اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح استفساريه تبصره ( )1ماده ( )13قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات»
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
بهموجب تبصره « »1ماده ( )13قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب ( )1385استعمال مواد دخاني در
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال چهارم

شماره ثبت:
367

اماکن عمومي مستوجب محكوميت به جزاي نقدي ميباشد .با عنايت به ابهام در گستره مصاديق اماکن عمومي از حيث
شمول عبارت «اماکن عمومي» بر قهوهخانهها و اتاقهاي استعمال دخانيات در فرودگاهها ،طرحي با عنوان طرح
استفساريه تبصره « »1ماده ( )13قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات اعالم وصول گرديد که در نهايت طرح
مزبور با اين تفسير که ممنوعيت استعمال مواد دخاني در اماکن عمومي شامل مصاديق فوقالذکر نميشود به تصويب
مجلس شوراي اسالمي رسيد .اين مصوبه جهت تصويب نهايي به شوراي محترم نگهبان ارسال گرديد .شوراي محترم

شماره چاپ:

نگهبان مصوبه مذکور را مغاير اصل هفتادوسوم قانون اساسي دانسته است .در اين گزارش به بررسي ايراد شوراي محترم
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نگهبان و گزارش کميسيون امور داخلي کشور و شوراها که در راستاي رفع ايراد مزبور به تصويب رسيده است

تاريخ چاپ:

ميپردازيم.

1398/7/28

بررسي نظر شوراي محترم نگهبان و گزارش كميسيون
معاونت پژوهشهاي
سياسي ـ حقوقي

دفتر مطالعات
حقوقي
ساير دفاتر:
مطالعات اجتماعي

شوراي محترم نگهبان ،مصوبه مجلس شوراي اسالمي که در قالب استفساريه به تصويب رسيده است را
قانونگذاري جديد محسوب نموده و مقرر داشته است :از آنجا که طرح مذکور تفسير نيست و قانونگذاري جديد
محسوب ميشود مغاير اصل هفتادوسوم قانون

اساسي1

و نظريه تفسيري  76/21/583مورخ 1373/3/10

شوراي محترم نگهبان از اين اصل شناخته شد.
درواقع ميتوان گفت ايراد شوراي محترم نگهبان از زمره ايرادات شكلي محسوب ميشود ،ازهمينرو

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
24016076-2
تاريخ انتشار:
1398/8/11

کميسيون مربوطه در راستاي رفع ايراد مذکور ،عيناً مفاد مصوبه طرح استفساريه را در قالب اصالح تبصره ماده
( )13قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات و با تغيير عنوان طرح به تصويب رسانده است .درواقع در
اصالحيه کميسيون به صراحت موارد استعمال و مصرف دخانيات در قهوهخانهها و اتاقهاي استعمال دخانيات
در فرودگاهها و پايانههاي مسافربري از حكم مندرج در تبصره ماده ( )13استثنا شدهاند که با توجه به ايراد
شوراي محترم نگهبان بهنظر ميرسد مصوبه کميسيون رافع ايراد شوراي محترم نگهبان ميباشد .بر اين اساس
تبصره مذکور به شرح ذيل مورد اصالح قرار گرفته است:

 .1شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس شورای اسالمی است .مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان ،در مقام تمیز حق،
از قوانین میکنند نیست.

1

«مصرف دخانيات در اماکن عمومي يا وسايل نقليه عمومي بهاستثناي قهوهخانهها و قهوهخانههاي سنتي که با دريافت مجوز از
مراجع ذيربط براي اختصاص ،عرضه و استعمال دخانيات داير شدهاند و اتاقهاي استعمال دخانيات مستقر در فرودگاهها و
پايانههاي مسافربري موجب حكم به جزاي نقدي از پنجاه هزار ( )50.000ريال تا يكصد هزار ( )100.000ريال است».
شايان توجه است که مصوبه کميسيون مبنيبر مستثنا بودن قهوهخانهها و اتاقهاي مخصوص استعمال دخانيات و بررسي ادله
حقوقي مربوط به پذيرش اين تفسير در گزارش شماره  24016076 -1صورت گرفته است.
همچنين همانطور که اشاره گرديد اصالحيه کميسيون ميتواند رافع ايراد شوراي محترم نگهبان باشد با اينحال در خصوص
اصالحيه فوق دو نكته قابل توجه ميباشد .اول آنكه؛ با توجه به تعديل جزاي نقدي مقرر در تبصره فوق از سوي هيئت وزيران 1الزم
است جهت جلوگيري از تفاسير مختلف در اصالحيه با رعايت آييننامه داخلي مجلس رقم مندرج در مصوبه هيئت وزيران درج شود
و دوم آنكه؛ اصالحيه مزبور از لحاظ ويرايشي داراي ايراد ميباشد .توضيح آنكه مصاديقي که استثنا شدهاند بعد از عبارت وسايل
نقليه عمومي ذکر گرديدهاند درحاليکه اين موارد از مستثنيات اماکن عمومي هستند و بايد بعد از عبارت اماکن عمومي ذکر شوند.
همچنين واژه «اختصاص» در متن مزبور داراي ابهام است که حذف آن مورد پيشنهاد ميباشد.

نتيجهگيري
با عنايت به مطالب مندرج در اين گزارش بهنظر ميرسد گزارش کميسيون مربوطه با رعايت نكات مذکور رافع ايراد شوراي محترم
نگهبان ميباشد.

 .1جزاي نقدي مذكور بهموجب مصوبه هیئت وزیران مورخ  1392/11/16تعديل گرديده و به رقم  220000هزار لاير تا  430000هزار لاير تغییر يافته است.
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