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طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم ( )94قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران

مقدمه

طرح یک فوریتی «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم
( )99قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران» که در تاریخ  0391/00/09با
عنوان «طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم ( )99قانون
اساسی» اعالم وصول شده بود ،در جلسه علنی مورخ  0390/9/33مجلس
شورای اسالمی به تصویب رسیده است و بهمنظور اجرای اصل  99قانون
اساسی در تاریخ  0390/9/36برای شورای نگهبان ارسال شده است .در
ادامه به بررسی مفاد این طرح پرداخته میشود.
شرح و بررسي

در این قسمت ابتدا کلیات طرح مورد بررسی قرار گرفته و سپس نکاتی
در خصوص برخی از مواد مصوبه بیان میشود.
الف :كليات
پس از انقالب اسالمی و با تصویب قانون اساسی یکی از موارد مهمی
که در اجرای قانون اساسی و نیل به اهداف آن ضرورت داشت ،تصویب
قوانین در خصوص برخی از اصول قانون اساسی بود .اصل  99قانون
اساسی یکی از اصولی است که اجرای آن نیازمند قانونی جامع بود تا ابعاد
مختلف آن را پوشش دهد .ازاینرو مجلس شورای اسالمی در تاریخ
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« 0363/5/01قانون نحوه اجرای اصل  99قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران» 0را به تصویب رساند .محورهای عمده این قانون که بهمنظور بررسی
طرح حاضر آگاهی نسبت به آن ضروری میباشد به شرح زیر است:
 .1بر اساس ماده ( 3)3این قانون ،اصل بر مشروعیت دارایی و اموال
اشخاص است مگر در مواردی که خالف آن اثبات شود .بنابراین مبنای
قانون ،مشروعیت اموال اشخاص است و صرفاً در مواردی که دالیل و
اماراتی موجب شبهه در چنین اصلی شود ،این قانون در خصوص آن مجری
خواهد بود.
 .2در ماده ( 3)3شعب خاصی از دادگاه انقالب به موضوع این قانون
اختصاص پیدا کردهاند .بنابراین رسیدگی و صدور حکم در مراجع قضایی و
دادگاه صورت میگیرد.
 .3برای شروع رسیدگی مطابق این قانون ،دو فرایند پیشبینی شده است.
اول آنکه در ماده ( 9)9قانون تصریح شده است .بر اساس این ماده ،هریک از
 .0در خصوص اين قانون گفتني است در تاريخ  1332/11/22مصوبه مذكور به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده
است و بهموجب نظر شماره  19701مورخ  1332/12/11شوراي نگهبان مورد ايراداتي قرار گرفته است .سپس مجلس
بهمنظور رفع ايرادات شوراي نگهبان ،مصوبه اصالحي خود را در جلسه  1333/1/17به تصويب رسانيد كه اين مصوبه
با توجه به عدم اعالم نظر شوراي نگهبان و به استناد ذيل اصل  02قانون اساسي الزماالجرا شد.
 .2ماده  -۲دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است مگر در مواردي كه
خالف آن ثابت شود.
 .3ماده  -۳به منظور اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران شوراي عالي قضايي موظف
است در مركز هر يك از استانهاي كشور و شهرستانهايي كه الزم بداند شعبه يا شعبي از دادگاه انقال ب را جهت
رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد.
 .9ماده  -۴در اجراي ماده  3اين قانون هر يك از وزارتخانهها ،سازمانها و شركتها و دستگاههاي دولتي و وابسته
به دولت و شهرداريها موظف اند سوابق همه وزرا ،معاونان ،مديران كل وزارتخانه و استان ،ذيحسابيها ،استانداران،
فرمانداران ،شهرداران ،رؤسا و مديريتها و سرپرستان سازمانها و شركتها و حسب مورد پروندههاي طرفين
قراردادها و مقاطعهكاريها و سوءاستفادهها و تبانيهاي غيرقانوني و افراد و عوامل حيفوميل بيتالمال را بررسي و
هرگاه به موارد مشمول اصل  20قانون اساسي برخورد نمودند بهصورت شكايت ،دادخواست و يا گزارش در محاكم
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وزارتخانهها سازمانها و سایر موارد مذکور در ماده موظفاند سوابق وزرا،
مدیران کل و  ...را بررسی کنند و اگر موضوعات مشمول اصل  99قانون
اساسی را مشاهده کردند بهصورت شکایت ،دادخواست یا گزارش ،مراجع
صالحه را مطلع نمایند .در حالت دوم و به استناد ماده ( 0)5قانون ،دادستان
مکلف شده است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاصی که در این ماده
احصاء شدهاند به شرط وجود دالیل و امارات مبنی بر نامشروع بودن آن
اموال ،نزد دادگاه صالح طرح شکایت نماید .بنابراین از یک سو وزارتخانهها و
دستگاههای اجرایی بهطور کلی موظفاند خود در صورت مشاهده موارد
موضوع اصل  99قانون اساسی گزارش نمایند و از سوی دیگر برای دادستان
نسبت به اموال برخی اشخاص تکلیف ابتدایی وجود دارد.
 .4درنهایت موضوع توسط دادگاه صالح رسیدگی و منجر به صدور
حکم میشود و اموال به صاحب حق رد میشود.
حال با عنایت به سوابق مزبور ،با توجه به اینکه در ماده ( )5قانون
موجود ،اشخاص بهصورت حصری ذکر شدهاند ،3در مواردی که دادستان بر

قضايي صالحه طرح نمايند.
تبصره -نسبت به موارد قبل از پيروزي انقال ب اسالمي ( )17.11.22دستگاههاي فوقالذكر موظفاند حداكثر ظرف
مدت يك سال پس از تصويب اين قانون شكايت و يا دادخواست و يا گزارشات را تهيه و تقديم محاكم صالحه نمايند.
 .0ماده  -۵دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارايي اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد زير كه آنها را با
توجه به داليل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بيتالمال يا امور حسبيه تشخيص دهد از دادگاه صالح رسيدگي و
حكم مقتضي را تقاضا نمايد... .
 .2ماده....-۵
 -1كارمندان ساواك منحله.
 -2كساني كه عضويت يا فعاليت در تشكيالت فراماسونري و ارتباط با سازمانهاي جاسوسي بينالمللي داشتهاند.
 -3اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شركتهاي مصادره شده به حكم دادگاههاي انقال ب يا چندمليتي و
شركتها و مؤسسات آمريكايي و اسراييلي و انگليسي.
 -2كليه وزرا و معاونين آنان ،استانداران ،سفرا ،وزيران مختار ،رؤساي كل بانك مركزي و مديران كل بانكهاي
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اساس دالیل و امارات موجود نسبت به اموال فردی خارج از اشخاص
موضوع ماده ( ،)5تردید مینمود که از طرق نامشروع حاصل شده است،
نمیتوانست به این قانون استناد کرده و موضوع را به دادگاه صالح ارجاع
نماید .ازاینرو طراحان مصوبه حاضر ،در راستای تکمیل قانون فوقالذکر
اقدام کرده و مصوبه حاضر در این راستا قابل تحلیل است.
نکته مهم و قابل توجه آن است که این مصوبه الحاق به قانون پیشین
است که اگرچه مبنای اولیه این قانون مشروعیت اموال و دارایی اشخاص
است (ماده  3قانون) .اما هنگامی که در مورد شخصی با توجه به ادله و
امارات موجود گمان قریب به یقین پیش آید که اموال وی نامشروع است،
اصل برائت دیگر در این موارد جاری نخواهد بود (نظیر چنین موضوعی را
میتوان درخصوص «پولشویی» نیز مشاهده نمود) .بهعنوان مثال فردی که از
ابتدای فعالیتهای شغلی در مناصب دولتی مشغول به فعالیت بوده است و
پس از چند سال اموال و دارایی وی معادل چند صد میلیارد تومان است ،در
مظان این سؤال قرار میگیرد که ثروت مزبور از چه طریقی حاصل شده
است .در حقیقت وضعیت این فرد سبب میشود که اصل اولیه برائت کنار
گذاشته شده و فرد باید مشروعیت اموال خود را اثبات نماید .در این فرض
اگر شخص بتواند ثابت کند که اموال مزبور از طرق مشروعی به دست آمده
است ،مثالً خارج از ساعات اداری به کسب و کاری که ممنوعیت قانونی

خصوصي و دولتي ،مديران عامل سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت ،مديران كل ثبت اسناد و امالك و
اوقاف و رؤساي گمرك در رژيم گذشته.
.... -1
 - 13كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به فروش يا تصاحب اراضي موات و مباحات اصلي نمودهاند.
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نداشته است اشتغال داشته یا در عرصه ساختمانسازی فعالیت میکرده است
و یا مواردی از این قبیل و از آن طریق ثروتی هرچند زیاد کسب کرده است.
بنابراین مشروعیت اموال جمعآوریشده احراز میشود .اما در مورد شخصی
که نتواند مشروعیت اموال را اثبات نماید حکم به عدم آن صادر شده و باید
آن دسته از اموالی را که بهموجب حکم دادگاه ،حکم به نامشروع بودن آن
شده است اعاده کند.
نکته دیگری که در این مصوبه توجه به آن ضروری میباشد آن است که
دادگاههای رسیدگیکننده به «اموال نامشروع و اعاده آن» دادگاههای حقوقی
هستند و نباید این موضوع را با رویکرد کیفری تحلیل نمود .ماده ()38
الحاقی موضوع ماده ( )5مصوبه به این موضوع تصریح دارد و شعب
حقوقی ویژهای را در دادگاههای اصل چهل و نهم قانون اساسی برای
رسیدگی به دعاوی موضوع این بخش از قانون تشکیل داده است .اینکه
رسیدگی ابتدایی به موضوع این مصوبه در صالحیت «دادستان» پیشبینی
شده است نیز ارتباطی با کیفری بودن ماهیت رسیدگی پیدا نمیکند ،چراکه
اساساً دادستان وظایف متعددی بر عهده دارد که برخی از آنها ماهیت
حقوقی و امور حسبه دارند نظیر نصب قیم ،حفظ و نظارت بر اموالی که
باید برای آن امین تعیین شود.
با عنایت به توضیحات فوق به بررسی مفاد مصوبه خواهیم پرداخت.
ب :جزئيات
ماده ( –)1تذکر و نكته
 .1در متن این ماده پس از عبارت «رؤسا ،مدیران و مسئوالن» الزم است
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واژه «دستگاههای» افزوده شود.
 .2بر اساس این ماده که به عنوان ماده ( )06به قانون نحوه اجرای اصل
 99قانون اساسی الحاق شده است ،احکامی از برخی مواد قانون مذکور در
خصوص اشخاص مذکور در این ماده نیز اجرایی میگردد .همانطور که در
کلیات گزارش نیز بیان شد ،احکامی که در مواد مزبور ذکر شده است در
صورتی اجرایی و آغاز میشود که دادستان با توجه به دالیل و امارات
موجود ،اموال یکی از اشخاص موضوع ماده را نامشروع تشخیص دهد .در
این موارد موضوع را به دادگاه صالح جهت رسیدگی ارجاع میکند.
بنابراین ،احکامی نظیر آنچه در ماده ( 0)6قانون آمده است که اشخاص
موضوع این ماده موظفاند صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت
تکفل خود را به دادگاه تسلیم کنند ،ارتباطی با رسیدگی به دارایی مقامات و
مسؤولین ،موضوع «قانون رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران
جمهوری اسالمی ایران» ندارد .به عبارت دیگر ،بر اساس این مصوبه ،در
مواردی که اموال شخصی ،بهموجب دالیل و امارات مشخص و موجود ،از
سوی دادستان نامشروع تلقی شود ،مراتب مقرر در این قانون اجرا خواهد شد
و این مراتب ابتدا به ساکن و در مورد همه مشمولین قانون اجرایی نمیشود.
 .3در خصوص استناد به ماده ( )3قانون رسیدگی به دارایی مقامات،
مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران نیز گفتنی است که اساساً
حکم این دو قانون با یکدیگر متفاوت است و ایرادی از این حیث به
 .0ماده  -۶اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در ماده  1مكلفاند طرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ دادگاه صورت
اموال و دارايي خود و خانواده تحت تكفل خود را به دادگاه تسليم و رسيد آن را دريافت دارند.
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مصوبه وارد نیست .توضیح آنکه ،با توجه به اینکه قانون اخیرالذکر توسط
مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است و در ماده ( )3و در
قالب  39بند اشخاصی را برشمرده است ،ممکن است این توهم پیش آید که
ذکر این ماده در مصوبه حاضر ،بهمنزله توسعه احکام قانون یادشده است و
از این حیث مغایر اصل  003قانون اساسی قلمداد شود .اما همانطور که در
بند باال هم توضیح داده شد ،اساساً احکام این مصوبه با آنچه در قانون
رسیدگی به دارایی مقامات آمده متفاوت است .آنچه موضوع آن قانون است،
ارائه فهرستی از دارایی مسؤولین ،در آغاز و پایان مسئولیتشان میباشد،
درحالیکه در این قانون ،درصورتیکه دارایی یک شخصی با شرایطی،
مظنون به نامشروع بودن باشد ،اعم از اینکه دارای مسؤولیت باشد یا
شخصی عادی باشد ،توسط دادستان مورد رسیدگی قرار گرفته و
درصورتیکه دادستان با دالیل و امارات موجود ،موضوع را به دادگاه ارجاع
دهد ،دادگاه فهرست اموال فرد را تقاضا میکند .لذا اساساً این موضوع با
موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات متفاوت است .در حقیقت بجای
اینکه فهرستی بلند از اشخاص در این قانون نوشته شود ،از ماده ( )3آن
قانون استفاده شده است.
 .4در خصوص عنوان «ظن قوی» مذکور در تبصره « »3این ماده باید
گفت که این مفهوم پیش از این نیز در قوانین بیان شده است .مواد (،0)031

 .0تفتيش و بازرسي منازل ،اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قرائن و
امارات ،ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب ،آالت و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد ،با دستور
بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده ،انجام ميشود.
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( 0)053و ( 3)610قانون آیین دادرسی کیفری به این مفهوم اشاره دارد و
درصورتیکه حسب دالیل و امارات ظن قوی نسبت به کشف جرم در
مواردی وجود داشته باشد ،آن را به رسمیت شناخته و بر اساس آن
مجوزهایی صادر کرده است .لذا مفهومی است که در عرف نظام حقوقی و
قضایی ما پذیرفته شده است.
ماده ( –)2تذکر
 .0عنوان صحیح دیوان محاسبات« ،دیوان محاسبات کشور» است و واژه
«کل» اضافه است و باید حذف شود.
 .3با توجه به ماده ( )00الحاقی موضوع ماده ( )3مصوبه ،که «دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان» را مورد خطاب قرار داده است ،به نظر
میرسد در تبصره این ماده ،شهروندان و سازمانهای مردمنهاد باید اطالعات
مربوط را به «دادستان ذیربط» ارائه کنند .لذا به نظر الزم است اولین عبارت
«دادستان کل» در این تبصره باید به «دادستان ذیربط» اصالح شود.
ماده ( –)4ابهام
 .1عبارت «سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از
اطالعات ناشی از جایگاه» مذکور در این ماده دارای ابهام است .توضیح
آنکه با توجه به اینکه بر اساس این مصوبه ،درصورتیکه احراز شود که

 .0تفتيش و بازرسي مراسالت پستي مربوط به متهم در مواردي به عمل ميآيد كه ظن قوي به كشف جرم،
دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد .در اين صورت ،بازپرس از مرجع
مربوط ميخواهد ،اين مراسالت را توقيف كند و نزد او بفرستد... .
 .2تفتيش و توقيف دادهها يا سامانههاي رايانهاي و مخابراتي بهموجب دستور قضائي و در مواردي به عمل ميآيد كه
ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود دارد.

0

اموال شخصی نامشروع است ،مشمول این قانون خواهد بود و اموال مزبور
و عواید ناشی از آن اعاده خواهد شد ،لذا تعریف عنوان اموال نامشروع باید
بهگونهای باشد که در عین جامعیت دربردارنده ضوابط تشخیص باشد .این
در حالی است که مفهوم «سوءاستفاده» یک مفهوم موسع بوده و از این حیث
محل ابهام میباشد .البته گفتنی است این مفهوم پیش از این نیز در سایر
قوانین ذکر شده است که ازجمله آنها بند « »38ماده ( 0)0قانون رسیدگی
به تخلفات اداری است.
 .2همچنین حکم مقرر در تبصره این ماده نیز واجد ابهام است .چراکه
مشخص نیست منظور از این تبصره آن است که در مقام احراز نامشروع
بودن از سازوکارهای مذکور در قانون مبارزه با پولشویی استفاده میشود یا
اینکه مقصود از آن ،احراز بالفعل است و هر آنچه در قانون مبارزه با
پولشویی آمده است ،بهعنوان اموال نامشروع تلقی میگردد .بهعنوان مثال
در تبصرههای ماده ( 3)3قانون مبارزه با پولشویی احکامی آمده است که
 .0ماده  - 8تخلفات اداري به قرار زير است - 39 ... :سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري.
 .2ماده  - 2پولشويي عبارت است از:
الف  -تحصيل ،تملك ،نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از ارتكا ب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
 ب  -تبديل ،مبادله يا انتقال عوايدي بهمنظور پنهان يا كتمان كردن منشأ مجرمانه آن با علم به اينكه بهطور مستقيم
يا غيرمستقيم از ارتكا ب جرم به دست آمده يا كمك به مرتكب جرم منشأ به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات
قانوني ارتكا ب آن جرم نشود.
پ  -پنهان يا كتمان كردن منشأ ،منبع ،محل ،نقل و انتقال ،جابهجايي يا مالكيت عوايدي كه بهطور مستقيم يا
غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
تبصره  -1هرگاه ظن نزديك به علم به عدم صحت معامالت و تحصيل اموال وجود داشته باشد مانند آنكه نوعاً و با
توجه به شرايط امكان تحصيل آن ميزان دارايي در يك زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤوليت اثبات صحت
آنها بر عهده متصرف است .منظور از علم در اين تبصره و تبصره ( )3همان است كه در قانون مجازات اسالمي براي
علم قاضي تعريف شده است.
تبصره  – 2دارا شدن اموال موضوع اين قانون منوط به ارائه اسناد مثبته ميباشد .عالوه بر اين چنانچه ارزش اموال
مزبور بيش از ده ميليارد ( )19/999/999/999ريال براي سال پايه و معادل افزايش يافته آن بر اساس نرخ تورم براي
مهر و مومهاي بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانههاي مربوطه مطابق قوانين و مقررات الزم است .عدم تقديم
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مشخص نیست آیا این احکام نیز بهموجب این تبصره در اعمال این مصوبه
حاکم است یا خیر.
ماده ( –)6ابهام
بر اساس ماده ( )30الحاقی موضوع این ماده ،دادستان موظف است از
برخی افراد مذکور در ماده ( )6قانون مبارزه با پولشویی و دستگاههای
موضوع بند «الف» ماده ( )001قانون برنامه ششم توسعه استعالم نماید.
بهمنظور ضمانت اجرای ارائه پاسخ صحیح و کامل از سوی اشخاص و
دستگاههای استعالم شونده ،بهموجب ذیل ماده برای اشخاص دولتی
مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی و برای اشخاص مشغول به کار
در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی ،منع اشتغال پیشبینی شده
است .اما در بین اشخاص موضوع ماده ( )6قانون مبارزه با پولشویی
اشخاصی نظیر «وکالی دادگستری» و «کارشناسان رسمی دادگستری» نیز

اسناد مثبته كه قابل راستي آزمايي باشد به حكم دادگاه مستوجب جزاي نقدي به ميزان يك چهارم ارزش آن اموال
خواهد بود ،در اين صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسيدگي قضائي توقيف ميشود .چنانچه پس از رسيدگي
اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقيف و در غير اين صورت ضبط ميشود.
تبصره  - 3چنانچه ظن نزديك به علم بر تحصيل مال از طريق نامشروع وجود داشته باشد در حكم مال نامشروع
محسو ب و مرتكب درصورتيكه مشمول مجازات شديدتري نباشد به حبس درجه شش محكوم ميشود .درهرصورت
مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اينكه تحصيل مشروع آن اثبات شود.
* فصل پنجم ـ علم قاضي
ماده  211ـ علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح ميشود .در مواردي كه
مستند حكم ،علم قاضي است ،وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را بهطور صريح در حكم قيد كند.
تبصره ـ مواردي از قبيل نظريه كارشناس ،معاينه محل ،تحقيقات محلي ،اظهارات مطلع ،گزارش ضابطان و ساير
قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند ميتواند مستند علم قاضي قرار گيرد .در هر حال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً
موجب يقين قاضي نميشود ،نميتواند مالك صدور حكم باشد.
ماده  212ـ درصورتيكه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگر علم ،بيّن باقي بماند ،آن ادله براي قاضي
معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر ،رأي صادر ميكند .چنانچه براي قاضي علم
حاصل نشود ،ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر ميشود.
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وجود دارند .ابهامی که مطرح میشود آن است که در خصوص این دسته از
افراد نه عنوان «انفصال از خدمات دولتی و عمومی» صدق میکند و نه «منع
اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی» شامل آنها
میشود .به عبارت دیگر اگر منظور از انفصال در خصوص این اشخاص
تعلیق یا ابطال پروانه فعالیت آنها باشد ،چنین حکمی مستلزم تصریح است،
در غیر این صورت برخی از اشخاص مورد مجازات قرار گرفته و برای
برخی دیگر مجازاتی پیشبینی نشده است.
ماده ( –)7مغايرت با اصول  44و 44
 .1بر اساس ذیل ماده ( )33الحاقی ،دادگاه پس از ختم رسیدگی،
«عنداالقتضا حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر میکند».
اطالق این عبارت در مواردی که اموال متعلق به شخص دیگر یا نهاد
دیگری بوده باشد و توسط محکوم ،بهصورت نامشروع اخذ شده باشد محل
ایراد است .توضیح آنکه مطابق تبصره ماده ( 0)5قانون نحوه اجرای اصل 99
قانون اساسی ،شاکی خصوصی نیز میتواند نسبت به موضوعات این قانون
نزد دادگاه طرح شکایت کند .همچنین درصورتیکه موضوع محکومیت،
اموال متعلق به نهادی غیر از دولت باشد از قبیل آستانهای مقدسه ،وقف یا
اموالی که اداره آنها توسط ولی فقیه صورت میگیرد نظیر اموال در اختیار
بنیاد مستضعفان ،اطالق واژه دولت مذکور در این ماده شامل این موارد
نمیشود .ماده ( 3)0قانون و نیز عبارت مذکور در تبصره همین ماده شاهدی
 .0تبصره -در مورد اصل  20نسبت به دعاوي شخصي پس از شكايات شاكي ،دادگاه رسيدگي خواهد كرد.
 .2ماده  -۸دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي درصورتيكه مقدار آن
معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است بايد به صاحبش رد شود ولي اگر صاحب آن مشخص



12

است بر اینکه همه اموال موضوع این قانون لزوماً مربوط به دولت نیست.
این در حالی است که بر اساس ذیل اصل  99قانون اساسی ،دولت باید
اموال نامشروع را پس از ثبوت شرعی باز پس گرفته و به صاحب حق رد
کند .ازاینرو این ماده مغایر اصول  98و  99قانون اساسی میباشد.
 .2عبارت «پس از گردش خزانه» باید به عبارت «پس از واریز به خزانه»
اصالح شود.
ماده ( –)8مغايرت با اصل  34و تذکر
بر اساس این ماده ،صرفاً محکومعلیه یا دادستان میتوانند در صورت
اعتراض به رأی صادره از شعبه بدوی ،درخواست تجدیدنظر بدهند.
دستگاههای موضوع ماده ( )01الحاقی موضوع ماده ( )3مصوبه نیز صرفاً در
صورت تأیید دادستان میتوانند درخواست تجدیدنظر را به مرجع صالح
تقدیم کنند؛ اما همانطور که در ماده قبل نیز بیان شد ،به استناد تبصره ماده
( )5قانون ،اشخاص خصوصی نیز میتوانند به استناد این قانون در دادگاه
طرح شکایت نمایند؛ اما درصورتیکه نسبت به حکم صادره از مرجع بدوی
اعتراضی داشته باشند از طرح درخواست تجدیدنظر محروم شدهاند .این در
حالی است که بر اساس ماده ( 0)933قانون آیین دادرسی کیفری ،شاکی یا

نيست در اختيار ولي امر قرار داده ميشود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است بايد با
صاحب مال مصالحه نمايد ولي اگر صاحب آن مشخص نيست بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد.
 .0ماده  -۴۳۳اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند:
الف – محكومٌعليه ،وكيل يا نماينده قانوني او
ب  -شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان
پ  -دادستان از جهت برائت متهم ،عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات
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مدعی خصوصی نیز از جمله اشخاصی است که حق درخواست تجدیدنظر
دارد .گفتنی است نمیتوان گفت با توجه به ماده ( ،)933که به استناد آن
اشخاص خصوصی هم میتوانند درخواست تجدیدنظر بدهند ،ایرادی به
این ماده وارد نیست؛ زیرا در این مصوبه و در مقام بیان اشخاصی که می-
توانند از آراء موضوع این قانون تجدیدنظرخواهی کنند ،توسط قانونگذار
تعیین تکلیف شده است و دیگر امکان استناد به عمومات موجود از جمله
ماده ( )933فراهم نیست .ازاینرو این ماده به دلیل ایجاد محدودیت در
طرح درخواست تجدیدنظر مغایر اصل  39قانون اساسی میباشد.
همچنین توجه به این نکته نیز ضروری است که اشخاص خصوصی که
قصد اعتراض به رأی صادره دارند لزوماً محکومعلیه نیستند .بلکه ممکن
است در مواردی محکومعلیه همان متهم باشد اما شاکی خصوصی یا
دادستان که رأی صادره نیز به نفع آنان صادر شده است مثالً نسبت به میزان
محکومبه اعتراض داشته باشند .فلذا نمیتوان گفت به دلیل اینکه قابلیت
اعتراض برای محکومعلیه پیشبینی شده است پس این ماده ایرادی ندارد و
همه اطراف پرونده میتوانند تجدیدنظرخواهی نمایند.
ماده ( –)9نكته
عبارت ذیل این ماده از حیث اطالق نسبت به مواردی که موضوع و
عنوان رسیدگی در مراجع موضوع این قانون و سایر مراجع یکسان است و
در سایر مراجع حکم به برائت متهم صادر شده است محل تأمل است.
توضیح آنکه در برخی موارد ممکن است موضوع رسیدگی در هر دو مرجع
یکی باشد اما عنوان رسیدگی متفاوت باشد ،بهعنوان مثال فردی به دلیل
12

اینکه وجهی را از یک شخص دیگری دریافت کرده است در مراجع
موضوع این قانون و نیز در یک شعبه کیفری عادی متهم است .عنوان اتهامی
وی در شعبه کیفری رشوه و در دادگاه موضوع این مصوبه تحصیل مال
نامشروع میباشد .در این حالت عنوان رسیدگی متفاوت است هرچند
موضوع آن اخذ وجه از یک شخص خاص است .در این موارد اینکه رأی
برائت در شعبه کیفری در خصوص عنوان رشوه صادر شده باشد و این امر
مانع رسیدگی در مراجع موضوع این قانون نباشد ،اشکالی ایجاد نخواهد
کرد ،چراکه اگرچه ممکن است فرد در شعبه کیفری نسبت به رشوه برائت
یافته باشد ،لکن در شعب موضوع مصوبه حاضر نتواند تحصیل مال مورد
نظر از طریق مشروع را اثبات نماید (چراکه در شعب موضوع مصوبه حاضر
اثبات مشروعیت مال با شخص میباشد و ضرورتاً جرمی اثبات نمیگردد و
حکم برائت صادره از شعب کیفری درخصوص جرمی نظیر رشوه منافاتی
با تحصیل مال از طریق غیرمشروع ندارد) .اما اشکال در مواردی رخ میدهد
که شخص در هر دو مرجع در یک موضوع و به استناد یک عنوان تحت
تعقیب باشد .در این موارد صدور رأی در یک مرجع مشمول اعتبار امر
مختومه بوده و باید مانع رسیدگی در سایر مراجع باشد .ازاینرو ذیل این
ماده از حیث اطالق آن نسبت به مواردی که موضوع و عنوان رسیدگی
واحد است محل اشکال میباشد.
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طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي
(اعاده شده)

مقدمه

طرح فوقالذکر که در مرحله نخست در تارخ  0391/5/08بهتصویب
مجلس شورای اسالمی رسیده بود با دو ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه
گردید و ازینرو مجلس متعاقباً در تاریخ  0391/9/1اصالحاتی را در
مصوبه سابق خود اعمال و نزد شورای نگهبان ارسال نمود ،لکن شورای
نگهبان در این مرحله نیز ایرادات سابق خود را همچنان باقی دانست و لذا
در این مرحله مجلس مجدداً اصالحاتی را در مصوبه پیشین خود بهمنظور
تأمین نظر شورا اعمال و ارسال نموده است.
شرح و بررسي

شورای نگهبان در دو بند ایراداتی را به شرح ذیل به مصوبه مجس وارد نموده بود:
 )1براساس ایراد نخست شورا ،اطالق قوانین و مقررات مربوط به میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در مواردی که خالف موازین شرع
باشند بهعنوان قوانین الزمالرعایه وزارت جدیدالتأسیس مغایر شرع قلمداد
شده است .در اینخصوص مجلس مطابق رویه موجود درخصوص چنین
ایرادی از سوی فقهای معزز شورا ،اطالق قوانین و مقررات الزمالرعایه از
سوی وزارت جدید را ،مقید به مواردی که مغایر شرع نیستند ،نموده است.
بهعنوان مثال در مواردی که اطالق تبعیت از قانون تجارت توسط
سازمانهای دولتی به دلیل اینکه در بردانده برخی احکام مغایر شرع میباشد
توسط شورا واجد ایراد دانسته شده است ،قید «در مواردی که مغایر شرع
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نباشند» رافع ایراد تلقی گردیده است.

0

 )2شورای نگهبان در دومین ایراد خود ذیل ماده واحده که بار مالی
ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفهجویی تأمین نموده است با توجه به
نظریه تفسیری شورای نگهبان ،مغایر اصل  15قانون اساسی شناخته است.
در اینخصوص چند نکته وجود دارد:
اول اینکه همانگونه که در گزارش قبلی اشاره شد باتوجه به تشکیالت
فعلی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری که مشابه سایر
وزارتخانهها است (به نحوی که عالوهبر داشتن معاونتهای گوناگون
(هماکنون شش معاونت) در کلیه استانها دارای اداره کل بوده و به تبع
ادارات آن در شهرستانها وجود دارد) و همچنین داشتن ردیفهای مصوب
بهعنوان ردیفهای جاری و عمرانی در بودجه کل کشور و همچنین
همطرازی رئیس سازمان به عنوان معاون رئیس جمهور با وزارء و به تبع
همطرازی معاونان و مدیران کل سازمان با معاونان و مدیران کل
وزراتخانهها طرح مزبور فاقد بار مالی مشخصی به نظر میرسد .بهخصوص
باتوجه به اینکه براساس بند «د» ماده ( )39قانون مدیریت خدمات کشوری
که در طرح حاضر الزمالرعایه دانسته شده است ،تعداد معاونتهای
وزارتخانهها با سازمانهای مستقل دولتی که تحت نظر معاون رئیس جمهور
اداره میشوند یکسان میباشد .همچنین در تبصره « »3ماده واحده طرح
 .0بهعنوان نمونه:
ماده  ۳۲اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي :نسبت به مواردي كه در اين
اساسنامه پيش بيني نشده است مقررات اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت در مواردي كه مغاير شرع
نباشد ،معتبر خواهد بود .
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حاضر بهممنوعیت هرگونه افزایش امکانات ،نیروی انسانی و بار مالی
وزارتخانه جدید تصریح نموده است.
الزمبه ذکر است پیشتر نیز شورای نگهبان درخصوص «طرح تبدیل
سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان» چنین
موضوعی را واجد بار مالی ندانست .مطابق تبصره ماده واحده این طرح نیز
مقرر شده بود «هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفهجویی در
هزینههای جاری وزارت ورزش و جوانان تأمین میگردد».
لذا اگرچه در ذيل مصوبه قبلی مجلس به نحوه جبران هزينههای ناشی از
تغییر عنوان سازمان به وزارتخانه اشاره شده بود و بهنظر به دلیل ذکر چنین
حكمی ،طرح حاضر واجد بار مالی شناخته شده بود ،لكن طرح مزبور
باعنايت به توضیحات فوق فاقد بار مالی مشخصی بهنظر میرسد و در مصوبه
اصالحی حاضر نیز حكم مزبور که موجد شائبه وجود بار مالی جهت اين
مصوبه بود ،حذف گرديده است.
دوم اينكه درصورتی که طرح مزبور در واقع و فارغ از توضیحات فوقالذکر مبنیبر
عدم وجود بار مالی مشخص برای چنین طرحی ،موجد افزايش هزينههای عمومی
بود ،صرف حذف عبارت مربوط به نحوه تأمینهزينههای جديد ،نمیتواند رافع
ايراد شورا درخصوص اصل  57تلقی گردد.
اليحه اصالح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با
مردان خارجي (اعاده شده)

الیحه فوق الذکر که درتاریخ  0390/3/33به تصویب مجلس شورای
اسالمی رسیده بود با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه گردید .ازاینرو
مجلس در مصوبه اصالحی خود سعی نموده ایرادات مزبور را مرتفع نماید.
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با این توضیح که در مصوبه اصالحی قید «درصورت نداشتتن مشکل
امنیتی (بهتشخیص وزارت اطالعات)» جهت اعطای تابعیت افراد موضوع
این مصوبه و اعطای پروانه اقامت به پدران افراد مزبور پیشبینی شده است،
بهنظر میرسد ایراد شورای نگهبان در این خصوص مرتفع باشد.
طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي
(اعاده شده)

مقدمه

طرح فوقالذکر که پیشتر در تاریخ  0391/3/0به تصویب مجلس شورای
اسالمی رسیده بود ،بهموجب نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مغیر
بندهایی از سیاستهای کلی نظام شناخته شده بود و ازینرو نظر مجمع
جهت اقدام به مجلس ارسال گردیده بود .حال مجلس در واقع بهمنظور رفع
ایرادات مورد نظر مجمع اصالحاتی را در مصوبه سابق خود اعمال نموده
است که در این گزارش بهبررسی اصالحات انجام شده در این خصوص
خواهیم پرداخت.
شرح و بررسي

0

در رابطه با مصوبه اصالحی حاضر باید گفت ،علیرغم اصالحات
نگارشی متعدد و ذکر جزئیات و تفصیل بیشتر احکام موردنظر ،اصل حکم
مربوط به بکارگیری اشخاص موضوع این مصوبه در برخی دستگاهها

 .0كليات و توضيحات مربوط به پيشينه قانوني كارشناسان بيمه كشاورزي در گزارش اوليه مجمع مشورتي حقوقي
درخصوص اين طرح ارائه گرديده است.
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تغییری ننموده است و لذا بهنظر میرسد ایرادات مذکور در نظر مجمع باقی
باشد .چراکه کماکان مصوبه مزبور میتواند مغایر محورهای مذکور در
بندهای مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مبنیبر «عدالت محوری
در جذب ،تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی»« ،چابک سازی ،متناسب
سازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم
انداز»« ،عدالت محوری ،شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و
مقررات اداری» و «صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر
تحول اساسی در ساختارها ،منطقیسازی اندازهی دولت و حذف
دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید» باشد.
چرا که این مصوبه «داشتن حداقل شش سال سابقه توسط کارشناسان بیمه
کشاورزی و برخورداری از کد کارگزاری فعال در سامانه صندوق بیمه
کشاورزی تا زمان تصویب این قانون را شرط استخدام افراد تلقی کرده است.
در حالی که چه بسا افراد باسابقهتر و با مدرك و مهارت باالتری وجود داشته
باشند که در زمان تصویب قانون ،فاقد کد کارگزاری فعال باشند و یا حتی
اصوالً در صندوق مذکور سابقه فعالیت نداشته باشند .که به نظر چنین امری
مغایر عدالتمحوری در جذب است .بهخصوص اینکه سازوکار شناسایی و
به کارگیری نیرو در این صندوق نیز دچار کاستی بوده است .جالب اینکه در
انتهای تبصره ( )9ماده واحده آمده است« :افرادی که از مجموعه بیمه
کشاورزی به هر دلیلی منفک شدهاند ،مشمول این قانون نمیباشند».
از سوی دیگر ،استخدام نیروی انسانی در هر دستگاه اجرایی ،باید
متناسب با مأموریتها و چشمانداز آن دستگاه انجام شود و در صورت
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تحقق چشمانداز هر یک از دستگاهها ،میتوان انتظار تحقق اهداف سند
چشمانداز را داشت .از این منظر ،کانالیزه کردن جذب منابع انسانی وزارت
جهاد کشاورزی از طریق صندوق بیمه محصوالت کشاورزی ،کماکان مغایر
سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی ،متناسب سازی و منطقی
ساختن تشکیالت نظام اداری بهنظر میرسد .با این توضیح که امر بیمه
محصوالت کشاورزی ،تنها بخش کوچکی از رسالتهای وزارت جهاد
کشاورزی است که از طریق بخش خصوصی در حال انجام آن است .به
طور کلی ،اصول متناسبسازی و منطقی نمودن تشکیالت نظام اداری
ایجاب میکند که سیاستهای جذب منابع انسانی ،در راستای مأموریتهای
دستگاه اجرایی تنظیم شوند و کلیه افراد توانمند و صاحب صالحیت در
رقابت برابر ،گزینش شوند.
البته فارغ از مسئله اصلی فوق و با عنایت به اصالحات طرح حاضر
نکات ذیل نیز درخصوص مصوبه اصالحی قابل توجه میباشد:
اول اینکه مطابق تبصره « »3ماده واحده ،بار مالی ناشی از تصویب این
قانون از محل پرداختیهای دولت به بانک کشاورزی بابت کارمزد اجرای
عملیات بیمهای (به بانک و کارگزاران) تأمین خواهد شد .درحالیکه اوالً
مطابق خود ماده واحده ،بکارگیری اشخاص موضوع این طرح در سقف
بودجه مصوب دستگاههای مزبور و با رعایت بند «ث» ماده ( )1قانون
برنامه ،0دانسته شده است و درنتیجه پیش بینی محلی جهت تأمین اعتبار
 .0ماده ... -7
ث  -كليه تصويب نامه ها ،بخشنامه ها و دستورالعمل ها ،تغييرات تشكيالت ،تغيير ضرايب ،جداول حقوقي و طبقه
بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي ،اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو و همچنين مصوبات
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الزم محل تذمل می باشد .با این توضیح که مطابق بند «ث» ماده ( )1قانون
برنامه اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو منوط به محاسبه بار
مالی ناشی از آن و تأمین در قانون بودجه کل کشور شده است .لذا تکلیف
دولت در بکارگیری این اشخاص منجز نبوده و منوط به پیشبینی بودجه
الزم شده است.
ثانیاً درنظر گرفتن منابع مربوط به کارمزد اجرای عملیات بیمهای باعنایت
به اینکه چنین موضوعی (بیمه نمودن محصوالت کشاورزی) کماکان وجود
داشته و خواهد داشت ،بهعنوان منابع تأمین اعتبار جذب کارشناسان بیمه
محل ابهام است .چراکه کارشناسان جذب شده علی االصول به امور دیگری
گمارده خواهند شد و مجدداً کارگزارن بیمه کشاورزی وجود خواهند داشت.
دومین مسئله اینکه مطابق تبصره « »9اصالحی ،با درنظر گرفتن مدت
سابق فعالیت بیمه کارشناسان ،محل ادره خدمت این اشخاص مشخص
خواهد شد .بهعنوان مثال مقرر شده فردی که حداقل  03سال سابقه فعالیت
بیمه دارد در بانک کشاورزی مشغول به خدمت می شود و فردی که زیر 03
سال سابقه دارد در جهاد کشاورزی خدمت خواهد کرد .درحالیکه چنین
مالکی نمی تواند منطقی باشد ،چراکه ممکن است علیرغم سابقه مزبور ،اداره
دیگر به تخصص اشخاص دیگر که سابقه متفاوتی دارند نیاز داشته باشد.

هيأت هاي امنا كه متضمن بار مالي باشد ،در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبالً
محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد .اقدام دستگاه اجرائي بر خالف اين حكم ،تعهد زائد بر اعتبار
محسو ب مي شود.
دولت به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه تا پايان سال آخر اجراي قانون برنامه  ،بودجه سازمان ها و صندوق هاي بيمه
گر اجتماعي مستقل شده و از محل بودجه عمومي اعتباري به آنها پرداخت نگردد.
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سومین مسئله نیز ناظر به تبصره « »1ماده واحده میباشد که براساس آن
تحت شرایطی سوابق گذشته و معوق کارشناسان بیمه که حق بیمه آنها
توسط کارشناسان بیمه کشاورزی پرداخت میشود ،توسط سازمان تأمین
اجتماعی پذیرفته خواهد شد .این تبصره اگرچه مشابه تبصره « »3مصوبه قبلی
میباشد ،لکن در تبصره قبلی تصریحی به پرداخت حق بیمه وجود نداشت.
اما مسئلهای که در این خصوص وجود دارد آن است که حق بیمه افراد
متشکل از سه بخش؛ سهم کارفرما ،سهم کارگر و سهم دولت هست که
مجموعاً سی درصد حقوق فرد را تشکیل میدهند .لکن در تبصره حاضر
اگرچه به پرداخت حق بیمه کارشناسان اشاره شده است ،لکن مشخص نیست
حق بیمه مزبور صرفاً شامل حق بیمه سهم کارگر میباشد یا دربردارنده سهم
کارفرما و دولت نیز میباشد .درصورتی که مقصود صرفاً حق بیمه سهم
کارگر باشد و سازمان موظف شده باشد بدون دریافت بخش دیگر حق بیمه،
سابقه فعالیت این افراد را مدنظر قرار دهد ،چنین موضوعی عالوه بر افزایش
هزینههای عمومی موجب تحمیل هزینه بر سازمان تأمین اجتماعی و در نتیجه
اضرار به سایر افراد تحت شمول تأمین اجتماعی میگردد.
اليحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري خلق چين در
خصوص همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي

مقدمه

الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری
خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی که به
پیشنهاد وزرات جهاد و کشاورزی در جلسهی  0395/0/06هیئت وزیران
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بهتصویب رسیده بود؛ در جلسه علنی دوشنبه  0390/9/39در قالب یک ماده
واحده ،یک تبصره و  03ماده بهتصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
شرح و بررسي

الف :كليات
با توجه به رشد جمعیت کشورها ،نیازمندی به تأمین غذا و در پی آن
تقاضای روزافزون برای تجارت کاالهای واجد ارزش غذایی و حجم بسیار
عظیم مبادالت کاال و محصوالت کشاورزی و دامی ،احتمال ورود عوامل
خسارتزای غیربومی به یک کشور افزایش یافته که نتیجهی آن میتواند
صدمات و خسارات جبرانناپذیری را در پی داشته باشد .در راستای کاهش
این احتمال دولتها اقدام به انعقاد قراردادهایی در زمینه طراحی استانداردها
و ضوابطی در حوزه بهداشت و قرنطینهی دامی نمودهاند .موافقتنامه دولت
جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری
در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی نیز در راستا بهداشت و قرنطینه دام و
کنترل و جلوگیری از ورود و انتشار آنها به تصویب رسیده است.

0

ب :جزييات
بند « »4ماده ( -)1مغايرت با اصل 51
واژگان «سرم» و «واکسن» غیرفارسی است و درصورت وجود معادل
فارسی عدم ذکر آن مغایر اصل  05قانون اساسی است.
بند « »4ماده ( -)4مغايرت با اصل  51قانون اساسي
 .0شایان ذکر است تاکنون موافقتنامههای متعددی در زمینه قرنطینه گیاهی مابین جمهوری اسالمی ایران و
سایر کشورها منعقد شده است.
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واژگان «ژنتیک» و «هورمون» غیرفارسی است و عدم ذکر معادل فارسی
آن مغایر اصل  05قانون اساسی است.
بند « »3« ،»1و « »5ماده ( -)5مغايرت با اصل  51قانون اساسي
واژه «کنترل» در بندهای « »0و « »3و واژه «واکسن» در بند « »5غیرفارسی
است و عدم ذکر معادل فارسی آن مغایر اصل  05قانون اساسی است.
طرح حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از
سرمايهگذاري مردمي

مقدمه

«طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاههای میعانات گازی و نفت خام با
استفاده از سرمایهگذاری مردمی» که در تاریخ  0391/1/9اعالموصول شده
است ،در جلسۀ علنی مورخ  0390/9/39با اصالحاتی بهتصویب رسیده
است و به منظور اجرای اصل  99قانون اساسی برای شورای نگهبان ارسال
شده است .در ادامه به شرح و بررسی مفاد این طرح پرداخته میشود.
شرح و بررسي

الف :كليات
 .1این طرح با هدف «تقویت قدرت بازدارندگی در مقابل تحریمها» و
«استفادۀ حداکثری از منابع نفتی در عین کاهش خامفروشی» و نیز «تسهیل
ساخت و توسعۀ پاالیشگاهها و پتروپاالیشگاهها» در راستای اجراییکردن
جزء « »3بند «الف» ماده (« )99قانون برنامۀ پنجسالۀ ششم توسعۀ اقتصادی،
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اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( 0»)0988-0396مصوب
 0395/03/9تهیه و تصویب شده است.
 .2سازوکار اجرایی این طرح بدین نحو پیشبینی شده است که با اعطای
خوراك به طرحهای احداث یا توسعۀ پاالیشگاهها و پتروپاالیشگاهها 3طی
یک بازۀ زمانی مشخص از شروع بهرهبرداری بدون دریافت بهای آن و
بهصورت تسهیالت ،موجب جذب سرمایهگذاری الزم جهت اینگونه
طرحها میشود؛ چراکه بیش از  95۹هزینۀ یک پاالیشگاه ،هزینۀ خرید
خوراك آن بوده و دورۀ بازگشت سرمایۀ طرحهای مذکور ،بسیار طوالنی
(غالباً حدود  03تا  09سال از زمان شروع طرح) است .از این رو
سرمایهگذاران انگیزههای الزم را برای سرمایهگذاری در این حوزه ندارند.

3

بازۀ زمانی مذکور که در این طرح« ،تنفس خوراك» نامیده شده است ،در
واقع همانند «دورۀ تنفس» در تسهیالتدهی نظام بانکی است؛ بدین معنا که
تسهیالتگیرنده پس از اخذ تسهیالت ،در بازۀ زمانی مشخصی هیچگونه
اقساطی پرداخت نمیکند و پس از گذشت بازۀ زمانی یادشده ،بازپرداخت
 .0ماده -22
الف -دولت مكلف است بهمنظور افزايش ارزش افزودۀ انرژي و تكميل زنجيرۀ ارزش و كاهش شدت انرژي «مصرف
انرژي براي واحد توليد» در طول اجراي قانون برنامه ،اقدامات زير را انجام دهد:
...
 -2تسهيالت الزم براي ايجاد ظرفيت پااليش مقدار دو ميليون و هفتصدهزار بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي
با ضريب پيچيدگي باال توسط بخش غيردولتي را بهنحوي برنامهريزي و اجرا كند تا تركيب توليد فرآوردۀ آنها اساساً
به محصوالت سبكتر و ميانتقطير اختصاص يابد و سهم نفت كوره در الگوي پااليش از دهدرصد ( )19۱بيشتر نشود.
 .2نسل جديدي از پااليشگاهها بهحسا ب ميآيند كه در آنها بر يكپارچگي بين مجتمعهاي پااليش و پتروشيمي
اهتمام شده است و محصوالت پتروشيميايي نيز در ميان سبد فرآورده هاي آنها به چشم مي خورد.
 .3شايان ذكر است كه ساخت يك مجموعه پتروپااليشگاه يا پااليشگاه طي مدت  2الي  3سال با استفاده از سرمايه
بخش خصوصي و مشاركت مردم بهطول ميانجامد و در حالت معمولي بازگشت سرمايه اوليه نيز حدود  8الي  19سال
طول مي كشد.
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تسهیالت آغاز میشود .در طرح حاضر نیز وزارت نفت ابتدائاً ارزش حجم
سرمایهگذاری طرح را (غالباً براساس میزان ظرفیت طرح برمبنای بشکه در
روز) بررسی میکند و بر همین اساس ،تعداد روزی را که خوراك ،بدون
دریافت بهای آن به طرح اعطا میشود (مثالً  6ماه یا  0سال) ،تعیین میکند
و پس از سپریشدن این مدت ،بازپرداخت تسهیالت آغاز میشود .در واقع،
بهدلیل نوسانات قیمت نفت در سالهای مختلف ،مدت دقیق دورۀ تنفس
خوراك« ،به تعداد روزی متناسب با قیمت نفت خام در همان زمان
بهرهبرداری از طرح» منوط شده است که برابر با «کل هزینۀ
سرمایهگذاریشده در طرح» میباشد.
 .3در حالت فعلی و محدودیت صادرات نفت خام بهدلیل تحریمهای
ظالمانه ،صادرات نفت نسبت به حالت عادی کاهش یافته است و بهتبع،
منابع دریافتی صندوق توسعۀ ملی از صادرات نفت نیز با کاهش مواجه شده
است .در این مصوبه ،با «صادراتی» محسوبکردن خوراك تحویلی به این
طرحها ،در واقع منبع درآمد جدیدی برای صندوق توسعۀ ملی ایجاد شده
است؛ چراکه در وضعیت کنونی ،صندوق توسعۀ ملی صرفاً از نفت
«صادراتی» سهم میبرد و از فروش «داخلی» نفت ،سهمی ندارد .بنابراین
نهتنها در دورۀ بازپرداخت تسهیالت ،بلکه مادامیکه این طرحها از خوراك
داخلی استفاده میکنند ،صندوق توسعۀ ملی از خوراك آنها به میزان درصد
تعیینشدۀ قانونی سهم میبرد .در واقع نفت تحریمشده که اجباراً در زیر
زمین بالاستفاده مانده است ،بهعنوان تنفس خوراك به پاالیشگاهها و
پتروپاالیشگاهها تخصیص مییابد و با صادراتی محسوب شدن آن ،صندوق
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توسعۀ ملی نیز در بلندمدت از این امر منتفع میشود.
 .4همانطورکه بیان شد ،تحویل خوراك به طرحهای موضوع این
مصوبه ،در دورۀ تنفس ،بدون دریافت بهای آن در نظر گرفته شده است که
این امر میتواند به معنی کاهش درآمد دولت از جهت عدم دریافت بهای
فروش داخلی نفت باشد .اما برای رفع این توهم ،در مصوبۀ حاضر پیشبینی
شده است که تنفس خوراك صرفاً از محل سهم صندوق توسعۀ ملی تأمین
شود؛ بدین نحو که خوراك ،از سرجمع سهم ساالنۀ صندوق توسعۀ ملی
کسر شود و به حساب دولت گذاشته شود .بهعنوان مثال ،اگر در وضعیت
فعلی صادرات نفت 0 ،میلیون بشکه در سال باشد ،سهم صندوق توسعۀ ملی
 388هزار بشکه میشود ولی پس از اجرای این مصوبه و با «صادراتی»
محسوبشدن خوراك تحویلی ،اگر  388هزار بشکه نفت بهعنوان خوراك
به طرحهای مذکور اختصاص یابد ،در حقیقت صادرات نفت 0 ،میلیون و
 388هزار بشکه در سال محسوب میشود که سهم صندوق توسعۀ ملی هم
 398هزار بشکه میشود .حال کل خوراك تحویلی ،از سرجمع سهم
صندوق توسعۀ ملی کسر میشود و به حساب دولت گذاشته میشود و در
واقع سهم دریافتی صندوق توسعۀ ملی در آن سال 98 ،هزار بشکه میشود
و  388هزار بشکۀ باقیمانده را بهصورت اقساطی از این طرحها دریافت
میکند .بنابراین این مصوبه در دورۀ تنفس ،موجب کاهش منابع دریافتی
صندوق توسعۀ ملی میشود ولی همانطورکه ذکر شد ،منبع جدیدی نیز
برای صندوق توسعۀ ملی ایجاد میکند که تا زمانی که طرحهای یادشده
خوراك خود را از داخل کشور دریافت کنند ،برای صندوق توسعۀ ملی باقی
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خواهد ماند .گفتنی است مدت زمان مزبور که میزان منابع ورودی صندوق
کاهش مییابد زیاد نخواهد بود ،چراکه بالفاصله پس از پایان مدت تنفس،
عالوه بر اقساط بازپرداخت تسهیالت ،سهم ساالنه صندوق نیز به طور کامل
پرداخت خواهد شد.
 .7همانطورکه از توضیحات پیشین مشخص است ،محل تأمین بار مالی
این طرح ،برداشت و تسهیالتدهی از منابع صندوق توسعۀ ملی است که
این امر مغایر حکم بند «« »08سیاستهای کلی برنامۀ ششم توسعه» 0ابالغی
 0399/9/9مقام معظم رهبری ،مبنیبر «دائمیشدن اساسنامۀ صندوق توسعۀ
ملی با تنفیذ اساسنامۀ موجود» (ماده (« )06قانون احکام دائمی برنامههای
توسعۀ کشور» 3مصوب  )0395/00/08و «استقالل مصارف صندوق توسعۀ
ملی از تکالیف بودجهای و قوانین عادی» بوده و در نتیجه مغایر بند «»3
اصل  008قانون اساسی است .در این مصوبه جهت رفع این ایراد ،استفاده
از سهم صندوق توسعۀ ملی با «اذن» مقام معظم رهبری دانسته شده است.
 -19 .0تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن ،از منبع تأمين بودجۀ عمومي به «منابع و سرمايههاي
زايندۀ اقتصادي» و دائميشدن اساسنامۀ صندوق توسعۀ ملي با تنفيذ اساسنامۀ موجود و واريز ساالنه  39درصد از
منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعۀ ملي و افزايش حداقل  2واحد
درصد ساليانه به آن.
 -19-1استقالل مديريت حسا بها از بانك مركزي.
 -19-2ارائۀ تسهيالت از منابع صندوق توسعۀ ملي به بخشهاي غيردولتي بهصورت ارزي.
 -19-3استقالل مصارف صندوق توسعۀ ملي از تكاليف بودجهاي و قوانين عادي.
 -19-2سپردهگذاري ارزي حداكثر  29درصد از منابع ورودي صندوق ،نزد بانكهاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري
ريالي از بانكهاي مذكور براي ارائۀ تسهيالت ريالي به بخش كشاورزي ،صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي
صندوق توسعۀ ملي.
 .2ماده  -13صندوق توسعۀ ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده ميشود ،با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از
فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي به ثروتهاي ماندگار ،مولّد و سرمايههاي زايندۀ اقتصادي و نيز
حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي تشكيل ميشود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبهاي نخواهد داشت .اموال و داراييهاي اين صندوق
متعلق به دولت جمهوري اسالمي ايران ميباشد .اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.

20

ب :جزئيات
ماده ( -)3مغايرت با اصل  ،114ابهام ،نكته و تذکر
 .1نكته :با توجه به اینکه مبنای اجرای این طرح و اعطای خوراك
(تسهیالت) حجم سرمایه گذاری صورت گرفته است ،در این بند برای
وزارت نفت از حیث مقام صادرکننده مجوز اولیه این اختیار پیشبینی شده
است که کمیت و کیفیت فرآورده های تولیدی را بررسی کند و در صورتی
که با طرح اولیه مغایرت داشت ،اعم از اینکه کمیت یا کیفیت فرآوردههای
مزبور افزایش یافته یا کاهش یابد ،نسبت به تعدیل میزان تنفس اقدام
نماید.
 .2نكته :درخصوص عبارت «خوراك تحویلی به این واحدها از نظر
قواعد مالی در حکم صادرات نفت و میعانات گازی است» در بند «ت»
این ماده ،این نکته درخور توجه است که با این عبارت ،بودجۀ شرکت
ملی نفت ایران با احداث هر پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه جدید کمتر
نمیشود و تعارض منافع از بین میرود .تعارض منافعی که از جز « »3بند
«الف» ماده (« )0قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت( 0»)3مصوب  0393/03/9بهوجود آمده است .با این توضیح
 .1ماده -1
الف -بهمنظور تعيين رابطۀ مالي و نحوۀ تسويهحسا ب بين دولت (خزانهداري كل كشور) و وزارت
نفت از طريق شركت تابعۀ ذيربط ،معادل سهمي از ارزش نفت (نفت خام ،ميعانات گازي و خالص
گاز طبيعي) صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي كه در قوانين بودجۀ سنواتي تعيين ميگردد،
بهعنوان سهم آن شركت بابت كليۀ مصارف سرمايهاي و هزينهاي شركت مزبور از جمله
بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات سرمايهاي و بيع متقابل و جبران خسارات زيستمحيطي
و آلودگيهاي ناشي از فعاليتهاي نفتي ،خالص درآمد و هزينههاي ناشي از عمليات صادرات با
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که در شرایط فعلی یک از خالءهای قانونی در حوزه انرژی و نفت و گاز
کشور وجود « تعارض منافع در بودجه شرکت ملی نفت» برای احداث
پاالیشگاه و پتر وپاالیشگاه در کشور است .طبق جزء  3بند الف ماده 0
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()3
قیمت هر بشکه نفت فروخته شده به پاالیشگاه های داخلی که قرار است
به عنوان مبنای سهم  0945درصدی شرکت ملی نفت قرار گیرد ،هر ساله
توسط کارگروهی مت شکل از نمایندگان وزارت نفت ،وزارت اقتصاد و
دارایی و سازمان برنامه بودجه مشخص می شود که مطابق گزارش های
دیوان محاسبات ،این عدد در چندین سال گذشته حدود  05الی  06دالر
بوده است .بنابراین شرکت ملی نفت از فروش هر بشکه نفت به پاالیشگاه
های داخلی تقریبا برابر نصف هزینه استخراج آن بشکه سهم دریافت می

احتسا ب هزينههاي حمل و بيمه (سيف) تعيين ميشود .اين سهم ،از نظر مالياتي با نرخ صفر
محاسبه ميشود.
وزارت نفت از طريق شركت تابعۀ ذيربط موظف است از محل سهم خود از درصدهاي مذكور و
ساير منابع ،قراردادهاي الزم را با شركتهاي عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمامشده و
در چهارچو ب بودجۀ عملياتي پس از مبادلۀ موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
منعقد نمايد.
...
 -2تازمانيكه دولت براي مصرف فرآوردههاي نفتي در داخل كشور ،قيمت تكليفي تعيين ميكند،
براي تسويهحسا ب بين دولت و شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ،قيمت هر
بشكه نفت (نفت خام و ميعانات گازي) تحويلي به پااليشگاههاي داخلي در هر سال برابر با رقمي
خواهد بود كه به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزراي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور با رعايت قانون هدفمندكردن يارانهها مصو ب  ،1388به تصويب
هيئتوزيران ميرسد و اجازه داده ميشود كه مابهالتفاوت اين رقم با قيمت مذكور در جزء « »1بند
«الف» ،بهصورت حسابداري در دفاتر خزانهداري كل كشور ثبت و طبق آييننامۀ اجرايي اين ماده
تسويهحسا ب شود.
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کند؛ به عبارت دیگر ضرر می کند .اما از خام فروشی هر بشکه نفت از
طریق صادرات ،سهمی  9برابر سهم فروش به پاالیشگاه های داخلی
دریافت می کند که یک تعارض منافع جدی را برای شرکت ملی نفت و
وزارت نفت در احداث پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه به وجود آورده است.
 .3نكته :عبارت ذیل بند «ت» این ماده مبنیبر اینکه «تسویه حساب این
واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراك،
عالوه بر سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراك به آنها در طی
سنوات آتی میباشد» تصریحی بر این موضوع است که سهم صندوق
عالوه بر بازپراخت خوراك تحویلی به واحدهای موضوع این قانون ،شامل
سهم صندوق از اصل خوراك تحویلی به آنها نیز میباشد .چراکه مقرر
شده خوراك تحویلی به واحدهای موضوع این قانون در حکم صادرات
بوده و درنتیجه صندوق مطابق سیاستهای کلی برنامه ششم و قوانین بودجه
از این محل نیز سهم خواهد داشت.
 .4نكته :در این بند به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیالت از یک
طرف و اخذ تضامین کم خطر از سوی دیگر به دولت اجازه داده شده است
که در واقع به نیابت از صندوق توسعه ملی با اخذ قراردادی از
سرمایه گذار ،بخشی از درآمدهای حاصل از فروش فرآوردههای موضوع
سرمایه گذاری را متناسب با مبلغ اقساط دریافت کند .در این حالت بجای
اخذ زمین یا هر وثیقه دیگری که تبدیل آن به وجوه نقد مورد نظر نهاد
تأمین مالی (در اینجا صندوق توسعه ملی) سازوکاری طراحی شده است
که منابع حاصل از فروش فرآوردهها مستق یماً در اختیار نهاد تأمین مالی
32

قرار می گیرد و پس از برداشت سهم مربوطه ،مازاد در اختیار سرمایهگذار
قرار خواهد گرفت .همچنین این بند به دولت این اختیار را داده است که
بجای سازوکار فوق ،سهام سهامداران شرکت مجری را تا سقف مبلغ
تسهیالت اعطایی (تنفس خوراك) أخذ نماید (و به صندوق واگذار کند).
ماده ( -)4نكته ،مغايرت با اصول  57و  ،17نكته و تذکر
 .0نکته :صندوق سرمایهگذاری پروژه که در بند «الف» و «پ» این ماده
مورد اشاره قرار گرفته نهاد مالی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و
اوراق بهادار تأسیسشده و به جمعآوری سرمایه از عموم و تخصیص آن
به سرمایهگذاری در ساخت و تکمیل پروژه معین اشاره شده در اساسنامه
صندوق ،میپردازد.

این صندوق بهمنظور ساخت و رساندن به مرحله بهرهبرداری
پروژههای سودآور تولیدی ،به جمعآوری وجوه از سرمایهگذاران و
اختصاص وجوه جمعآوریشده به پروژه مربوطه میپردازد .در این روش
بانیان اجرای پروژهای میتوانند در ساختاری تحت نظارت نهادها و ارکان
قانونی و بهکارگیری عوامل و پیمانکاران مجرب ،اقدام به اجرا و ساخت
پروژه کنند .ساخت از طریق شرکت سهامی خاص پروژه که سهام آن
متعلق به صندوق است اجرا میشود و در پایان دوره ساخت و آغاز دوره
بهرهبرداری ،سهام این شرکت قابل فروش یا عرضه در بازار بورس خواهد
بود.

 .2مغايرت :حکم بند «پ» این ماده مبنیبر معافیت داراییهایی که از
طریق سازوکار «صندوق سرمایهگذاری پروژه» تأمین مالی شدهاند از
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پرداخت عوارض نقل و انتقال ،مو جب تقلیل درآمد عمومی میشود و
چون طریقی هم برای جبران کاهش درآمد پیشبینی نشده است ،مغایر
اصل  15قانون اساسی است.
 .3مغايرت :استفاده از واژۀ بیگانۀ «پروژه» در این ماده بدون ذکر معادل
فارسی آن ،مغایر اصل  05قانون اساسی است.
 .4تذکر :در بند «ب» این ماده ،عبارت «شرکت نفت ایران» به عبارت
«شرکت ملی نفت ایران» اصالح شود.
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