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نظراتاستداللیشوراینگهبان

مقدمه
بر اساس اصل ( )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کلیه مصوبات مجلس
شورای اسالمی بهوسیله شورای نگهبان ازنظر انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی
موردبررسی قرار میگیرد و در صورت مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده
میشود .همچنین بهموجب اصل ( )58قانون اساسی مجلس شورای اسالمی میتواند
تصویب اساسنامههای دولتی را به دولت واگذار کند که در این صورت اساسنامههای
مصوب دولت میبایست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی به تأیید شورای
نگهبان برسند .عالوه بر این بهموجب اصل ( )9قانون اساسی ،کلیه قوانین و مقررات
مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید بر
اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و
قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان
است .تفسیر قانون اساسی نیز بهموجب اصل ( )45قانون اساسی بر عهده شورای
نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کلیه مصوبات مجلس ،اساسنامههای دولتی و
استفساریهها در جلسات شورای نگهبان موردبررسی فقهی و حقوقی قرارگرفته و نظر
نهایی شورا ابالغ میگردد .با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر
ضرورت اعالم مبانی و استدالالت شورای نگهبان ،گروه تدوین پژوهشكده شورای
نگهبان ،با همكاری اداره تدوین دفتر امور حقوقی شورای نگهبان ،اقدام به استخراج
استدالالت و مبانی نظری آراء این شورا نموده است .کارشناسان این پژوهشكده،
بامطالعه دقیق متن مذاکرات شورای نگهبان ـ که از سوی معاونت اجرایی ضبط و
پیادهسازی میشود ـ استدالالت و ظرایف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با
حفظ اصالت ،آنها را در قالب یک متن علمی به جامعه حقوقی کشور ارائه مینمایند.
یقیناً انتشار مبانی اظهارنظرهای شورای نگهبان ،موجب آشنایی هرچه بیشتر جامعه
علمی و نهادهای تقنینی و اجرایی کشور با فعالیتهای این شورای حساس و
تأثیرگذار شده و همچنین میتواند بهعنوان متون درسی و پژوهشی در محافل
دانشگاهی و حوزوی مورد استفاده قرار گیرد.
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اساسنامه صندوق ملي محيط زيست
درآمد
هیئت وزیران در راستای اختیار حاصل از ذیل اصل ( )58قانون اساسی و بنا به پیشنهاد
سازمان محیط زیست و به استناد جزء ( )2بند (الف) ماده ( )751قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب « ،7854اساسنامه صندوق ملی محیط زیست»
را در جلسه  7848/2/22تصویب کرد .این مصوبه جهت جریِّ مراحل قانونی مقرّر در
اصل ( )58قانون اساسی ،طی نامهی شماره  94555/12848به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان با بررسی این مصوبه در جلسه مورخ  ،7848/5/79این اساسنامه را مغایر
با قانون اساسی تشخیص داد و نظر خود در این خصوص را طی نامهی شماره
 48/702/2992مورخ  7848/5/78به هیئت وزیران اعالم کرد .هیئت وزیران برای رفع ایراد
شورای نگهبان در جلسهی  ،7848/5/75اصالحاتی در اساسنامه اعمال و آن را طی نامهی
شماره  94555/49909مورخ  7848/5/20برای اظهار نظر مجدد به شورای نگهبان ارسال
کرد .بررسی مصوبهی اصالحی در دستور کار جلسهی مورخ  7848/4/72شورای نگهبان
قرار گرفته که پس از بحث و بررسی ،ایراد پیشین را برطرف شده دانست و نظر خود مبنی
بر مغایرت نداشتن مفاد این اساسنامه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره
 48/702/2188مورخ  7842/8/24به هیئت وزیران اعالم کرد.
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تاريخ مصوبه هیئت وزيران( 3131/2/62 :مرحله نخست)
تاريخهای بررسي در شورای نگهبان 3131/7/13 :و 3131/8/31
* كلیّت اساسنامه

هیئت وزيران در جلسه  3131/2/62به پیشنهاد شماره
 3-68783مورخ  3131/2/38سازمان حفاظت محیط زيست و
به استناد جزء ( )6بند (الف) ماده ( )387قانون پنجساله پنجم
توسعه جمهوری اسالمي ايران -مصوب  -3183اساسنامه
صندوق ملي محیط زيست را به شرح زير تصويب كرد:
دیدگاه مغایرت
الف) مطابق با جزء ( )2بند (الف) ماده ( )751قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسالمی ایران ( )7840-7849مصوب  ،7854به دولت اجازه داده شده است
که حداکثر تا پایان سال دوم برنامه یعنی سال  ،7842نسبت به اصالح اساسنامه صندوق
ملی محیط زیست اقدام

کند)7(.

بر این اساس ،اصالح اساسنامه صندوق تنها در زمان

مذکور جایز بوده است .این در حالی است که دولت بعد از گذشت زمان مقرر در قانون
برنامه و در تاریخ  ،7848/2/22اقدام به تصویب این اساسنامه کرده است .طبق اصل
( )58قانون اساسی ،مجلس شورای اسالمی میتواند اجازهی تصویب دائمی اساسنامه
سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ( )12به
دولت واگذار کند که طبق ذیل اصل ( ،)58مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و
مقررات عمومی کشور باشد .بنابراین ،از آن جهت که دولت مصوبهی مذکور را خارج از
زمان مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسانده است ،این مصوبه مغایر با
 .1ماده ( )751قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ( )7840-7849مصوب :7854
«ماده -751
الف -به دولت اجازه داده میشود بهمنظور حفاظت ،احیاء و بهرهبرداری پایدار از محیط زیست ،منابع
طبیعی و تنوع زیستی ،حداکثر تا پ ایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد:
 -7تدوین و اجرای برنامه مدیریت یكپارچه زیستبومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهرهبرداری پایدار
از تنوع زیستی زیستبومهای حساس و شكننده کشور
 -2اصالح اساسنامه «صندوق ملی محیط زیست».
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قانون مذکور و در نتیجه مغایر با حكم مقرّر در ذیل اصل ( )58قانون اساسی است.
ب) مطابق با جزء ( )2بند (الف) ماده ( )751قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ،دولت
مجاز بوده است که اساسنامهی صندوق ملی محیط زیست را که مطابق قانون مذکور ،یک
نهاد «دولتی» بوده است« ،اصالح» کند .لیكن ،مصوبهی مذکور از دو جهت مغایر با قانون
برنامه پنجم توسعه است :اول اینكه دولت بهجای «اصالح اساسنامه صندوق» -همانطور
که در عنوان مصوبه به واژه «اصالح» اشاره نشده است -اقدام به تصویب یک اساسنامهی
جدید برای صندوق ملی محیط زیست کرده است؛ دوم اینكه ،هیئت وزیران بهموجب ماده
( )2این

مصوبه)7(،

ماهیت صندوق ملی محیط زیست را به مؤسسه عمومی «غیردولتی»

تغییر داده است .از آنجا که بر اساس ذیل اصل ( )58قانون اساسی ،اقدام دولت در تصویب
اساسنامههای شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت ،زمانی مجاز است که مغایر با
مقررات و قوانین نباشد ،بنابراین ،اقدام دولت در خصوص تصویب اساسنامهی جدید برای
این صندوق و همچنین تغییر ماهیت دولتی صندوق به مؤسسهی عمومی غیردولتی بر
خالف قانون برنامه پنجم توسعه ،و در نتیجه مغایر با اصل ( )58قانون اساسی است.
دیدگاه عدم مغایرت
الف) جزء ( )2بند (الف) ماده ( )751قانون برنامه پنجم توسعه که مربوط به اصالح
اساسنامه صندوق ملی محیط زیست است ،مشتمل بر دو امر است :نخست اصالح
اساسنامه و دیگری رعایت موعد مقرر برای اصالح اساسنامه (حداکثر تا پایان سال دوم
برنامه)؛ که این موضوع از مصادیق تعدد مطلوب است .به عبارت دیگر ،قانونگذار
اصالح اساسنامه را صرفنظر از رعایت قید زمان ،مطلوب میداند و اینگونه نیست که
قانونگذار از باب وحدت مطلوب ،اصالح اساسنامه را تنها در زمان مقرر ،مطلوب بداند.
لذا تعیین زمان به قید «حداکثر» در این قانون ،تأکید بر فوریت اجرای احكام قانون برنامه
پنجم ،از جمله اصالح اساسنامه توسط دولت است؛ بدینمعنا که دولت نباید بیش از این
زمان در اصالح اساسنامهی مذکور تأخیر کند .عدم اقدام دولت در زمان مقرر ،تنها
میتواند بهعنوان تخلف عدم رعایت فوریت محسوب شود .بر این اساس ،تقیید این ماده
 .1ماده ( )2اساسنامه صندوق ملی محیط زیست« :ماده  -2صندوق ،مؤسسه عمومی غیردولتی وابسته به
سازمان حفاظت محیط زیست است که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقالل مالی و اداری بوده و
مطابق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت مینماید».
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به زمان دو سال ،به معنای الزام دولت در تصویب اصالح اساسنامه در مدت مقرر نیست،
بهگونهای که اگر بعد از این زمان ،اقدام به اصالح اساسنامه کرد ،آن را مغایر قانون برنامه
پنجم توسعه بدانیم .بنابراین ،مصوبهی دولت در خصوص تصویب اساسنامه این
صندوق ،مغایر اصل ( )58قانون اساسی نیست.
ب) جزء ( )2بند (الف) ماده ( )751قانون برنامه پنجم توسعه ،به دولت اجازه داده
است که اساسنامه صندوق «دولتی» ملی محیط زیست را «اصالح» کند .متعاقب این
امر ،مجلس شورای اسالمی بهموجب قانون بودجه ( )7848مصوب  ،7842جهت
تأمین سرمایهی اولیه صندوق ملی محیط زیست ،در ذیل ردیف ( )880000-81جدول
شماره ( )2ضمیمه قانون بودجه ،به ماهیت عمومی «غیردولتی» صندوق ملی محیط
زیست تصریح کرده است .از آنجا که ضمایم قانون بودجه جزء قانون محسوب
میشود ،مجلس ماهیت دولتی صندوق ملی محیط زیست را به مؤسسه عمومی
«غیردولتی» تغییر داده است .بنابراین ،هیئت وزیران در راستای ماهیت جدید صندوق
ملی محیط زیست اقدام به تصویب اساسنامهی جدید برای صندوق کرده است.
همچنین اصالح اساسنامه ،اعم از اصالح جزئی و اصالح کلی آن است و مقررات این
اساسنامهی جدید ،بهنوعی اصالح اساسنامهی سابق محسوب میشود .بنابراین تصویب
این اساسنامه ،برخالف قانون برنامه پنجم نبوده و لذا مغایرتی با ذیل اصل  58در
خصوص عدم مغایرت مصوبات هیئت وزیران با قوانین ندارد.
نظر شوراي نگهبان
کلیّت اساسنامه ،مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

***
ماده  -1تأمین اعتبار اولیه صندوق با تخصیص مبلغ ده میلیارد
( )33033303330333ريال و سپس نهايتاً تا مبلغ پنجاه میلیارد
( )83033303330333ريال از محل رديف  883333-17جدول شماره
( )3قانون بودجه سال  3131كل كشور صورت ميگیرد .ساير منابع
تأمین اعتبار صندوق جهت انجام فعالیتها بهقرار زير است:
...
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 -1درآمد ناشي از گردش مالي و فعالیتهای صندوق و
واحدهای تابع بعد از وضع هزينههای قانوني
...
دیدگاه مغایرت
بند ( )9مادهی مزبور ،یكی از منابع تأمین اعتبار صندوق ملی محیط زیست را درآمد
ناشی از گردش مالی و فعالیتهای صندوق دانسته است .اطالق عبارت «گردش مالی و
فعالیتهای صندوق» ،شامل هرگونه گردش مالی ازجمله فعالیتهای مالی ربوی و
خالف شرع نیز میشود .بنابراین ،اطالق عبارت این بند ،مغایر با موازین شرع است.
دیدگاه عدم مغایرت
منظور از عبارت «گردش مالی و فعالیتهای صندوق» در بند ( )9مادهی مزبور،
گردش مالی و فعالیتهایی است که مطابق با شرع و قانون انجام میشود .این بند ،در
مقام بیان هرگونه گردش مالی از جمله فعالیتهای ربوی نیست و بهعبارت دیگر،
منصرف از گردشهای مالی خالف شرع مانند فعالیتهای ربوی است .بنابراین ،این
بند مغایرتی با موازین شرع ندارد.
تصميم شورا
بند مزبور ،مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

***
ماده  -8موضوع و حدود عملیات صندوق با رعايت قوانین و
مقررات مربوط به شرح زير ميباشد:
...-3
 -1حمايت مالي و همكاری در طرحها و پروژههای زيست
محیطي و طرحهای اكوتوريسم.
دیدگاه مغایرت
در بند ( )9مادهی مزبور ،از واژه غیر فارسی «اکوتوریسم» استفاده شده است.
مطابق با اصل ( )78قانون اساسی ،زبان رسمی اسناد و مكاتبات و متون رسمی باید به
زبان و خط فارسی باشد .بنابراین ،از آنجا که در بند مذکور  -بهعنوان یک متن
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رسمی -واژهی غیر فارسی «اکوتوریسم» ذکر شده است ،این بند ،مغایر با اصل ()78
قانون اساسی است و باید معادل فارسی آن ذکر شود.
نظر شوراي نگهبان
در بند ( )9ماده ( ،)8معادل فارسی واژه «اکوتوریسم» ذکر گردد و اال مغایر اصل
( )78قانون اساسی میباشد.

***
ماده  -2صندوق ميتواند در موارد خاص با جلب همكاری
بانكها و مؤسسات اعتباری و با استفاده از منابع مالي آنها در
جهت اعطای تسهیالت زيستمحیطي به متقاضیان بر اساس
مقررات عملیات بانكي اقدام و در بازپرداخت اقساط وام متقاضیان
به بانكها و مؤسسات مذكور ،تسهیالت و حمايتهای مالي را از
منابع صندوق بهعمل آورد.
دیدگاه مغایرت
طبق ذیل مادهی ( ،)2صندوق میتواند در خصوص بازپرداخت اقساط وام
متقاضیان از آنان حمایتهای مالی بهعمل آورد .این حمایت مالی اطالق داشته و
حمایتهای بالعوض را نیز شامل میشود .اطالق حمایتهای مالی مذکور در این
ماده که کمکهای بالعوض را نیز شامل میشود ،مغایر با اصل ( )50قانون اساسی
است؛ زیرا بر اساس اصل ( )50قانون اساسی ،گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون
عوض از طرف دولت باید با تصویب مجلس باشد که در مادهی مزبور از آن جهت که
این حمایتهای مالی مقیّد به تصویب مجلس نشده است ،این ماده مغایر با اصل ()50
قانون اساسی است .ضمناً هر چند این صندوق ،مؤسسه عمومی غیردولتی است ،ولی
با توجه به اینكه بودجهی آن از سوی دولت تأمین میشود ،حمایتهای آن،
حمایتهای دولتی محسوب میشود؛ بنابراین اطالق حمایتهای مالی مذکور در این
ماده ،بدون تقیید آن به تصویب مجلس ،مغایر با اصل ( )50قانون اساسی است.
دیدگاه عدم مغایرت
با توجه به اینكه صندوق ملی محیط زیست طبق مادهی ( )2این اساسنامه ،مؤسسه
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عمومی غیردولتی محسوب میشود ،منصرف از اصل ( )50قانون اساسی است؛ زیرا
این اصل مربوط به کمکهای بالعوض دولتی است و این صندوق ،مؤسسهی عمومی
غیردولتی است .بنابراین عبارت حمایتهای مالی مذکور در مادهی ( )2حتی در فرض
شمول آن بر کمکهای بالعوض ،مغایر با اصل ( )50قانون اساسی نیست.
نظر شوراي نگهبان
ماده ( ،)2مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

***
ماده  -63هرگونه تغییر در اساسنامه بنا به پیشنهاد مجمع
عمومي به تصويب هیئت وزيران خواهد رسید.
دیدگاه مغایرت
مطابق با ماده ()4

اساسنامه)7(،

مجمع عمومی صندوق ملی محیط زیست ،باالترین

رکن و مرجع سیاستگذاری و تصمیمگیری صندوق است که اعضای آن نیز از
مقامات دولتی هستند .همچنین ،مطابق با قانون بودجه ( ،)7848حداقل بخشی از
بودجه صندوق توسط دولت تأمین میشود .بنابراین ،صندوق ملی محیط زیست ،هر
چند مؤسسهی عمومی غیر دولتی است ولی وابسته به دولت محسوب میشود .با
توجه به اصل ( )58قانون اساسی ،مجلس شورای اسالمی میتواند اجازهی تصویب
دائمی اساسنامهی سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات «دولتی» یا «وابسته به دولت» را با
رعایت اصل هفتاد و دوم به دولت بدهد و اساسنامههای مذکور از جهت مغایرت و یا
عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی باید توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار
گیرند .با این حال ،ماده ( )27اساسنامه اشعار میدارد که هرگونه تغییر در اساسنامهی
 .1ماده ( )4اساسنامه صندوق ملی محیط زیست« :ماده  -4مجمع عمومی باالترین مرجع سیاستگذاری
و تصمیمگیری صندوق می باشد و اعضای آن عبارتند از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،وزیر امور خارجه و معاون
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور .ریاست مجمع عمومی بر عهده معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میباشد».
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صندوق ملی محیط زیست باید به تصویب هیئت وزیران برسد که مستفاد از این ماده
آن است که تغییر اساسنامه تنها منوط به مصوبهی هیئت وزیران بوده و نیازی به
بررسی در شورای نگهبان ندارد .لذا مادهی مذکور ،از آن جهت که نظارت شورای
نگهبان را در بررسی تصویب اساسنامهی صندوق ملی محیط زیست نفی میکند ،مغایر
با اصل ( )58قانون اساسی است.
دیدگاه عدم مغایرت
الف) مادهی مزبور اشاره به این موضوع دارد که تنها هیئت وزیران این اختیار را
دارد که در اساسنامه تغییر ایجاد کند و در مقام بیان این امر نیست که دیگر مقررات
مربوطه را نادیده قلمداد کند .بنابراین در صورت اصالح اساسنامه توسط این هیئت،
طبق اصل ( ،)58اساسنامه ی اصالحی برای بررسی به شورای نگهبان ارسال میشود و
شورای نگهبان مفاد آن را از حیث عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی بررسی
میکند .بر این اساس ،مادهی مزبور درصدد سلب این صالحیت از شورای نگهبان
نیست و لذا مغایر با اصل ( )58نیست.
ب) صندوق ملی محیط زیست ،مطابق با ذیل ردیف ( )880000-81جدول شماره
( )2پیوست قانون بودجه سال  7848کل کشور ،مؤسسه عمومی «غیردولتی» شناسایی
و تصویب شده است .از سوی دیگر ،تأمین مالی ذیل این ردیف نیز به عنوان «کمک»
به صندوق ملی محیط زیست ،تصویب شده است و از این جهت نمیتوان گفت که
مؤسسهی مذکور با سرمایه دولتی تشكیل شده است که وابسته به دولت محسوب
شود .بنابراین ،با توجه به اینكه این مؤسسه وابسته به دولت نیست ،موضوع اصل ()58
قانون اساسی نخواهد بود تا اصالح و یا تغییر اساسنامه آن منوط به بررسی و تأیید
شورای نگهبان باشد .بنابراین مادهی مزبور ،از آن جهت که تغییرات اساسنامه را تنها
منوط به تصویب هیئت وزیران کرده است ،مغایرتی با اصل ( )58ندارد.
تصميم شورا
ماده ( ،)27مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
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تاريخ مصوبه هیئت وزيران( 3131/8/38 :مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شورای نگهبان3131/3/36 :
ماده  -8موضوع و حدود عملیات صندوق با رعايت قوانین و
مقررات مربوط به شرح زير ميباشد
...
 -1حمايت مالي و همكاری در طرحها و پروژههای
زيستمحیطي و طرحهای گردشگری طبیعي
دیدگاه عدم مغایرت
با توجه به اینكه در بند ( )9این ماده ،عبارت «گردشگری طبیعی» ،جایگزین
عبارت «اکوتوریسم» شده است ،ایراد پیشین شورا در خصوص مغایرت این بند با
اصل ( )78قانون اساسی در خصوص لزوم فارسی بودن متون رسمی برطرف شده و
لذا مادهی مزبور با ایرادی مواجه نیست.
نظر شوراي نگهبان
بند( )9ماده ( ،)8مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
()1

نظر (نهايي) شوراي نگهبان

مصوبه هیئت وزيران در خصوص اساسنامه صندوق ملي محیط زيست ،با توجه
به اصالحات بهعمل آمده ،مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 .1مندرج در نامهی شماره  48/702/2188مورخ  7848/4/78شورای نگهبان ،خطاب به معاون اول
رئیس جمهور.

نظرات استداللي شوراي نگهبان
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