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اليحه اصالح قانون معادن
 -1مقدمه
اليحه «اصالح قانون معادن» كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن تقديم هيأت وزيران شده بود ،در تاريخ
 1331/3/2در اين هيأت به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني و تصويب در مجلس شوراي اسالمي
به اين نهاد ارسال شد .در مقدمه توجيهي اين اليحه بيان شده بود :با عنايت به سياستهاي جديد اقتصادي
كشور و ضرورت بازنگري قانون معادن و ابالغيه مقام معظم رهبري در ارتباط با اصل ( )44قانون اساسي و
اصالت بخشيدن به بخش خصوصي در فعاليتهاي معدني و كاهش و كمرنگ نمودن نقش دولت در بخشهاي
اجرايي و عملياتي و به منظور هدايت دولت به سمت حاكميت ،سياستگذاري ،نظارت و براي فراهم نمودن
بسترهاي الزم در توسعه فعاليتهاي معدني ،جلوگيري از خامفروشي مواد معدني و بها دادن به تكميل زنجيره
توليد ،واگذاري معادن به توليد كننده واقعي ،استيفاي حقوق دولت ،نوسازي بخش معدن و صنايع معدني،
جلوگيري از دخالت سازمانهاي غيرمسئول در انجام فعاليتهاي معدني ،رفع برخي نواقص حقوقي كه در
اجراي قانون معادن ايجاد ابهام کرده و تفاسير مختلف را به دنبال داشته است ،رفع مشكالت اداري و كوتاه
نمودن زمان چرخه واگذاري معادن به متقاضيان و تعيين متولي و نهاد فصلالخطاب در موارد اختالف دستگاهها
و بهرهبرداران ،اين اليحه براي طي مراحل قانوني تقديم ميشود.
اين اليحه ،در مجلس شوراي اسالمي براي بررسي به صورت يك شوري در تاريخ  1331/4/11به كميسيون
صنايع و معادن به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد .كميسيون مزبور پس از بررسي اين اليحه در جلسات
متعدد كارشناسي ،در جلسه  1331/7/13آن را با اصالحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس
شوراي اسالمي ارائه كرد .مجلس شوراي اسالمي نيز با بررسي اين مصوبه ،نهايتاً آن را در جلسه علني مورخ
 1331/11/4با اصالحاتي به تصويب رساند و آن را براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل  14قانون اساسي به
شوراي نگهبان ارسال كرد .اين شورا پس از بررسي مصوبه در جلسات مورخ  22و  ،1331/11/27موادي از آن
را مغاير با موازين شرع و در برخي موارد مغاير با اصول قانون اساسي تشخيص داد و طي نامه شماره
 31/32/41622مورخ  1331/12/4به مجلس اعالم كرد .مجلس شوراي اسالمي جهت رفع ايرادهاي شوراي
نگهبان ،پس از اخذ نظر كارشناسي كميسيون صنايع و معادن ،بررسي اين مصوبه را در دستور كار جلسه علني
مجلس قرار داد و نهايتاً در جلسه مورخ  1312/1/2آن را با اصالحاتي به تصويب رساند و براي بررسي مجدد
به شوراي نگهبان ارسال كرد .اين شورا با تشكيل جلسه در تاريخ  ،1312/1/12برخي ايرادهاي قبلي شورا را
همچنان باقي دانست و نظر خود را طي نامه شماره  12/32/43117مورخ  1312/1/11به مجلس اعالم كرد.
مجلس در جلسه علني مورخ  1312/6/27نسبت به اصالح ايرادهاي باقيمانده اقدام و مصوبه اصالحي را به
شوراي نگهبان ارسال كرد .اين شورا در سومين مرحله از بررسي خود در تاريخ  ،1312/7/6در نظر ابرازي خود
به شماره  12/32/43163مورخ  ،1312/7/6يكي از ايرادات را كماكان باقي دانست و براي بار سوم ،مصوبه را
به مجلس شوراي اسالمي اعاده كرد .در اين مرحله مجلس جهت اصالح ايرادات شوراي نگهبان مجدداً در
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جلسه مورخ  1312/3/22خود اين مصوبه را در دستور کار خود قرار داد .نهايتاً اين مصوبه اصالحي در جلسه
 1312/1/2شوراي نگهبان از جهت عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
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 -2بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون اليحه اصالح قانون معادن مصوب  1198/11/4مجلس
شوراي اسالمي (مرحله اول)

 -1-2ماده 5
"ماده  -5ماده ( )5قانون 1به شرح زير اصالح ميگردد:
ماده  -5اكتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام ميشود .وزارت صنايع و
معادن مكلف است بستر الزم را براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور براي اشخاص حقيقي و
حقوقي فراهم كند".

 -1-1-2نظرات استداللي
 -1-1-1-2ديدگاه مغايرت
در اين ماده ،به طور كلّي اكتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي را به گرفتن مجوز از وزارت
صنايع و معادن منوط كرده است ،حال آنكه معادني كه در مِلك اشخاص يا در حريم مِلك شخصي افراد است
و يا معادني كه موقوفه ميباشد ،نيازي به مجوز از وزارت صنايع و معادن ندارد و مالك يا بهرهبردار با استناد به
حقوق مالكانه خويش ،ميتواند از منافع ملك خود استفاده كند .بنابراين اطالق اين ماده در منوط كردن حكم
اكتشاف معادن به اخذ مجوز ،از آنجا كه شامل معادني كه ملك اشخاص است يا در حريم ملك شخصي
اشخاص است و يا موقوفه است نيز ميشود ،خالف موازين شرع است .لزوم رعايت و محترم بودن حقّ
مالكيت اشخاص نسبت به معادني كه موقوفه است يا در ملك اشخاص يا در حريم ملكي آنها واقع است ،در
نظريات شوراي نگهبان نسبت به اليحه قانون معادن در سالهاي  21361و  31376نيز منعكس شده است.
 -2-1-1-2ديدگاه عدم مغايرت
الف) آنچه در اين ماده به عنوان حكم مقرر شده است ،ايرادي ندارد و با نظرات شوراي نگهبان در سالهاي
گذشته نيز مغايرتي ندارد؛ زيرا در اين ماده ،اكتشاف ذخاير معدني را صرفاً توسط اشخاصِ «مجاز» قابل انجام
 .1ماده  1قانون معادن مصوب « :1377ماده  -1اكتشاف ذخاير معدني توسط بخشهاي دولتي و تعاوني و خصوصي اعم از اشخاص حقيقي و
حقوقي انجام ميشود .وزارت معادن و فلزات نيز مكلف است رأساً يا توسط سازمانها و شركتها و واحدهاي تابعه و يا با استفاده از
خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط واجد صالحيت نسبت به اكتشاف و شناسائي ذخاير معدني كشور اقدام نمايد».
 .2نظريه شماره  4611مورخ  « :1361/3/11از لحاظ موازين شرعي انطباق موادي که اطالق آنها شامل معادن واقع در امالک شخصي و وقفي
ميشود و همچنين شمول قانون نسبت به تصرفات يسيره که براي رفع حوائج شخصي متعارف بوده و سيره بر آن است ،نظر به اينکه رفع
اباحه اينگونه تصرفات از مقام واليت فقيه محرز نيست به تأييد اکثريت فقها شورا نرسيد».
 .3بند ( )1نظريه شماره  76/21/2221مورخ « :1376/1/17شمول ماده  2نسبت به شن وماسه و خاک رس که در زمين ملکي يا موقوفه باشد
و همچنين نسبت به آبهاي معدني ملکي يا موقوفه خالف موازين شرع ميباشد».؛ همچنين مفاد نظريات شماره  76/21/2417مورخ
 1376/12/6و شماره  76/21/2142مورخ .1376/12/27
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دانسته است كه «مجاز شناخته شدنِ» عمل استخراج نيز منوط به كسب اجازه از وزارت صنايع و معادن به
عنوان نمايندة حكومت و نظام جمهوري اسالمي است .توضيح آنكه ،پس از پيروزي انقالب اسالمي و بسط يد
حكومت اسالمي ،در امور عمومي؛ از جمله انفال (موضوع اصل  41قانون اساسي) ،نظر وليّ امر معتبر و حجت
است كه معادن نيز در زمرة انفال قرار ميگيرد .بر همين اساس ،در لوايح مربوط به قانون معادن در پس از
پيروزي انقالب اسالمي ،شوراي نگهبان با اخذ نظر وليّ فقيه زمان ،حضرت امام خميني(ره) ،نسبت به
موضوعات مورد ابتالي مذكور در لوايح قانوني مربوطه اظهارنظر كرده است .براساس اين نظرات ،هر چند انفال
و ثروتهاي عمومي؛ از جمله معادن ،در اختيار حكومت اسالمي است ،ليكن چنانچه معادن مذكور در زمين-
هاي داراي مالك يا موقوفه يا در حريم امالك اشخاص باشد ،بايد رعايت حقوق مالكين يا وقف بشود؛ يعني
چنانچه معدن مزبور ،معدن ظاهر و در سطوح اوليه زمين باشد و معادني باشد كه عرفاً تابع ملك است ،مالكيت
اين معادن و منافع حاصل از آن ،متعلق به صاحبان امالك خواهد بود ،ليكن در بهرهبرداري از همين معادن نيز
براي جلوگيري از تخريب معدن ،مقرر شده بود كه صاحبان ملك ميبايست طرح خود براي بهرهبرداري از اين
معادن را به وزارت صنايع و معادن ارائه ميكردند و اجازه ميگرفتند .حالت دوم ،وضعيتي است كه هر چند
معدن در ملك شخصي يا موقوفه يا در حريم امالك شخصي واقع شده ،ليكن به علت اينكه در اعماق زمين
جاي گرفته و عرفاً تابع ملك محسوب نميشود؛ مانند معادن نفت و گاز ،مالكيت اين معادن متعلق به همة مردم
و اختيار آن در دست حكومت اسالمي و وليّ امر است .در استخراج اينگونه معادن نيز وزارت صنايع و معادن
به نمايندگي از حكومت ،مجوز الزم را به اشخاص واجد صالحيت وفق قوانين و مقررات اعطا ميكند.
بنابراين ،عبارت «اشخاصِ مجاز» در اين ماده ،ناظر بر اجازهاي است كه در هر صورت ،حكومت اسالمي بنا به
مقتضاي هر استخراج و هر معدن ،به افراد واگذار ميكند و قطعاً يكي از موارد مدّ نظر در چنين مجوزهايي،
رعايت حدود شرعي صاحبان امالك و موقوفات است.
ب) موضوع مورد اشاره در اين ماده« ،استخراج ذخاير معدني» نيست ،بلكه «اكتشاف ذخاير معدني» است.
«اكتشاف» نيز به عمل شخصي گفته ميشود كه حرفهاش را كشف معدن قرار داده باشد ،نه كسي كه در مِلك
شخصي خود ،معدني را مورد بهرهبرداري و استخراج قرار دهد .بنابراين ،همانگونه كه كسي براي مبادرت به
يك شغل معمولي بايد از مراجع ذيصالح پروانه و مجوز بگيرد ،كسي كه حرفهاش را اكتشاف معدن قرار دهد
نيز بايد از وزارت صنايع و معادن به عنوان مرجع ذيصالح اجازه بگيرد.
ج) آنچه از منابع فقهي؛ از جمله تحريرالوسيله حضرت امام خميني(ره) به دست ميآيد آن است كه معدن
ظاهر ،صرف نظر از بحث مالكيت و ماده معدني آن ،شامل تعريف اكتشاف نميشود؛ چه آنكه معدن ظاهر،
معدني است كه نيازمند عمليات قابل اعتنايي نيست و با مختصر فعاليت ،قابل بهرهبرداري است ،حال آنكه
اكتشاف ،عمليات مفصل و بزرگي است كه براي استخراج و بهرهبرداري از معادن انجام ميگيرد .بنابراين ،علي-
القاعده اكتشاف شامل معادن غيرظاهر ميشود.
د) بين اصل مالكيت يك معدن و مقدمات اکتشاف و استخراج مواد معدني از آن بايد تفاوت قائل شد؛ بر اين
اساس ،ممكن است اصل مالكيتِ معدن و مواد معدني استخراجشده از آن ،مطابق موازين شرعي ،متعلق به
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مالك زمين باشد ،ليكن مجوز اكتشاف و استخراج معدن را بايست دولت صادر كند و حتي اين مجوز را به
شخص ديگري ،جز مالك دهد .به عبارت ديگر ،ارائه مجوز اكتشاف ،لزوماً ارتباطي با مالكيت زمين ندارد و
دولت ميتواند مجوز عمليات حفاري ،آزمايش و نمونهبرداري و ( ...اكتشاف معدن) را به شخص ديگري ،جز
مالك واگذار كند ،بدون آنكه متعرض مالكيتِ صاحب زمين شود .همانگونه كه اگر كسي بخواهد ملك
مسكوني خود را تخريب كند ،با آنكه مالك ساختمان است ،نياز به اخذ مجوز تخريب از مراجع مربوطه دارد؛
زيرا تخريب ساختمان ،نوعي از تصرف است كه بر روي جهات عمومي اجتماعي ،تأثيرگذار است .بنابراين مي-
توان گفت واگذاري جواز اكتشاف معدن به دولت با اصل مالكيت شخصي افراد منافاتي ندارد و قابل جمع
است.

 -2-1-2نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان ،ماده مزبور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

 -2-2ماده 6
"ماده  -6ماده ( )6قانون 4به شرح زير اصالح ميگردد:
ماده  -6اكتشاف مواد معدني ،منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن است.
چگونگي اخذ پروانه ،ضوابط اكتشاف ،مدت اعتبار پروانه ،انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير
موارد ضروري مربوط برابر مفاد اين قانون در آييننامه اجرايي تعيين ميشود".

 -1-2-2نظرات استداللي
 -1-1-2-2ديدگاه مغايرت
در اين ماده ،چگونگي اخذ پروانه اكتشاف مواد معدني ،ضوابط اكتشاف ،مدت اعتبار پروانه ،انتقال حقوق متعلق
به پروانه و ...را كه همگي از ماهيت تقنيني برخوردارند ،به آييننامه اجرايي مصوب هيأت وزيران واگذار شده
كه مغاير با اصل  31قانون اساسي است .توضيح آنكه ،وفق اصل  31قانون اساسي ،مجلس شوراي اسالمي
نميتواند اختيار قانونگذاري خويش را به شخص يا هيأتي واگذار كند ،بنابراين قانونگذاري و تعيين ضابطه از

 .4ماده  6قانون معادن مصوب « :1377ماده  -6اكتشاف ذخائر معدني ،منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است.
چگونگي اخذ پروانه ،ضوابط اكتشاف ،مدت اعتبار پروانه ،انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير موارد ضروري مربوط برابر مفاد اين
قانون در آئيننامه اجرائي تعيين خواهد شد.
تبصره -اكتشاف حين بهرهبرداري نياز به صدور پروانه اكتشاف ندارد ،لكن در صورت كشف ذخيره يا ماده معدني جديد گواهي كشف دارنده
پروانه بهرهبرداري به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصالح يا گواهي جديد صادر خواهد شد».
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جمله در موارد مذكور در اين ماده (اكتشاف مواد معدني و امور مربوط به آن) ،صرفًا در صالحيت مجلس است
و قابل واگذاري به هيأت وزيران نيست.

 -2-2-2نظر شوراي نگهبان
واگذاري چگونگي اخذ پروانه ،ضوابط اكتشاف ،مدت اعتبار پروانه ،حقوق متعاملين و ساير موارد ضروري
مربوط ،به آييننامه اجرايي در ماده ( ،)6مغاير اصل  31قانون اساسي شناخته شد.

 -3-2تبصرههاي ( )2و ( )3ماده 6
" ماده  -6ماده ( )6قانون 5به شرح زير اصالح ميگردد:
...
تبصره  -2متقاضيان پروانه اكتشاف موظفند در زمان تعيين و تحويل محدوده بالمعارض ،مبلغي را
براساس تعرفهاي كه ساالنه از طرف وزارت صنايع و معادن پيشنهاد ميشود و در شوراي عالي معادن
به تصويب ميرسد ،پرداخت نمايند.
تبصره  -3دارندگان پروانه اكتشاف موظفند از زمان صدور پروانه اكتشاف ،ساالنه به ازاي هر كيلومتر
مربع از محدوده اكتشافي ،مبلغي را به دولت پرداخت نمايند .ميزان اين مبلغ هر سال به پيشنهاد وزارت
صنايع و معادن و تصويب شوراي عالي معادن تعيين ميشود".

 -1-3-2نظرات استداللي
 -1-1-3-2ديدگاه مغايرت
الف) آنچه از تبصرههاي ( )2و ( )3اين ماده به دست ميآيد آن است كه جهت دريافت پروانه اكتشاف از
وزارت صنايع و معادن ،كليه افراد؛ اعم از مالك و غيرمالك بايد به يك ميزان ،تعرفه پرداخت كنند .اين در
حالي است كه تبعيض در پرداخت تعرفه ،ميان كسي كه مالكِ زمين است و بر روي زمين خود ميخواهد
تصرف كند و عمليات اكتشاف انجام دهد با كسي كه مالك نيست ،تبعيضي روا است و نبايد هر دوي اين افراد،
يكسان انگاشته شوند  .بنابراين ،در نظر نگرفتن حق مالكانة اشخاص براي تصرف ،در اين دو تبصره ،مغاير با
موازين شرع است.

 .5ماده  6قانون معادن مصوب « :1377ماده  -6اكتشاف ذخائر معدني ،منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است.
چگونگي اخذ پروانه ،ضوابط اكتشاف ،مدت اعتبار پروانه ،انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير موارد ضروري مربوط برابر مفاد اين
قانون در آئيننامه اجرائي تعيين خواهد شد.
تبصره -اكتشاف حين بهرهبرداري نياز به صدور پروانه اكتشاف ندارد ،لكن در صورت كشف ذخيره يا ماده معدني جديد گواهي كشف دارنده
پروانه بهرهبرداري به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصالح يا گواهي جديد صادر خواهد شد».
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ب) واگذاري تصويب ميزان تعرفة پروانة اكتشاف به تصويب شوراي عالي معادن ،مغاير با اصل  62قانون
اساسي است؛ چه آنكه از يك سو ،وفق ماده ( )11اين مصوبه ،برخي از اعضاي تشكيلدهندة اين شورا ،خارج
از رئيس جمهور و وزراء هستند؛ مانند قاضي دادگستري ،معاون امور معدني وزير صنايع و معادن ،رئيس
سازمان جنگلها و ...و از سوي ديگر ،وظايف محول شده به اين شورا ،وظايفي است كه وفق اصل  62قانون
اساسي در زمرة وظايف و صالحيتهاي قوه مجريه است كه بايد توسط رئيس جمهور و وزراء اعمال شود.
تصويب ميزان تعرفة پروانة اكتشاف نيز از جمله امور اجرايي است كه بر اساس اصل  62قانون اساسي ،در
صالحيت رئيس جمهور و وزراء است.
ج) واگذاري تصويب ميزان تعرفة پروانة اكتشاف به تصويب شوراي عالي معادن ،بدون ارائة هرگونه ضابطه و
معيار قانوني ،مغاير با اصل  31قانون اساسي است؛ چه آنكه وفق اصل  ،31قانونگذاري و تعيين ضابطه قانوني؛
در صالحيت مجلس شوراي اسالمي و غيرقابل واگذاري به غير است و بنابراين ،نميتوان اختيار تعيين و
تصويب ميزان تعرفه را بدون ارائة ضابطه و معيار مشخص ،به نهادهاي اجرايي؛ از جمله شوراي عالي معادن
واگذار كرد.
 -2-1-3-2ديدگاه عدم مغايرت
وقتي اكتشاف كلية معادن؛ اعم از معادن واقع در ملك اشخاص يا در زمينهاي بدون مالك را منوط به كسب
مجوز از دولت دانستيم ،تعيين تعرفه براي پروانة اكتشاف از سوي دولت ،ارتباطي با ملكيت ندارد؛ چه آنكه
تعرفة مزبور در وجه دولت و براي اخذ پروانة اكتشاف داده ميشود و از اين لحاظ ،ارتباطي با مالكيت يا عدم
ت گيرندة پروانه بر زمين موضوع اكتشاف ندارد.
مالكي ِ

 -2-3-2نظر شوراي نگهبان
 از آنجا كه تبصرههاي ( )2و ( )3ماده ( )6ظهور در اين دارد كه متقاضيان معادن واقع در ملك خود و يا درموقوفه و غير آن داراي حكم واحد هستند ،اشكال شرعي دارد.
  ...وظايف و اختياراتي كه در اين قانون؛ از جمله تبصرههاي ( )2و ( )3ماده ( ... )6براي شوراي عالي معادنپيشبيني شده ،مغاير اصل  62قانون اساسي شناخته شد.

 -4-2ماده 8
"ماده  -8ماده ( )8قانون 6به شرح زير اصالح ميگردد:

 .6ماده  3قانون معادن مصوب « :1377ماده  -3دارندگان گواهي كشف ميتوانند حداكثر ظرف يكسال پس از صدور گواهي كشف،
درخواست خود را براي اخذ پروانه بهرهبرداري معدن كشف شده ،تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند .عدم تسليم درخواست مزبور در
مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت يادشده ،از آنان خواهدشد.

7

ماده  -8دارندگان گواهي كشف ميتوانند حداكثر ظرف يكسال پس از صدور گواهي كشف،
درخواست خود را براي اخذ پروانه بهرهبرداري معدن كشف شده ،تسليم وزارت صنايع و معادن
نمايند .عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت ميشود.
تبصره -در صورت عدم تسليم به موقع درخواست اقالم هزينههاي اكتشافي مندرج در گواهي كشف به
نرخ روز ،توسط بهره بردار ذخيره معدني مكشوفه به كاشف يا دارنده گواهي مذكور به ترتيبي كه در
آييننامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد ،پرداخت ميگردد".

 -1-4-2نظرات استداللي
 -1-1-4-2ديدگاه مغايرت
الف) اطالق ماده ( )3در خصوص سلب حق دارندة گواهي كشف كه پس از يكسال از صدور گواهي كشف،
نسبت به ارائة درخواست پروانة بهرهبرداري معدن كشف شده ،اقدام نكرده است ،با حقوق مكتسبة افراد در
تعارض است .توضيح آنكه ،در اين ماده ،امكان سلب حق دارندة گواهي كشف پس از گذشت مدت زمان يك-
سال از صدور گواهي كشف ،بدون مقيّد شدن به عذرهاي موجه؛ همچون عدم آگاهي ،عدم دسترسي ،بيماري
و ...پيشبيني شده است؛ سلب حق بهرهبرداري از چنين شخصي كه با تحمل زحمات و هزينههاي بسيار،
معدني را كشف كرده و بر اثر عذري موجه ،نتوانسته در مدت يكسال درخواست اخذ پروانة بهرهبرداري بدهد،
خالف موازين حقوقي و شرعي است.
ب) اين ماده بيان ميدارد پس از گذشت يكسال از صدور گواهي كشف و عدم ارائة درخواست پروانة بهره-
برداري ،مطلقاً حق مكتشف معدن زايل ميشود و شخص ديگري ميتواند براي بهرهبرداري از اين معدن اقدام
كند و به نرخ روز ،هزينههايي كه مكتشف كرده است را به او بپردازد .با اين وصف ،در اين ماده ،بدون وجود
هرگونه ضابطهاي ،حق مكتشف براي بهرهبرداري سلب ميشود و ديگري از اين معدن بهرهبرداري ميكند.
 -2-1-4-2ديدگاه عدم مغايرت
الف) مفاد ماده ( )3در خصوص امكان سلب حق بهرهبرداي از دارندة گواهي كشف ،يقيناً از معاذير موجّه
انصراف دارد و شامل عذرهاي موجه نميشود؛ به عبارت ديگر اين ماده درصدد بيان حكم مواردي است كه
دارندة گواهي كشف ،به رغم امكان ارائة درخواست براي اخذ پروانة بهرهبرداري ،از آن خودداري كند .در اين
قبيل موارد ،عدم ارائة درخواست مزبور از سوي دارندة گواهي كشف ،دليل بر انصراف از حق اولويت اين
شخص براي بهرهبرداري از معدن قلمداد شده و به وزارت صنايع و معادن اختيار داده است كه پروانة بهره-
برداري را مشروط به پرداخت هزينهها و حقوق مالي دارندة گواهي كشف ،به ديگري واگذار كند .از اين لحاظ،
به نظر ميرسد اين ماده شامل معاذير موجه نميشود و بنابراين ،مغايرتي با موازين شرعي و حقوق افراد ندارد.
تبصره -درصورت عدم تسليم به موقع درخواست ياد شده ،هزينههاي اكتشافي مندرج در گواهي كشف ،توسط بهرهبردار ذخيره معدني
مكشوفه به دارنده گواهي مذكور به ترتيبي كه در آئيننامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد ،پرداخت ميگردد».
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ب) موضوع مورد اشاره در اين ماده و تبصرة آن ،مربوط به معادن مكشوفة واقع در ملك شخصي اشخاص
نيست و به نظر مي رسد از اين گونه معادن انصراف دارد؛ يعني اگر چنانچه معدن مكشوفي در ملك شخصي
اشخاص بود ،حكم مقرر در اين ماده و تبصرة آن ناظر بر لزوم اخذ پروانة بهرهبرداري تا يكسال و ضمانت
اجراي عدم اخذ آن ،شامل اين قبيل معادن و مالكان آن نميشود و مالكان حتي پس از گذشت يكسال و عدم
اقدام براي اخذ پروانة بهرهبرداي ،همچنان حق بهرهبرداري از آن را خواهند داشت.

 -2-4-2نظر شوراي نگهبان
در تبصرة ماده ( )3از اين جهت كه مشخص نيست ،آيا سقوط حق مكتشف و انتقال آن به بهرهبردار ديگر
شامل اكتشاف در ملك شخصي و موقوفات هم ميشود يا خير ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر ميگردد.
همچنين در خصوص مكتشف در غير ملك خود و يا موقوفه كه حكم تحجيركننده را دارد ،اشكال وجود دارد
كه در اين باره به مسئلة  24احياء موات كتاب تحريرالوسيله 7مراجعه شود.

 -5-2تبصرة ( )2ماده 11
"ماده  -11ماده ( )11قانون 8به شرح زير اصالح ميگردد:
 .7تحرير الوسيله ،ج ،2ص  ،227كتاب احياء الموات و المشتركات« :مسألة  -42ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه و اإلهمال في التعمير،
بل الالزم أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير ،فإن أهمل و طالت المدة و أراد شخص آخر إحياءه فاألحوط أن يرفع األمر إلى الحاكم مع وجوده و
بسط يده ،فيلزم المحجر بأحد أمرين :إما العمارة أو رفع يده عنه ليعمره غيره ،إلّا أن يبدئ عذرا موجها مثل انتظار وقت صالح له أو إصالح آالته أو
حضور العملة ،فيمهل بمقدار ما يزول معه العذر ،و ليس من العذر عدم التمكن من تهيئة األسباب لفقره منتظرا للغنى و التمكن إال إذا كان متوقعا
حصوله بحصول أسبابه ،فإذا مضت المدة في الفرض المتقدم و لم يشتغل بالعمارة بطل حقه و جاز لغيره القيام بالعمارة ،و إذا لم يكن حاكم يقوم بهذه
الشئون فالظاهر أنه يسقط حقه أيضا لو أهمل في التعمير و طال اإلهمال مدة طويلة يعد مثله في العرف تعطيال ،فجاز لغيره إحياؤه و ليس له منعه ،و
األحوط مراعاة حقه ما لم تمض مدة تعطيله و إهماله ثالث سنين».
 .8ماده  12قانون معادن مصوب « :1377ماده  -12عاملين بهرهبرداري از ذخاير معدني عبارتند از:
الف -اشخاص حقيقي و حقوقي زير با تشخيص و اجازه مستقيم وزارت معادن و فلزات.
 -1دارندگان گواهي كشف ،در مهلت مقرر در ماده . 3
 -2واحدهاي توليدكننده مواد معدني فرآوري شده با ارزش افزودهتر تا مرحله توليد مواد اوليه صنعتي ،از معادن بالمعارض تا زماني كه به
توليد ادامهميدهند.
 -3واحدهاي صنعتي مصرفكننده مواد معدني از معادن بالمعارض ،تازماني كه به توليد ادامه ميدهند.
 -4متقاضيان بهرهبرداري كه متخصص معدن يا زمينشناسي بوده و يا بين آنها حداقل يك نفر از متخصصين مذكور وجود داشته باشد ،از
معادنبالمعارض تا زماني كه تركيب فوق را دارا باشد.
ب -واحدها يا شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت.
واحدها و شركتهاي مذكور ميتوانند با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صالحيتدار و يا با مشاركت آنها از ذخاير معدني
بهرهبرداري كنند.
ج -شركتهاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معادن.
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ماده  -11بهره برداران از ذخاير معدني بالمعارض به استثناء كاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده ( )8از
طريق مزايدهاي كه شرايط آن به ترتيبي كه در آييننامه اجرايي اين قانون خواهد آمد ،از بين اشخاص
حقيقي و حقوقي كه به موجب قوانين كشور مجاز به فعاليت اقتصادي در ايران ميباشند ،انتخاب مي-
گردند.
تبصره ... -1
تبصره  -2وزارت صنايع و معادن ميتواند پس از اجراي اين ماده و تشريفات قانوني ،در صورت نبود
متقاضي ،با تصويب شوراي عالي معادن در مورد بهرهبرداري از معدن تعيين تكليف كند".

 -1-5-2نظرات استداللي
 -1-1-5-2ابهام
الف) در تبصرة ( )2اين ماده ،شوراي عالي معادن را به عنوان مرجعِ «تعيين تكليف» براي بهرهبرداري از معادني
قرار داده كه متقاضي بهرهبرداري ندارند؛ با اين وصف ،مشخص نيست منظور از «تعيين تكليف» مورد نظر در
اين ماده چيست و چه سرانجامي براي اين قبيل معادن قابل تصور است كه شوراي مزبور ميتواند نسبت به آن
تصميمگيري كند.
ب) در تبصرة ( )2اين ماده ،براي شوراي عالي معادن صالحيتي در نظر گرفته شده است كه با توجه به تركيب
پيشبيني شده براي اعضاي اين شورا ،با اصل  62قانون اساسي در تغاير است؛ چه آنكه از يك سو ،وفق ماده
( ،)11برخي از اعضاي تشكيلدهندة اين شورا ،افرادي غير از رئيس جمهور و وزراء هستند؛ مانند قاضي
دادگستري ،رئيس سازمان زمينشناسي ،معاون امور معدني وزير صنايع و معادن ،رئيس سازمان جنگلها و ...و
از سوي ديگر ،صالحيت اعطا شده به اين شورا مبني بر تعيين تكليف معادن فاقد متقاضيِ بهرهبرداري ،در زمرة
وظايفي است كه وفق اصل  62قانون اساسي در زمرة وظايف و صالحيتهاي قوه مجريه است كه بايد توسط
رئيس جمهور و وزراء اعمال شود.

 -2-5-2نظر شوراي نگهبان

تبصره  -1درصورتي كه متقاضيان بهرهبرداري متعدد باشند و يا متقاضيان در عداد بندهاي فوق نباشند ،مقررات مربوط به بخش معامالت
دولتي قانون محاسبات عمومي مالك عمل ميباشد.
تبصره  -2شناسنامه هر معدن دربردارنده مشخصات معدن ،كميت و كيفيت ذخيره معدني ،ارزيابي فني و اقتصادي شامل نرخ بازگشت
داخليسرمايه ،الزامات اجرائي عمليات معدني ،استخراج بهينه ذخيره مزبور و رعايت اصول ايمني و حفاظت فني و ساير موارد ضروري است.
ذخيره معدنيقطعي مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمين خواهد شد و به عنوان وثيقه قابل قبول ميباشد.
تبصره  -3پروانه بهرهبرداري سندي است رسمي ،الزماالجرا ،حاوي مدت بهرهبرداري بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهرهبرداري مصوب،
قابلتمديد ،قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي
مفاد آن ميباشد .مدت هر دوره بهرهبرداري با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر  21سال با حق اولويت تمديد براي دارنده
پروانه تعيين ميشود».
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 در تبصره ( )2ماده ( )12منظور از تعيين تكليف مشخص نيست؛ روشن شود تا اظهارنظر گردد.  ...وظايف و اختياراتي كه در اين قانون؛ از جمله تبصره ( )2ماده ( ... )12براي شوراي عالي معادن پيشبينيشده ،مغاير اصل  62قانون اساسي شناخته شد.

 -6-2ماده 11
"ماده  -11ماده ( )12قانون 9به شرح زير اصالح ميگردد:
ماده  -12شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين
شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت
سرمايهگذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل ميشود.
 -1وزير صنايع و معادن (رئيس)
 -2يك نفر از قضات عاليرتبه به انتخاب رئيس قوه قضائيه
 -3رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
 -4معاون امور معدني وزير صنايع و معادن (دبير)
 -5رئيس سازمان جنگلها ،منابع طبيعي و آبخيزداري كشور
 -6يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت و معدن با معرفي وزير صنايع و معادن
 -7رئيس سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور
 -8يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنايع و معادن با معرفي وزير
 -9يك نفر از متخصصين صاحب نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي
معدن كشور (بدون حق رأي)
 -11يك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب خانه معدن (بدون حق
رأي)
 -11يك نفر از بهرهبرداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن ايران (بدون حق رأي)
تبصره ... -1
تبصره  -3وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن به شرح ذيل است:
الف -اتخاذ تصميم در موارد اختالف دارندگان پروانه فعاليت معدني در صورت لزوم

 .9ماده  12قانون معادن مصوب « :1377ماده  -12معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره ،عيار ،ميزان استخراج ،ارزش ماده معدني ،ميزان
سرمايهگذاري ،موقعيت جغرافيائي و مالحظات سياسي ،اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصويب هيأت وزيران
تشخيص داده ميشود و نحوه بهرهبرداري آن توسط هيأت دولت تعيين ميگردد».
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ب -تشخيص و اصالح و تغيير كميت و كيفيت ذخيره معدني و كاهش يا افزايش محدودههاي
اكتشافي و معدني به تناسب ميزان ذخيره و استخراج
پ -تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني
ت -تأثير محاسبه حقوق دولتي استخراج واقعي كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهرهبرداري
ث -ساير موارد مندرج در اين قانون
تبصره  -4تصميمات شوراي عالي معادن با حداقل چهار رأي ،قطعي و الزماالجرا است".

 -1-6-2نظرات استداللي
 -1-1-6-2ديدگاه مغايرت
الف) در تبصره  3اين ماده ،برخي وظايف و اختيارات براي شوراي عالي معادن در نظر گرفته شده است كه با
توجه به تركيب پيشبيني شده براي اعضاي اين شورا ،با اصل  62قانون اساسي در تغاير است؛ چه آنكه از يك
سو ،وفق اين ماده ،برخي از اعضاي تشكيلدهندة اين شورا ،افرادي غير از رئيس جمهور و وزراء هستند؛ مانند
قاضي دادگستري ،رئيس سازمان زمينشناسي ،معاون امور معدني وزير صنايع و معادن ،رئيس سازمان جنگلها
و ...و از سوي ديگر ،وظايف محول شده به اين شورا ،وظايفي است كه وفق اصل  62قانون اساسي در زمرة
وظايف و صالحيتهاي قوه مجريه است كه بايد توسط رئيس جمهور و وزراء اعمال شود .ايجاد امنيت
سرمايهگذاري ،هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات قانوني ميان دستگاهها و ...از جمله امور اجرايي است كه
بر اساس اصل  62قانون اساسي ،در صالحيت رئيس جمهور و وزراء است.
ب) اطالق عبارت مندرج در بند (الف) تبصرة ( )3اين ماده ،مبني بر واگذاري صالحيت اتخاذ تصميم شوراي
عالي معادن نسبت به حل اختالف دارندگان پروانه فعاليت معدني ،مغاير با صالحيت قوه قضائيه مصرح در
اصل  116قانون اساسي است .زيرا وفق اصل مزبور ،حلّ و فصل دعاوي و رفع خصومات و رسيدگي و صدور
حكم نسبت به شكايات در صالحيت قوه قضائيه است ،بنابراين اطالق عبارت مندرج در بند (الف) اين تبصره،
كه اتخاذ تصميم نسبت به حل اختالف دارندگان پروانه فعاليت معدني را به طور كلّي و بدون تقييد نسبت به
صالحيت قوه قضائيه ،در صالحيت شوراي عالي معادن دانسته است ،نافي صالحيت عام قوه قضائيه در
رسيدگي به اختالفات ميان افراد در اين خصوص است.
ج) در تبصره ( )4اين ماده ،بيان شده كه تصميمات شوراي عالي معادن ،قطعي و الزماالجرا است؛ حال آنكه
وفق اصول متعدد قانون اساسي؛ از جمله اصول  173 ،111 ،116و ...مرجع رسمي تظلّمات و حل و فصل
دعاوي و همچنين شكايت نسبت به تعدّيات مأموران يا آييننامههاي دولتي ،قوه قضائيه و دادگاههاي تحت نظر
اين قوه؛ اعم از دادگاههاي عمومي و ديوان عدالت اداري است .بنابراين ،چنانكه مفهوم تبصره ( )4اين ماده آن
باشد كه نميتوان نسبت به تصميمات شوراي عالي معادن به مراجع قضايي مراجعه كرد ،مغاير با اصول قانون
اساسي است.
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 -2-6-2نظر شوراي نگهبان
 ماده ( )11با توجه به وظايف و اختياراتي كه در اين قانون؛ از جمله همين ماده  . . .براي شوراي عالي معادنپيشبيني شده ،مغاير اصل  62قانون اساسي شناخته شد.
 اطالق بند (الف) تبصره ( )3ماده ( )11موضوع اصالح ماده ( ،)12مغاير اصل  116قانون اساسي شناخته شد. تبصره ( )4ماده ( )11موضوع اصالح ماده ( )12از اين حيث كه مشخص نيست آيا تصميمات شوراي عاليمعادن قابل شكايت در مراجع قضايي است يا خير ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر ميگردد.

 -7-2ماده 13
"ماده  -13ماده ( )14قانون 10به شرح زير اصالح ميگردد:
ماده  -14دارنده پروانه بهرهبرداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در
سر معدن به صورت استخراج شده يا كانهآرايي شده يا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب به
تشخيص وزارت صنايع و معادن به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنايع و معادن پرداخت نمايد.
ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثر در آييننامه اجرايي اين قانون
مشخص ميشود .درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانهداري كل كشور منظور مي-
گردد.
تبصره  -1مبناي قيمت پايه ماده معدني به منظور تعيين حقوق دولتي در ماده معادني كه از طريق
مزايده موضوع ماده ( )11اين قانون واگذار ميشود ،در آييننامه اجرايي تعيين ميشود.
تبصره  -2درصد ياد شده براي ميزان ماده معدني كانهآراييشده يا فرآوريشده فقط براي دارندگان
پروانه بهرهبرداري معادن كه اقدام به عمليات كانهآرايي يا فرآوري ماده معدني مينمايند ،تعيين مي-
شود .در غير اين صورت بهاي ماده معدني مستخرجه در سر معدن براي تعيين درصد مذكور مالك
است.

 .10ماده  14قانون معادن مصوب « :1377ماده  -14دارنده پروانه بهرهبرداري ،بايد درصدي از بهاي ماده معدني سرمعدن مندرج در پروانه را
به نرخ روز ،به عنوان حقوق دولتي ،ساالنه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نمايد .وزارت مزبور ميتواند در صورت لزوم معادل بهاي آن،
ماده معدني از بهرهبردار اخذ كند .چگونگي اجراي اين ماده و نيز ضوابط تعيين درصد يادشده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و
موقعيت معدن ،وضعيت ذخيره معدني ،روش استخراج ،تعهدات و سود ترجيحي بهرهبردار در آئيننامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.
بديهي است كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
تبصره  -1مبناي قيمت پايه ماده معدني معادني كه از طريق اعمال قانون محاسبات عمومي كشور واگذار ميشوند ،ميانگين حقوق دولتي
معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود.
تبصره  -2حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت ،ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت خواهد بود .بررسيهاي آزمايشگاهي
و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.
تبصره  -3مأخذ درآمد موضوع قسمت اخير بند (الف) تبصره ( )66قانون بودجه سال  ،1363درصد تعيين شده در ماده فوق خواهد بود».
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تبصره  -3حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت ،ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل
برداشت است .بررسي هاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق ياد شده معاف
است".

 -1-7-2نظرات استداللي
 -1-1-7-2ديدگاه مغايرت
با توجه به آنكه وفق اصل  31قانون اساسي ،قانونگذاري و تعيين ضابطه براي امور در صالحيت مجلس
شوراي اسالمي است و اين وظيفه نيز قابل واگذاري به غير نيست و صرفاً نمايندگان ميتوانند بدان مباردت
ورزند ،ماده  13اين مصوبه مغاير با قانون اساسي است؛ چه آنكه در اين ماده ،تعيين ضوابط در خصوص ميزانِ
(درصد) حقوق دولتيِ استخراج معادن را به جاي مشخص كردن در قانون مص ّوبِ مجلس ،به آييننامة اجرايي
واگذار كرده است كه عليالقاعده توسط هيأت وزيران يا وزير مربوطه تهيه ميشود.

 -2-7-2نظر شوراي نگهبان
ضوابط مذكور در ماده ( )13موضوع اصالح ماده ( )14براي تعيين درصد كافي نيست؛ بايد ضوابط به نحو
دقيقتر مشخص شوند و الّا مغاير اصل  31قانون اساسي است.

 -8-2ماده 14
"ماده  -14ماده ( )19قانون 11به شرح زير اصالح ميگردد:
ماده  -19هر شخص حقيقي و حقوقي كه بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهرهبرداري و يا اجازه برداشت،
اقدام به حفاريهاي اكتشافي ،استخراج ،برداشت ،بهرهبرداري و حمل مواد معدني نمايد ،متصرف در
اموال عمومي و دولتي محسوب ميشود و طبق ماده ( )691قانون مجازات اسالمي رفتار خواهد شد.
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مكلف است و ظايف قانوني خود را به منظور جلوگيري از اين-
گونه اقدامات كه از مصاديق جرم مشهود است با معرفي متهم يا متهمان براي صدور حكم به مراجع
قضايي انجام دهد .وزارت صنايع و معادن مكلف است ضمن درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم با
تعيين ميزان خسارت وارده ،اقدامات الزم را از طريق مراجع قضايي مربوط انجام دهد".

 .11ماده  11قانون معادن مصوب « :1377ماده  -11هركس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهرهبرداري و يا اجازه برداشت اقدام به حفاريهاي
اكتشافي ،استخراج ،برداشت و بهرهبرداري موادمعدني نمايد ،متصرف در اموال عمومي و دولتي محسوب ميشود و با او برابر قوانين و
مقررات مربوط رفتار خواهد شد .در اين موارد مأموران انتظامي موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بالفاصله از اينگونه
عمليات جلوگيري و متهم يا متهمان را براي صدور حكم به مراجع قضائي معرفي نمايند .وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام
اقدامات الزم ،به موقع درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را به مرجع قضائي مربوط تسليم نمايد».
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 -1-8-2نظرات استداللي
 -1-1-8-2ديدگاه مغايرت
در اين ماده ،به طور مطلق و عام ،كليه كساني كه بدون اخذ پروانه مبادرت به حفاري اكتشافي ،استخراج،
برداشت ،بهرهبرداري و حمل مواد معدني كنند« ،متصرف در اموال عمومي و دولتي» محسوب كرده است .با
توجه به اينكه اطالق اين حكم ،شامل كساني هم ميشود كه در زمين و ملك خود يا در امالك موقوفه ،مبادرت
به اعمال مزبور نمايند ،اين ماده خالف موازين شرع است؛ زيرا تصرف اين اشخاص ،در مِلك متعلق به خود يا
در زمينهاي موقوفه انجام شده است و بديهي است كه چنين تصرفي ،مشمول عنوان «تصرف در اموال عمومي
و دولتي» نخواهد بود.

 -2-8-2نظر شوراي نگهبان
اطالق ماده ( )14موضوع اصالح ماده ( )11نسبت به ملك اشخاص يا موقوفه از حيث اينكه متصرف در اموال
عمومي و دولتي محسوب ميشوند ،خالف موازين شرع شناخته شد.

 -9-2ماده 16
"ماده  -16ماده ( )21قانون 12به شرح زير اصالح ميگردد:
ماده  -21بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلي موظفند اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع
آن به تشخيص كارشناسي وزارت صنايع و معادن موجب ورود لطمه و خسارت به معدن ميشود به
نرخ تعيين شده بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس نظام مهندسي معدن به
قيمت روز به بهره بردار جديد واگذار كنند .در صورت عدم واگذاري اموال و تجهيزات مربوط به معدن
برابر شرايط ياد شده ،مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود".

 -1-9-2نظرات استداللي
 -1-1-9-2ديدگاه مغايرت
در اين ماده ،كليه بهره برداران معادن را مكلف كرده كه اموال و تجهيزات مربوط به معدن ،كه انتزاع آن موجب
ورود لطمه و خسارت به معدن ميشود ،به نرخ كارشناسي به بهرهبردار بعدي واگذار كنند و ضمانت اجراي

 .12ماده  21قانون معادن مصوب « :1377ماده  -21بهرهبردار و دارنده اجازه برداشت قبلي موظف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را
كه انتزاع آن به تشخيص كارشناسي وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن ميشود ،به نرخ تعيين شده بر اساس
ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به بهرهبردار جديد واگذار نمايد .درصورت عدم واگذاري اموال و تجهيزات مربوط به
معدن برابر شرايط ياد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود».
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تخطي از اين حكم را جبران خسارت وارده به معدن براي آنها قرار داده است .با توجه به اينكه اطالق اين
حكم ،شامل كساني هم ميشود كه در زمين و ملك خود يا در امالك موقوفه ،مبادرت به بهرهبرداري از معدن
ميكنند ،اين ماده خالف موازين شرع است؛ زيرا تصرف مالكان معدن در مِلك متعلق به خود يا صاحبان حق
در معدن موقوفه ،حتي چنان چه منجر به ورود لطمه و خسارت به اين معادن شود ،از حيث اختيار مالكانه آنها
است و بديهي است كه نميتوان آنان را به دليل تصرف ناصحيح يا اقدام به ضرر خويش ،مسئول جبران
خسارت دانست.

 -2-9-2نظر شوراي نگهبان
اطالق ماده ( )16موضوع اصالح ماده ( )21نسبت به معادن در ملك شخصي يا موقوفه ،خالف موازين شرع
شناخته شد.

 -11-2ماده 17
"ماده  -17ماده ( )22قانون 13به شرح زير اصالح ميگردد:
ماده  -22چنانچه اجراي عمليات معدني در محدوده امالك داير يا مسبوق به احياء اشخاص حقيقي و
حقوقي و مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان اوقاف و امور خيريه واقع و نياز به تصرف اين امالك
باشد ،مجري ذي ربط پس از تأييد وزارت صنايع و معادن مكلف است اجرتالمثل يا بهاي آن را بدون
محاسبه ذخاير معدني واقع در آن ،به صاحب ملك بپردازد .در صورت بروز اختالف ،اجرتالمثل يا
 .13ماده  22قانون معادن مصوب « :1377ماده  -22چنانچه اجراي عمليات معدني در محدوده امالك داير يا مسبوق به احياء اشخاص واقع و
نياز به تصرف اين امالك باشد ،مجريعمليات پس از تأييد وزير معادن و فلزات مكلف است اجاره يا بهاء آن را بدون محاسبه ذخاير معدني
واقع در آن ،برابر نظر كارشناس رسمي دادگستريبه قيمت روز به صاحب ملك بپردازد و درصورت امتناع وي از دريافت آن ،در صندوق
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور توديع نمايد كه در اين حالت زمينه انجام عمليات معدني توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي
دستگاههاي مسئول فراهم خواهد شد .تشخيص داير يا مسبوق به احياء بودن امالك و وضع مالكيت مالك يا مالكين به عهده مراجع مربوطه
ميباشد.
تبصره  -1درصورتي كه براي ادامه عمليات اكتشافي يا بهرهبرداري و استخراج معادن واقع در خارج از امالك ياد شده نياز به حفر كانال يا
تونل زيرزميني باشد كه در عمق عرفي امالك مزبور قرار گيرد ،مشمول ماده فوق بوده ،در غير اين صورت تابع ملك نخواهد بود .تشخيص
عمق عرفي موضوع اين تبصره با توجه به نوع كاربري اراضي منطقه عمليات معدني به عهده كارشناس رسمي دادگستري ميباشد.
تبصره  -2مالك يا مالكين امالك فوقالذكر يا قائممقام قانوني آنها در اخذ پروانه اكتشاف ذخائر سنگ الشه ساختماني و سنگهاي تزئيني و
نما واقع در عمق عرفي امالك داير يا مسبوق به احياء خود كه به ترتيب مقرر در قسمت اخير تبصره فوق تعيين ميشود ،مشروط به تسليم
درخواست به وزارت معادن و فلزات ،قبل از صدور پروانه اكتشاف براي سايرين ،نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت كه در اينصورت
مواد مكشوفه تا عمق عرفي تبع ملك متعلق به آنان بوده ،ضمن معافيت از پرداخت حقوق دولتي ،بر اساس مفاد ماده ( )12و بند ( )1شق
(الف) ماده مذكور با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره  -3مأ موران انتظامي مكلفند درصورت ممانعت مالك از اجراي عمليات معدني موضوع اين ماده ،بالفاصله به درخواست وزارت معادن
و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمايند».
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بها ،برابر نظر كارشناسي رسمي دادگستري به قيمت روز به صاحب ملك پرداخت ميشود و در
صورت امتناع وي از دريافت آن ،در صندوق سازمان ثبت اسناد و امالك كشور توديع ميگردد .در
اين صورت زمينه انجام عمليات معدني توسط وزارت صنايع و معادن با هماهنگي دستگاههاي مسئول
فراهم ميشود .تشخيص داير يا مسوبق به احي اء بودن امالك و وضع مالكيت مالك يا مالكين به عهده
مراجع مربوطه است.
تبصره  -1در صورتي كه براي ادامه عمليات اكتشاف يا بهرهبرداري و استخراج معادن واقع در خارج
از امالك ياد شده نياز به حفر كانال يا تونل زيرزميني باشد كه در عمق عرفي امالك مزبور قرار گيرد،
مشم ول ماده فوق بوده ،در غير اين صورت تابع ملك نخواهد بود .تشخيص عمق عرفي موضوع اين
تبصره با توجه به نوع كاربري اراضي منطقه عمليات معدني با كارشناس رسمي دادگستري است.
تبصره  -2مالك يا مالكين امالك مذكور يا قائممقام قانوني آنها در اخذ پروانه اكتشاف ذخاير سنگ
الشه ساختماني و سنگ هاي تزئيني و نما واقع در عمق عرفي امالك داير يا مسبوق به احياء خود كه به
ترتيب مقرر در قسمت اخير تبصره فوق تعيين ميشود ،مشروط به تسليم درخواست به وزارت صنايع
و معادن ،قبل از صدور پروانه اكتشاف براي سايرين ،نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت كه در اين
صورت مواد مكشوفه تا عمق عرفي تبع ملك متعلق به آنان بوده ،ضمن معافيت از پرداخت حقوق
دولتي ،بر اساس مفاد ماده ( ) 11اين قانون مشابه دارندگان گواهي كشف با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره  -3مأموران انتظامي مكلفند در صورت ممانعت مالك از اجراي عمليات معدني موضوع اين
ماده ،بالفاصله به درخواست وزارت صنايع و معادن و دستور مقام قضايي رفع ممانعت و مزاحمت
نمايند".

 -1-11-2نظرات استداللي
 -1-1-11-2ديدگاه مغايرت
الف) اطالق حكم مندرج در اين ماده ،مبني بر لزوم واگذاري كليه امالكي كه معدني در آنها واقع شده به
مجري عمليات معدني ،از آنجا كه شامل امالك موقوفه و امالك متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي غيرعمومي
و غيردولتي ميشود ،خالف موازين شرع است؛ زيرا در مورد امالك مزبور ،بر اساس محترم بودن مالكيت
خصوصي و حق مالكانه اشخاص ،هرگونه تصرف غير در اين امالك بايد با رضايت و اذن مالك يا متصرف
قانوني باشد و الزام مالكان يا متصرفان قانوني امالك مزبور بدون جلب رضايت نسبت به فروش يا تصرف در
اين امالك ،از لحاظ شرعي وجهي ندارد.
ب) حكم مقرر در اين ماده مبني بر لزوم واگذاري امالك مذكور در ماده ،هر چند با قيد «نياز به تصرف» ،مقيّد
شده است ،ليكن دامنه اين قيد به قدري موسّع است كه حدود و ضوابط آن مشخص نيست؛ اطالق اين قيد ،به
گونهاي است كه هم شامل زماني ميشود كه مصلحت عمومي ،تصرف مِلك را ايجاب ميكند و هم شامل
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زماني ميشود كه طرف مقابل (مجري استخراج) ،نيازمند تصرف ملك است .بنابراين ،اين قيد ،نيازمند تعريف و
مشخص شدن ضوابط است تا دامنه شمول آن مشخص شود.
ج) در اين ماده ،قيد ديگري هم وجود دارد و آن مقيّد كردن امالك به «داير» يا «مسبوق به احيا» است .اين قيود
هيچ مدخليتي در موضوع ندارد و در هر صورت كليه امالك؛ اعم از آنكه داير باشد يا داير نباشد و چه مسبوق
به احيا باشد يا نباشد ،چنانچه مِلك كسي باشد ،هر گونه دخل و تصرّف در آنها به دليل محترم بودن مالكيت،
نيازمند اذن مالك است .بنابراين ،ذكر اين قيود در ماده كه مفهومش داللت بر خارج شدن ساير امالك (امالك
غير داير و غير مسبوق به احيا) از حكم ماده است ،خالف موازين شرع ميباشد.
 -2-1-11-2ديدگاه عدم مغايرت
الف) با توجه به اينكه حكم مندرج در اين ماده ،مطلق نيست ،بلكه مقيد به شرط «نياز» شده ،ايرادي بر اين ماده
وارد نيست .توضيح آنكه ،حكم اين ماده ،مربوط به مواردي ميشود كه براي اجراي عمليات معدني «نياز به
تصرفِ» ِملك باشد كه در اين موارد نيز قرار نيست اين امالك ،مجاني و بدون ِعوَض در اختيار مجري عمليات
معدني قرار گيرد ،بلكه در اين ماده مقرر كرده كه طي تشريفاتي ،بهاي كارشناسي ملك به مالك يا متصرف
قانوني پرداخت شود .اين موضوع ،همانند جايي است كه براي احداث يك خيابان عمومي ،تخريب و تصرّف
امالك در مسير ،مورد نياز باشد .در اين موارد كه منفعت عمومي با منفعت شخصي افراد متزاحم است ،منفعت
عمومي بر منفعت شخصي به سبب اهميت باالتر ،ترجيح داده ميشود و البته اين ترجيح ،سبب از بين رفتن حق
شخصي صاحبان امالك نسبت به دريافت اجرتالمثل يا بهاي امالك نميشود .بنابراين ،با توجه به لحاظ اين
مسائل در اين ماده ،مفاد اين ماده مغايرتي با اصول قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
ب) هر چند در خصوص امالك متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقيِ خصوصي كه در آنها معدني وجود دارد و
عمليات معدني متوقف بر تصرف ملك است ،اصل اوليه آن است كه رضايت و اذن صاحب مِلك يا متصرف
قانوني گرفته شود ،ليكن در مواقعي كه مالك ،اجازه استخراج معدن را نميدهد و خود نيز اقدام به استخراج
معدن نميكند و از طرف ديگر ،با عدم اقدام به استخراج ،معدن هم از بين ميرود ،نميتوان گفت شرط لزوم
اخذ رضايت مالك ،همچنان پابرجا است ،بلكه در اين مواقع ،حكومت ميتواند با رعايت كليه مالحظات ،به
بهرهبرداري چنين معادني حكم كند.

 -2-11-2نظر شوراي نگهبان
اطالق ماده ( )17موضوع اصالح ماده ( )22نسبت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و موقوفات بدون
استيذان از مالك يا متولي ،خالف موازين شرع شناخته شد.
از طرف ديگر ،مقيّد نمودن با مالك داير يا مسبوق به احياء در مواردي كه ملك شرعي يا موقوفه باشد ،خالف
شرع است.
همچنين تبصرههاي ( )2( ،)1و ( )3اين ماده مبنياً بر ايراد فوق ،بايد اصالح شوند.
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 -11-2ماده 19
"ماده  -19ماده ( )24قانون 14به شرح زير اصالح ميگردد:
ماده  -24جهت تسريع در امر اكتشاف و بهرهبرداري از معادن ،دستگاههاي اجرايي مربوط مكلفند
حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعالم وزارت صنايع و معادن جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد
ذيل اعالم نظر نمايند:
الف -حريم قانوني راهها و راهآهن
ب -داخل شهرها و حريم قانوني آنها
پ -حريم قانوني سدها و شبكههاي توزيع آب و حوضچههاي سدها و قنوات
ت -داخل جنگلها و مراتع
ث -حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي
ج -حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح
چ -مناطقي با عنوان پارك ملي ،آثار طبيعي ملي ،پناهگاه حيات وحش و حفاظت شده
ح -حوزههاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز
استعالم از دستگاههاي اجرايي ذيربط توسط وزارت صنايع و معادن و فقط يكبار براي صدور پروانه
اكتشاف انجام ميگيرد .پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن حداكثر سهماه پس از استعالم
صادر مي شود .اعالم نظر بايد براي كل محدوده مورد تقاضا صورت گيرد و عدم اعالم نظر در مهلت
مقرر به منزله موافقت دستگاههاي مذكور تلقي ميشود.
...
تبصره  -3وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند در مورد معادن متروكه و
مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (ز) اين ماده بررسي و تصميمگيري نمايند و در صورت
عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدني و ميزان ذخيره از نظر مصالح ملي ،بهرهبرداري از
اين معادن به مصلحت باشد ،وزارت صنايع و معا دن با تصويب هيأت وزيران نسبت به احياء و راه-
اندازي آنها اقدام كند".

 .14ماده  24قانون معادن مصوب « :1377ماده  -24جهت تسريع در امر اكتشاف و بهرهبرداري از معادن ،دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند
حداكثر ظرف چهارماه نسبت به استعالم وزارت معادن و فلزات در مورد حريمهاي قانوني مربوط به آنها و مناطق موضوع بند ( الف) ماده
( )3قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب  1313و اصالحيههاي تصويب شده آن و رعايت قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها
و مراتع كشور مصوب سال  1346و اصالحيههاي بعدي آن و نيز قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال  1374هنگام صدور
پروانه اكتشاف و بهرهبرداري اعالم نظر نمايند .عدم اعالم نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاي مزبور براي اجراي عمليات فوق
تلقي ميشود».
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 -1-11-2نظرات استداللي
 -1-1-11-2ديدگاه مغايرت
حكم مقرر در اين ماده مبني بر موافق تلقي كردن نظر دستگاههاي مذكور در ماده ،در صورت عدم اعالم نظر در
مهلت مقرر ،هر چند ميتواند در مورد سازمانهاي دولتي صحيح باشد ،ليكن اين حكم نسبت به اماكن مقدسه
و موقوفات صحيح نيست؛ زيرا مفهوم اين حكم آن است كه در صورت جواب ندادن متوليان اماكن مقدسه و
موقوفات ،وزارت صنايع و معادن مجاز به صدور پروانه اكتشاف براي درخواست كنندگان است كه نتيجة آن،
اعطاي جواز تصرف در اين اماكن به اين افراد است .از اين حيث ،اطالق اين حكم از جهت شمول بر حريم
اماكن مقدسه مغاير با موازين شرع است.

 -2-11-2نظر شوراي نگهبان
 اطالق ماده ( )11موضوع اصالح ماده ( )24در خصوص حريم اماكن مقدسه ،خالف موازين شرع شناختهشد.
 تبصره ( )3ماده ( )11موضوع اصالح ماده ( ،)24فاقد بند (ز) ميباشد؛ اگر مراد بند ديگري است ،مشخصتا اظهارنظر گردد.
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 -1بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون اليحه اصالح قانون معادن مصوب  1183/5/2مجلس
شوراي اسالمي (مرحله دوم)

 -1-3ماده 6
"ماده  -6سه تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصرههاي ( )3( ،)2و ( )4به ماده ( )6قانون 15به شرح زير
الحاق ميگردد و تبصره ذيل آن به تبصره ( )1تغيير مييابد.
تبصره  -2متقاضيان پروانه اكتشاف موظفند در زمان تعيين و تحويل محدوده بالمعارض مبلغي را بر
اساس تعرفهاي كه ساالنه از طرف وزارت صنعت ،معدن و تجارت پيشنهاد ميشود و در شوراي عالي
معادن به تصويب ميرسد ،پرداخت نمايند.
تبصره  -3دارندگان پروانه اكتشاف به استثناي مالك يا مالكان شخصي در ملك خود يا موقوفات
موظفند از زمان صدور پروانه اكتشاف ،ساالنه به ازاي هر كيلومتر مربع از محدوده اكتشافي ،مبلغي را
به دولت پرداخت نمايند .ميزان اين مبلغ هر سال به پيشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تصويب
شوراي عالي معادن تعيين ميشود.
تبصره  -4درآمدهاي ناشي از اجراي تبصرههاي ( )2و ( )3اين ماده به حساب خزانهداري كل واريز و
معادل آن در بودجه ساالنه وزا رت صنعت ،معدن و تجارت براي توسعه معادن با اولويت اكتشاف
منظور ميگردد".

 -1-1-3نظرات استداللي
با توجه به اينكه مجلس در اصالحيه خويش ،به ماده ( )6قانون معادن مصوب  1377برگشته و اصالحات خود
را صرفاً با الحاق سه تبصره به اين ماده ،اعمال كرده است و با عنايت به اينكه ،سه تبصره الحاقي نيز ايرادهاي
مطرح در نظر سابق شورا را ندارد و مغايرت جديدي نيز مالحظه نميشود ،اين ماده مغايرتي با قانون اساسي و
موازين شرع ندارد.

 -2-1-3نظر شوراي نگهبان
ماده ( ،) 6با توجه به اصالحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسالمي ،مغايرتي با قانون اساسي و موازين
شرع ندارد.

 .15ماده  6قانون معادن مصوب « :1377ماده  -6اكتشاف ذخائر معدني ،منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است.
چگونگي اخذ پروانه ،ضوابط اكتشاف ،مدت اعتبار پروانه ،انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير موارد ضروري مربوط برابر مفاد اين
قانون در آئيننامه اجرائي تعيين خواهد شد.
تبصره -اكتشاف حين بهرهبرداري نياز به صدور پروانه اكتشاف ندارد ،لكن در صورت كشف ذخيره يا ماده معدني جديد ،گواهي كشف
دارندة پروانة بهرهبرداري به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصالح يا گواهي جديد صادر خواهد شد».
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 -2-3ماده 8
"ماده ( )8اليحه حذف ميشود".

 -1-2-3نظرات استداللي
با توجه به حذف ماده ( )3در مجلس شوراي اسالمي ،ايراد سابق شوراي نگهبان سالبه به انتفاي موضوع است.

 -2-2-3نظر شوراي نگهبان
با توجه به اصالحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسالمي (حذف ماده  ،)3ايراد مغايرت با قانون اساسي و
موازين شرع سالبه به انتفاي موضوع است.

 -3-3تبصره ( )2ماده 11
"تبصره  -2وزارت صنعت ،معدن و تجارت پس از اجراي اين ماده و تشريفات قانوني ،در صورت
نبود متقاضي با تصويب شوراي عالي معادن رأساً در مورد بهرهبرداري از ذخاير معدني بالمعارض
اقدام مينمايد".

 -1-3-3نظرات استداللي
ابهام مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان راجع به تبصره ( )2ماده  ،12با توجه به اصالح به عمل آمده،
برطرف شده است.

 -2-3-3نظر شوراي نگهبان
تبصره ( )2ماده  ،12با توجه به اصالحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسالمي ،مغايرتي با قانون اساسي و
موازين شرع ندارد.

 -4-3ماده 11
"ماده  -11ماده ( )12قانون به شرح زير اصالح ميگردد:
ماده  -12شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين
شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت
سرمايهگذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل ميشود.
 -1وزير صنايع و معادن (رئيس)
 -2يك نفر از قضات عاليرتبه به انتخاب رئيس قوه قضائيه
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 -3رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
 -4معاون امور معدني وزير صنايع و معادن (دبير)
 -5رئيس سازمان جنگلها ،منابع طبيعي و آبخيزداري كشور
 -6يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت و معدن با معرفي وزير صنايع و معادن
 -7رئيس سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور
 -8يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنايع و معادن با معرفي وزير
 -9يك نفر از متخصصين صاحب نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي
معدن كشور
 -11يك نفر از بهرهبرداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب خانه معدن
 -11يك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن ايران
تبصره ... -1
تبصره  -3وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن به شرح ذيل است:
الف -اتخاذ تصميم در موارد اختالف دارندگان پروانه فعاليت معدني در صورت توافق طرفين مبني بر
حكم به داوري از سوي شوراي عالي معادن
ب -تشخيص و اصالح و تغيير كميت و كيفيت ذخيره معدني و كاهش يا افزايش محدودههاي
اكتشافي و معدني به تناسب ميزان ذخيره و استخراج
پ -تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني
ت -تأثير محاسبه حقوق دولتي استخراج واقعي كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهرهبرداري
ث -ساير موارد مندرج در اين قانون
تبصره  -4تصميمات شوراي عالي معادن با حداقل چهار رأي ،قطعي و الزماالجرا است ،ولي اين امر
مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست".

 -1-4-3نظرات استداللي
الف) ايراد سابق شورا نسبت به اين ماده در خصوص اصل  ،62ناظر بر دخالت دادن برخي اعضاي غير عضو
در هيأت وزيران در تركيب شوراي عالي معادن از يك سو و واگذاري امور اجرايي به اين شورا در مواد
مختلف اين مصوبه بود .با اين حال ،در اصالحيه مجلس نسبت به تركيب و وظايف پيشبيني شده براي شوراي
عالي معادن ،تغييري ايجاد نشده و حتي ايراد مضاعف نيز شده است؛ زيرا برخي از اعضاي شورا كه در مصوبه
قبلي داراي حق رأي نبودند (اعضاي ذكر شده در بندهاي  12 ،1و  ،)11در مصوبه اصالحي داراي حق رأي
شناخته شدهاند و بنابراين ،ايراد واگذاري امورِ در صالحيت قوه مجريه (وفق اصل  )62نسبت به اين افراد نيز به
وجود آمده است .بر اين اساس ،ايراد مغايرت اين ماده با اصل  62قانون اساسي همچنان پابرجا است.
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ب) ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان ناظر بر مغايرت اطالق بند (الف) تبصره ( )3ماده  11با
اصل  116قانون اساسي ،با توجه به اصالح به عمل آمده در اين بند (واگذار كردن رفع اختالف موضوع اين بند
به داوري شوراي عالي معادن در صورت توافق طرفين اختالف) ،بر طرف شده است.
ج) ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان ناظر بر ابهام تبصره ( )4ماده  ،11با توجه به اصالح به عمل
آمده در اين بند (قابل شكايت دانستن تصميمات شوراي عالي معادن در ديوان عدالت اداري) ،بر طرف شده
است.

 -2-4-3نظر شوراي نگهبان
عليرغم اصالح به عمل آمده در ماده ( ،)11ايراد بند ( )1قبلي اين شورا 16كماكان به قوت خود باقي است.

 -5-3ماده 13
"ماده  -13ماده ( )14قانون به شرح زير اصالح ميگردد:
ماده  -14دارنده پروانه بهرهبرداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در
سر معدن به صورت استخراج شده يا كانهآرايي شده يا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب به
تشخيص وزارت صنايع و معادن به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنايع و معادن پرداخت نمايد.
ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثري همچون محل و موقعيت معدن،
شرايط و موقعيت منطقه ،ميزان و نوع كانهآرايي ،وضعيت ذخيره معدني ،روش استخراج ،تعهدات و
سود ترجيحي بهرهبردار در آييننامه اجرايي اين قانون مشخص ميشود .درآمدهاي حاصل از اجراي
اين ماده به حساب خزانهداري كل كشور منظور ميگردد".

 -1-5-3نظرات استداللي
ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان راجع به ماده  13موضوع اصالح ماده  14قانون معادن ،با توجه
به اصالح به عمل آمده (تعيين ضوابط براي تعيين ميزان حقوق دولتي مقرر در اين ماده) ،برطرف شده است.

 -2-5-3نظر شوراي نگهبان
ماده  13مصوبه موضوع اصالح ماده  14قانون معادن ،با توجه به اصالحات به عمل آمده در مجلس شوراي
اسالمي ،مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.

 .16ايراد بند ( )1شوراي نگهبان« :ماده ( )11با توجه به وظايف و اختياراتي كه در اين قانون؛ از جمله همين ماده و همچنين تبصرههاي ( )2و
( )3ماده ( ،)6تبصره ( )2ماده ( ،)12تبصرههاي ( )1و ( )7ماده ( )13موضوع اصالح ماده ( )14و ماده ( )11موضوع اصالح ماده ( ،)22براي
شوراي عالي معادن پيشبيني شده ،مغاير اصل  62قانون اساسي شناخته شد».
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 -6-3ماده 14
"ماده  -14ماده ( )19قانون به شرح زير اصالح ميگردد:
ماده  -19هر شخص حقيقي و حقوقي كه بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهرهبرداري و يا اجازه برداشت،
اقدام به حفاريهاي اكتشافي ،استخراج ،برداشت ،بهرهبرداري و حمل مواد معدني نمايد ،متصرف در
اموال عمومي و دولتي محسوب ميشود و طبق ماده ( )691قانون مجازات اسالمي رفتار خواهد شد.
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مكلف است وظايف قانوني خود را به منظور جلوگيري از اين-
گونه اقدامات كه از مصاديق جرم مشهود است با معرفي متهم يا متهمان براي صدور حكم به مراجع
قضايي انجام دهد .وزارت صنايع و معادن مكلف است ضمن درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم با
تعيين ميزان خسارت وارده ،اقدامات الزم را از طريق مراجع قضايي مربوط انجام دهد".

 -1-6-3نظرات استداللي
ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان ناظر بر مغايرت ماده ( 14موضوع اصالح ماده  11قانون معادن)
با موازين شرع ،با توجه به اينكه اصالحي از سوي مجلس در اين مصوبه به عمل نيامده ،برطرف نشده و
كماكان به قوت خود باقي است.

 -2-6-3نظر شوراي نگهبان
نظر به اينكه ايراد شورا نسبت به ماده ( )14موضوع اصالح ماده ( ،)11رفع نگرديده بنابراين اشكال مذكور
كماكان به قوت خود باقي است.

 -7-3ماده 16
"ماده  16حذف ميگردد".

 -1-7-3نظرات استداللي
با توجه به حذف ماده ( )16در مجلس شوراي اسالمي ،ايراد سابق شوراي نگهبان سالبه به انتفاي موضوع است.

 -2-7-3نظر شوراي نگهبان
با توجه به اصالحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسالمي (حذف ماده  ،)16ايراد مغايرت با قانون اساسي و
موازين شرع سالبه به انتفاي موضوع است.

 -8-3ماده 17
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"ماده  17حذف ميگردد".

 -1-8-3نظرات استداللي
با توجه به حذف ماده ( )17در مجلس شوراي اسالمي ،ايراد سابق شوراي نگهبان سالبه به انتفاي موضوع است.

 -2-8-3نظر شوراي نگهبان
با توجه به اصالحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسالمي (حذف ماده  ،)17ايراد مغايرت با قانون اساسي و
موازين شرع سالبه به انتفاي موضوع است.

 -9-3ماده 19
"صدر ماده ( )24به شرح ذيل اصالح ميگردد .در سطر دوم تبصره (« ،)3بند (ز)» به «بند (چ)» اصالح
ميگردد.
ماده  -24جهت تسريع در امر اكتشاف و بهرهبرداري از معادن ،دستگاههاي اجرايي و متوليان قانوني
مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت جهت صدور پروانه
اكتشاف در موارد ذيل اعالم نظر نمايند:
الف -حريم قانوني راهها و راهآهن
ب -داخل شهرها و حريم قانوني آنها
پ -حريم قانوني سدها و شبكههاي توزيع آب و حوضچههاي سدها و قنوات
ت -داخل جنگلها و مراتع
ث -حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي
ج -حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح
چ -مناطقي با عنوان پارك ملي ،آثار طبيعي ملي ،پناهگاه حيات وحش و حفاظت شده
ح -حوزههاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز
استعالم از دستگاههاي اجرايي ذيربط توسط وزارت صنايع و معادن و فقط يكبار براي صدور پروانه
اكتشاف انجام مي گيرد .پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن حداكثر سهماه پس از استعالم
صادر مي شود .اعالم نظر بايد براي كل محدوده مورد تقاضا صورت گيرد و عدم اعالم نظر در مهلت
مقرر به منزله موافقت دستگاههاي مذكور تلقي ميشود.
...
تبصره  -3وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند در مورد معادن متروكه و
مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) اين ماده بررسي و تصميمگيري نمايند و در صورت
عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدني و ميزان ذخيره از نظر مصالح ملي ،بهرهبرداري از
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اين معادن به مصلحت باشد ،وزارت صنايع و معادن با تصويب هيأت وزيران نسبت به احياء و راه-
اندازي آنها اقدام كند".

 -1-9-3نظرات استداللي
 -1-1-9-3ديدگاه مغايرت
ايراد مذكور در اظهار نظر پيشين شوراي نگهبان مبني بر مغايرت اين ماده با موازين شرع مبتني بر اين بود كه
در ذيل اين ماده ،عدم اعالم نظر دستگاههاي مذكور در ماده؛ از جمله مسئوالن اماكن مقدسه نسبت به استعالم-
هاي راجع به صدور پروانه معدن را به منزله موافقت دستگاهها تلقي كرده بود .شوراي نگهبان اطالق اين حكم
را نس بت به اماكن مقدسه به دليل داللت بر اعطاي جواز تصرف در حريم اين اماكن ،مغاير شرع تشخيص داد.
با اين وصف ،اصالحيه مجلس شوراي اسالمي نسبت به اين ماده كه صرفاً اضافه كردن عبارت «متوليان قانوني»
به صدر ماده و عدم تقييد حكم مندرج در ذيل ماده نسبت به اماكن مقدسه است ،همچنان با ايراد مغايرت با
موازين شرع مواجه است .به عبارت ديگر ،اشكال شورا اين نبود كه چرا دستگاههاي اجرايي اقدام به
پاسخگويي نسبت به استعالمهاي راجع به اماكن مقدسه ميكنند كه با اضافه كردن عبارت «متوليان قانوني»
اشكال برطرف شود ،بلكه اشكال به اصل حكم مندرج در اين ماده نسبت به اماكن مقدسه بود.
 -2-1-9-3ديدگاه عدم مغايرت
به نظر ميرسد ايراد شوراي نگهبان برطرف شده است؛ چه آنكه مغاير با موازين شرع بودن مصوبة سابق به
دليل آن بود كه در كليه موارد؛ حتي موارد مربوط به اماكن مقدسه ،صرفاً دستگاههاي اجرايي را مسئول
پاسخگويي به استعالمهاي مربوط به صدور پروانه بهرهبرداري معادن كرده بود ،در حالي كه مسئوالن دستگاه-
هاي اجرايي نسبت به اماكن مقدسه ،شأنيت پاسخگويي را ندارند .بنابراين ،با اصالح به عمل آمده در مجلس
(اضافه كردن عبارت «متوليان قانوني») ،اشكال برطرف شده است.

 -2-9-3نظر شوراي نگهبان
ماده  11مصوبه موضوع اصالح ماده  24قانون معادن ،با توجه به اصالحات به عمل آمده در مجلس شوراي
اسالمي ،مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
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 -4بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون اليحه اصالح قانون معادن مصوب  1183/6/22مجلس
شوراي اسالمي (مرحله سوم)

 -1-4ماده 11
"ماده  -11ماده ( )12قانون به شرح زير اصالح ميگردد:
ماده  -12شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين
شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت
سرمايهگذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل ميشود.
 -1وزير صنايع و معادن (رئيس)
 -2يك نفر از قضات عاليرتبه به انتخاب رئيس قوه قضائيه
 -3رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
 -4معاون امور معدني وزير صنايع و معادن (دبير)
 -5رئيس سازمان جنگلها ،منابع طبيعي و آبخيزداري كشور
 -6يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت و معدن با معرفي وزير صنايع و معادن
 -7رئيس سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور
 -8يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنايع و معادن با معرفي وزير
 -9يك نفر از متخصصين صاحبنظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي
معدن كشور (بدون حق رأي)
 -11يك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب خانه معدن (بدون حق
رأي)
 -11يك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن ايران (بدون حق رأي)"

 -1-1-4نظرات استداللي
ايراد اولية شورا نسبت به اين ماده ،ايراد مغايرت آن با اصل  62بود؛ چه آنكه در اين مصوبه ،از يك سو برخي
اعضاي غير عضو در هيأت وزيران؛ اعم از دولتي و غيردولتي ،به عنوان اعضاي شوراي عالي معادن تعيين شده-
اند و از سوي ديگر ،برخي از وظايف اجرايي كه وفق اصل  62در صالحيت رئيس جمهور و وزرا است ،در
مواد مختلف در شمار وظايف اين شورا قرار داده شده است .با اين حال ،از آنجا كه همچنان در اصالحيه
مجلس نسبت به تركيب و وظايف پيشبيني شده براي شوراي عالي معادن ،تغييري ايجاد نشده است ،ايراد
مغايرت با اصل  62قانون اساسي ناظر بر واگذاري امورِ در صالحيت قوه مجريه به اين شورا همچنان پابرجا
است.
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 -2-1-4نظر شوراي نگهبان
عليرغم اصالح به عمل آمده ،ايراد بند ( 17)1قبلي اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

 -2-4ماده 14
"ماده ( )14به شرح زير اصالح ميشود:
ماده  -14سه تبصره به شرح ذيل به ماده ( )19قانون 18الحاق ميگردد:
تبصره  -1اين گونه اقدامات از مصاديق جرم مشهود است و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران
مكلف است وظايف قانوني خود را در اين موارد انجام دهد.
تبصره  -2هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون
داشتن حكم از مراجع قضايي ،تصرف عدواني محسوب ميشود .در اين موارد نيروي انتظامي موظف
است حسب درخواست دارندگان مجوز يا وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،بالفاصله نسبت به رفع
تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضايي معرفي نمايد.
تبصره  -3مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي كه مانع عمليات معدني شود ،جرم تلقي و
مجرم ضمن جبران خسارت ،به حبس از يك تا ششماه و يا پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر
خسارت وارده محكوم ميشود.

 -1-2-4نظرات استداللي
الف) با توجه به اينكه مجلس در اصالحيه خويش ،به ماده ( )11قانون معادن مصوب  1377برگشته و
اصالحات خود را صرفاً با الحاق سه تبصره به اين ماده ،اعمال كرده است و با عنايت به اينكه ،سه تبصره
الحاقي نيز ايرادهاي مطرح در نظر سابق شورا را ندارد و مغايرت جديدي نيز مالحظه نميشود ،اين ماده
مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
ب) ايراد سابق شورا نسبت به ماده  11قانون معادن مصوب  1377و تبصرههاي جديد الحاقي نيز وجود دارد؛
يعني اطالقي كه اين مصوبات دارد ،شامل اموال شخصي و وقفي نيز ميشود و صاحبان امالك شخصي و امالك

 .17ايراد بند ( :)1عليرغم اصالح به عمل آمده در ماده ( ،)11ايراد بند ( )1قبلي اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
 .18ماده  11قانون معادن مصوب « :1377ماده  -11هركس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهرهبرداري و يا اجازه برداشت اقدام به حفاريهاي
اكتشافي ،استخراج ،برداشت و بهرهبرداري مواد معدني نمايد ،متصرف در اموال عمومي و دولتي محسوب ميشود و با او برابر قوانين و
مقررات مربوط رفتار خواهد شد .در اين موارد مأموران انتظامي موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بالفاصله از اينگونه
عمليات جلوگيري و متهم يا متهمان را براي صدور حكم به مراجع قضائي معرفي نمايند .وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام
اقدامات الزم ،به موقع درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را به مرجع قضائيمربوط تسليم نمايد».

21

موقوفه نيز چنانچه در ملك خود بخواهند اقدام كنند ،متصرف در اموال عمومي و دولتي محسوب ميشوند كه
اين حكم ،خالف موازين شرع است.

 -2-2-4نظر شوراي نگهبان
ماده  14مصوبه موضوع اصالح ماده  11قانون معادن ،با توجه به اصالحات به عمل آمده در مجلس شوراي
اسالمي ،مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
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 -5بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون اليحه اصالح قانون معادن مصوب  1183/9/22مجلس
شوراي اسالمي (مرحله چهارم)

 -1-5ماده 11
"ماده  -11ماده ( )12قانون به شرح زير اصالح ميگردد:
ماده  -12شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين
شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت
سرمايهگذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل ميشود.
 -1وزير صنايع و معادن (رئيس)
 -2يك نفر از قضات عاليرتبه به انتخاب رئيس قوه قضائيه
 -3رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
 -4معاون امور معدني وزير صنايع و معادن (دبير)
 -5رئيس سازمان جنگلها ،منابع طبيعي و آبخيزداري كشور
 -6يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت و معدن با معرفي وزير صنايع و معادن
 -7رئيس سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور
 -8يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنايع و معادن با معرفي وزير
 -9يك نفر از متخصصين صاحب نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي
معدن كشور
 -11يك نفر از بهرهبرداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب خانه معدن
 -11يك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن ايران
تبصره -مصوبات شوراي عالي معادن پس از تأييد وزير صنعت ،معدن و تجارت قابل اجرا است".

 -1-1-5نظرات استداللي
با توجه به اصالحات به عمل آمده در اين ماده ،از آنجا كه مجلس در ضمن الحاق تبصره به اين ماده ،كليه
مصوبات شوراي عالي معادن را منوط به امضاي وزير صنعت ،معدن و تجارت كرده است ،بنابراين شأن اجرايي
شوراي عالي معادن كه قبالً ايراد مغايرت با اصل  62قانون اساسي را داشت ،هم اينك به شأن مشورتي تقليل
يافته و وزير در قبول تصميمات اين شورا مختار بوده که زمينة اجرايي شدن آن را فراهم كند يا آنكه آن را قبول
نكند .بنابراين ،ايراد شورا مرتفع شده است.

 -2-1-5نظر شوراي نگهبان
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ماده  11مصوبه موضوع اصالح ماده  12قانون معادن ،با توجه به اصالحات به عمل آمده در مجلس شوراي
اسالمي ،مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.

نظريه نهايي شوراي نگهبان :مصوبه مجلس در خصوص اليحه اصالح قانون معادن ،با توجه
به اصالحات به عمل آمده ،مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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