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 اظهارنظر کارشناسی درباره:

  مواد برخی الحاق قانون (۶۰) ماده استفساریه طرح»

 «(۲) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به

 نام خدابه 

 

 

 

 
 

 مقدمه

 محل از غيردولتي مؤسسات و افراد به كمك پرداخت 1366،1مصوب  كشور عمومي محاسبات قانون( 71ماده ) طبق

 .است ممنوع در موارد قانوني جز دولتي هایدستگاه بودجه

 وجه، هرگونه دريافت 1380،2دولت مصوب  مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون( 4ماده ) عالوه بر اين، براساس

 .است ممنوع موارد قانوني، از غير دولتي هایدستگاه توسط اشخاص از عنوان هر تحت خدمات يا و كاال

عنوان به زير با اصالحات بعدی آن، متن 1380دولت مصوب  مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون (5)طبق ماده 

 توسط وجهي هرگونه پرداخت»گرديد:  الحاق 1366 مصوب كشور عمومي محاسبات قانون به( مكرر 71) ماده

 يا كمكعنوان بهاجرايي  هایدستگاه به قانون اين( 2) ماده دولتي موضوع هایشركت و دولتي مؤسسات ها،وزارتخانه

 .«است ممنوع شود،مي يا شده تعيين مربوط قانوني مقررات در كه مواردی در بجز غيرنقدی و نقدی صورتبه هديه

 4/12/1393 مصوب( 2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون( 60ماده ) طبق

 محاسبات قانون( مكرر 71) ماده به تبصره يكعنوان به زير متن ،«(2قانون الحاق »اختصار مجلس )از اين پس، به

 ماده موضوعاجرايي  هایدستگاه توسط عنوان هر تحت وجهي هرگونه پرداخت و دريافت»: گرديدالحاق  كشور عمومي

 و باشد كشور موضوع قوانين چارچوب در بايد عمومي محاسبات قانون( 5) ماده و كشوری خدمات مديريت قانون( 5)

 و والنئمس كليه. است دولتي اموال در غيرقانوني تصرف حكم در ماده اين مفاد برخالف پرداخت و دريافت هرگونه

 .«باشندمي حكم اين اجرای ولئمس مورد حسب مالي مديران و حسابانذی مديران، ربط،ذی مقامات

 

                                                                                       

 جز دولتي هايشركت و دولتي مؤسسات و هاوزارتخانه بودجه محل از غيردولتي مؤسسات و افراد به إعانه يا و كمك پرداخت ( ـ71). ماده 1

 .است ممنوع باشندمي وجوهي چنين تأديه از ناگزير مربوط قانوني وظايف اقتضاي به كه مواردي در
 حسابانذي توسط بابت اين از پرداختي وجوه و رسيد خواهد اسالمي شوراي مجلس تصويب به اعانات و هاكمك قبيل اين پرداخت ضوابط

 مقرر ديگري ترتيب مذكور ضوابط در آنكه مگر شد خواهد منظور قطعي هزينه حساب به كنندهدريافت از رسيد اخذ با كنندهپرداخت هايدستگاه
 .باشد شده
 محل از يا و دولتي هايشركت و دولتي مؤسسات و هاوزارتخانه بودجه محل از كمك عنوانبه كه اعتباراتي مصرف بر است مكلف دولت ـ تبصره

 تابع مذكور نظارت نحوه. كند اعمال مالي نظارت شودمي پرداخت غيردولتي مؤسسات به كشور كل بودجه هايرديف ساير در منظور اعتبارات
 .رسيد خواهد وزيران تئهي تصويبه ب بودجه و برنامه وزارت و ييدارا و اقتصادي امور وزارت پيشنهاد بنابه كه است اينامهينيآ

 هايشركت و مؤسسات ها،وزارتخانه توسط حقوقي و حقيقي اشخاص از عنوان هر تحت خدمات يا و كاال وجه، هرگونه دريافت ( ـ4). ماده 2

 معامالت كليه قبال در جنسي و نقدي كمك و هدايا اخذ همچنين شود،مي يا شده معين مربوط قانوني مقررات در كه مواردي از غير دولتي
 و مؤسسات غيردولتي، عمومي نهادهاي و مؤسسات و دولتي هايشركت و دولتي مؤسسات و هاوزارتخانه توسط خارجي و داخلي از اعم

 .باشدمي ممنوع هستند خاص قوانين تابع يا و است نام تصريح يا نام ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول كه هاييشركت
 سازمان ايران، ملي اسناد سازمان شناسي،ايران بنياد ها،فرهنگستان پژوهشي، عالي، آموزش مؤسسات و هادانشگاه هايكتابخانه به

 ايموزه و هنري ياشيا كتابخانه، صاحبان به شودمي داده اجازه اسالمي شوراي مجلس كتابخانه و ايران ملي كتابخانه كشور، فرهنگي ميراث
 باالترين يا مربوطه يامنا تئهي تأييد با كنندمي اهدا فوق در مذكور مؤسسات به را آنها از بخشي يا و خود ملكي ياشيا و هاكتاب مجموعه كه

 .باشد بيشتر هدايا كارشناسي قيمت%(  ۶۰) درصد شصت از نبايد مبلغ اين. بپردازند متقابل هديه عنوانبه مبالغي ربطذي دستگاه مقام
 .رسيد خواهد وزيران تئهي تصويب به و تهيه كشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان توسط ماده اين يياجرا نامهآيين

 

 مشخصات طرح
 

ـ سال اول  دوره یازدهم 

 

 ثبت:شماره 

473 

 

 شماره چاپ:

 

 تاریخ چاپ:

 

 مطالعات معاونت

  حقوقي

 

 گزارش مشخصات

 

 :مسلسل شماره

24017816 
 

 :انتشار تاریخ

4/8/1400 
 
 



 
 

 
2 

، «عنوان هر تحت وجهي هرگونه پرداخت و دريافت»، يعني عبارت (2)الحاق  قانون( 60ماده ) ال اين طرح اين است كه صدرؤس

 پرداخت»قانون محاسبات عمومي كشور( يا محدود به ( 71ماده ) )موضوع« اعانه يا و كمك پرداخت»عام است يا اينكه محدود به 

 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور( است.( 71ماده ) )موضوع« هديه يا كمكعنوان به ... وجهي هرگونه

 

 نظر کارشناسي

 شده، در مقدمه طرح، دو پاسخ حقوقي ذيل ارائه شده است: ال مطرحؤدرخصوص س

 (2)الحاق  قانون( 60ماده ) مصرح در« عنوان هر تحت وجهي هرگونه پرداخت و دریافت»عام بودن  ـ اول

« عنوان هر تحت يوجه هرگونه پرداخت و دريافت»ناظر بر  (2) الحاق قانون( 60ماده ) انگاریگروه اول قائل به اين هستند كه جرم

 تحت وجهي نههرگو پرداخت و دريافت»صورت مستقل تصويب شده است، بر عبارت كه به (2)الحاق  قانون( 60ماده ) است؛ زيرا صدر

 حكم در ادهم اين مفاد برخالف پرداخت و دريافت هرگونه»در جمله « اين ماده»تصريح كرده است. درنتيجه، عبارت « عنوان هر

 محاسبات نونقا( مكرر 71) است و نه ماده( 60ماده ) مزبور، همان( 60ماده ) مصرح در« است دولتي اموال در غيرقانوني تصرف

 كشور. عمومي

 از عنوان هر حتت خدمات يا و كاال وجه، هرگونه دولت، دريافت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون( 4ماده ) درخصوص اينكه به

 اين ممنوعيت است. در مقام تعيين ضمانت اجرا برای (2)الحاق قانون ( 60ماده ) ها ممنوع دانسته شده است ووزارتخانه توسط اشخاص

به کمک یا  (2)الحاق  قانون( 60ماده ) مصرح در« عنوان هر تحت وجهي هرگونه پرداخت و دریافت»اختصاص  ـ دوم

 اعانه یا هدیه

 كمكعنوان به ... جهيو هرگونه پرداخت»ناظر بر  صرفا   (2) الحاق قانون( 60ماده ) انگاریدر مقابل گروهي هم بر اين باورند كه جرم

 است؛ زيرا:« هديه يا

 تصرف حكم رد ماده اين مفاد برخالف پرداخت و دريافت هرگونه»تصريح شده است كه  (2) الحاق قانون( 60ماده ) اوال ، در

 شور است.ك عمومي محاسبات قانون( مكرر 71) در آن، ماده« اين ماده»و منظور از عبارت « است دولتي اموال در غيرقانوني

 است.« هديه يا كمكعنوان به ... هيوج هرگونه پرداخت»كشور،  عمومي محاسبات قانون( مكرر 71) ثانيا ، موضوع ماده

م نبودن آن ، براساس اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، در صورت شك بر جرم بودن يا جرم نبودن يك عمل، اصل بر جرثالثا 

 با اين اصل منافات دارد.( 2)قانون الحاق ( 60ماده ) عام دانستنعمل است و درخصوص موضوع اين طرح، 

 

 نظر صواب

شده و برای عدم تكرار آن در قوانين بودجه آن، از احكامي است كه در قوانين بودجه سنواتي تكرار مي( 60ماده ) و (2) الحاق قانون

 «137»به تصويب مجلس رسيد. بند  (2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادی های بعد، در قالب طرح الحاقسال
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كل  1390قانون بودجه سال  «77»و بند  2كل كشور 1391قانون بودجه سال  «104»بند  1كل كشور، 1392قانون بودجه سال 

رو مسلما  مراد مقنن مفهوم عام دريافت و پرداخت هرگونه وجهي ازايندانست.  (2)قانون الحاق ( 60ماده ) توان پيشينهرا مي 3كشور

 بنابراين( مكرر، 71باشد، نه ماده )مي( 2)( قانون الحاق 60در متن مذكور، ماده )« اين ماده»عبارت بوده است. همچنين منظور از 

 پرداخت و دولتي نسبت به دريافت اموال در غيرقانوني متن و روح حاكم بر اين احكام قانوني داللت دارد بر عام بودن جرم تصرف

 و دريافت»رسد كه نظر ميكند، درنتيجه بهه كه داللت بر منظور مقنن ميعنوان. با توجه به اين پيشين هر تحت وجهي هرگونه

با  ندارد.« هديه يا كمك»بوده و اختصاص به  ، عام(2) الحاق قانون( 60ماده ) در مصرح «عنوان هر تحت وجهي هرگونه پرداخت

چراكه نظر به متن و روح قوانين ابهام قابل  ،رسدتوجه به مراتب فوق، نوبت به اجرای اصل تفسير قوانين جزايي در موضوع مذكور نمي

 ای در اين خصوص وجود ندارد.مالحظه

گارشي به نو  شده در مقدمه اين گزارش، ايراداتي از حيث شكلي ال مطرحؤپاسخ به سعنوان به درخصوص متن طرح استفساريه

 :شرح ذيل وجود دارد

ماده  ولي حكم ،شودشامل دريافت و پرداخت مي (2)قانون الحاق ( 60ماده ) متن موضوع استفساريه بايد اصالح شود. موضوع .1

 دولت، صرفا  ناظر بر دريافت است. مالي مقررات از بخشي قانون تنظيم( 4)

وضوع استفساريه به است، بايد متن م (2)قانون الحاق ( 60ماده ) انگاریجرمله اين طرح، مطلق يا مقيد بودن ئاز آنجا كه مس .2

 شرح ذيل اصالح شود:

ست و محدود ا «عنوان هر تحت وجهي هرگونه پرداخت و دريافت» بر ناظر (2) الحاق قانون( 60ماده ) انگاری موضوعآيا جرم»

 نيست؟« هديه يا كمكعنوان به ... وجهي هرگونه پرداخت»به 

 .«پاسخ: بلي

 

 گیرینتیجه

توان نمي در اينجااالجرا قابل برداشت است، سوابق قوانين الزمظاهر متن و نيز ، از (2) الحاق قانون( 60ماده ) با توجه به اينكه منظور قانونگذار از

 هرگونه پرداخت و ريافتد» بر ناظر (2) الحاق قانون( 60ماده ) انگاری موضوعبه اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، استناد كرد. درنتيجه، جرم

گارشي متن، ضمن نيست. نظر به لزوم اصالح ن« هديه يا كمكعنوان به ... وجهي هرگونه پرداخت»است و محدود به  «عنوان هر تحت وجهي

 د:شومتن طرح به شرح زير اصالح نامه داخلي مجلس، با رعايت قانون آيينشود موافقت با كليات طرح، پيشنهاد مي

ست و محدود ا «عنوان هر تحت وجهي هرگونه پرداخت و دريافت» بر ناظر (2) الحاق قانون( 60ماده ) انگاری موضوعآيا جرم»

 نيست؟« هديه يا كمكعنوان به ... وجهي هرگونه پرداخت»به 

 .«پاسخ: بلي

                                                                                       

 قانون (5) ماده و كشوري خدمات مديريت قانون (5) ماده موضوع اجرايي هايدستگاه توسط عنوان هر تحت وجهي هرگونه پرداخت و دريافت ـ« 137»بند . 1

 و شودمي محسوب عمومي اموال در غيرقانوني تصرف حكم در ،غير پرداخت و دريافت هرگونه و بوده كشور موضوعه قوانين چارچوب در بايد عمومي محاسبات
 هستند. حكم اين اجراي ولئمس مورد حسب مالي مديران و حسابانذي معاونين، ربط،ذي مقامات و والنئمس كليه

 قانون (5) ماده و كشوري خدمات مديريت قانون (5) ماده موضوع يياجرا هايدستگاه توسط عنوان هر تحت وجهي هرگونه پرداخت و دريافت ـ« 1۰4»بند . 2

 كردن هدفمند قانون ازجمله كشور موضوعه قوانين و قانون اين و ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون چارچوب در بايد عمومي محاسبات
 مديران، معاونين، ربط،ذي مقامات و ولينئمس كليه. است دولتي اموال در غيرقانوني تصرف حكم در بند اين مفاد برخالف پرداخت و دريافت هرگونه و باشد هايارانه

 باشند.مي حكم اين اجراي ولئمس مورد حسب مالي مديران و حسابانذي

 کشور. کل 1391 سال بودجه قانون «1۰4» . عين متن بند3
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 اظهارنظر کارشناسي متن اصالحي
به موافق 

 شرط اصالح
 شماره ماده مصوبه کمیسیون موافق مخالف

 تيبا رعا شوديم شنهاديپ

 يداخل نامهنييقانون آ

مجلس، متن طرح به شرح 

 زير اصالح گردد:

ماده  موضوع یانگارجرم ايآ»

ناظر بر  (2)قانون الحاق ( 60)

دريافت و پرداخت هرگونه »

است « وجهي تحت هر عنوان

پرداخت هرگونه »و محدود به 

كمك يا عنوان به وجهي ...

 ست؟ين« هديه

 «ي: بلپاسخ

ماده  منظور قانونگذار از نکهیبا توجه به ا

، از ظاهر متن و نیز (2)قانون الحاق ( 60)

االجرا قابل برداشت الزم نیسوابق قوان

 ریبه اصل تفس توانياست، در اینجا نم

استناد کرد.  ،یيجزا نیقوان قیمض

( 60ماده ) موضوع یانگارجرم جه،یدرنت

دریافت و »ناظر بر  (2)قانون الحاق 

« وجهي تحت هر عنوان رگونهپرداخت ه

پرداخت هرگونه »است و محدود به 

 .ستین« کمک یا هدیهعنوان به وجهي ...

     
متن 

 استفساریه

 

 


