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مقدمه
طبق ماده ( )71قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  1،1366پرداخت كمك به افراد و مؤسسات غيردولتي از محل
بودجه دستگاههای دولتي جز در موارد قانوني ممنوع است.
عالوه بر اين ،براساس ماده ( )4قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  2،1380دريافت هرگونه وجه،
كاال و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص توسط دستگاههای دولتي غير از موارد قانوني ،ممنوع است.
طبق ماده ( )5قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  1380با اصالحات بعدی آن ،متن زير بهعنوان
ماده ( 71مكرر) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  1366الحاق گرديد« :پرداخت هرگونه وجهي توسط
وزارتخانهها ،مؤسسات دولتي و شركتهای دولتي موضوع ماده ( )2اين قانون به دستگاههای اجرايي بهعنوان كمك يا
هديه بهصورت نقدی و غيرنقدی بجز در مواردی كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود ،ممنوع است».
طبق ماده ( )60قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2مصوب 1393/12/4
مجلس (از اين پس ،بهاختصار «قانون الحاق  ،)»2متن زير بهعنوان يك تبصره به ماده ( 71مكرر) قانون محاسبات
عمومي كشور الحاق گرديد« :دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرايي موضوع ماده
( )5قانون مديريت خدمات كشوری و ماده ( )5قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوع كشور باشد و

تاریخ انتشار:

1400/8/4

هرگونه دريافت و پرداخت برخالف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است .كليه مسئوالن و
مقامات ذیربط ،مديران ،ذیحسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجرای اين حكم ميباشند».

 .1ماده ( )71ـ پرداخت كمك و يا إعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي از محل بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي جز
در مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي ميباشند ممنوع است.
ضوابط پرداخت اين قبيل كمكها و اعانات به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان
دستگاههاي پرداختكننده با اخذ رسيد از دريافتكننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر
شده باشد.
تبصره ـ دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه بهعنوان كمك از محل بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و يا از محل
اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به مؤسسات غيردولتي پرداخت ميشود نظارت مالي اعمال كند .نحوه نظارت مذكور تابع
آييننامهاي است كه بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
 .2ماده ( )4ـ دريافت هرگونه وجه ،كاال و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانهها ،مؤسسات و شركتهاي
دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا ميشود ،همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معامالت
اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ،مؤسسات و
شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع ميباشد.
به كتابخانههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي ،فرهنگستانها ،بنياد ايرانشناسي ،سازمان اسناد ملي ايران ،سازمان
ميراث فرهنگي كشور ،كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسالمي اجازه داده ميشود به صاحبان كتابخانه ،اشياي هنري و موزهاي
كه مجموعه كتابها و اشياي ملكي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذكور در فوق اهدا ميكنند با تأييد هيئت امناي مربوطه يا باالترين
مقام دستگاه ذيربط مبالغي بهعنوان هديه متقابل بپردازند .اين مبلغ نبايد از شصت درصد ( )% ۶۰قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد.
آييننامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
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سؤال اين طرح اين است كه صدر ماده ( )60قانون الحاق ( ،)2يعني عبارت «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان»،
عام است يا اينكه محدود به «پرداخت كمك و يا اعانه» (موضوع ماده ( )71قانون محاسبات عمومي كشور) يا محدود به «پرداخت
هرگونه وجهي  ...بهعنوان كمك يا هديه» (موضوع ماده ( )71مكرر قانون محاسبات عمومي كشور) است.
نظر کارشناسي
درخصوص سؤال مطرح شده ،در مقدمه طرح ،دو پاسخ حقوقي ذيل ارائه شده است:
اول ـ عام بودن «دریافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان» مصرح در ماده ( )60قانون الحاق ()2
گروه اول قائل به اين هستند كه جرمانگاری ماده ( )60قانون الحاق ( )2ناظر بر «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان»
است؛ زيرا صدر ماده ( )60قانون الحاق ( )2كه بهصورت مستقل تصويب شده است ،بر عبارت «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت
هر عنوان» تصريح كرده است .درنتيجه ،عبارت «اين ماده» در جمله «هرگونه دريافت و پرداخت برخالف مفاد اين ماده در حكم
تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است» مصرح در ماده ( )60مزبور ،همان ماده ( )60است و نه ماده ( 71مكرر) قانون محاسبات
عمومي كشور.
بهخصوص اينكه در ماده ( )4قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،دريافت هرگونه وجه ،كاال و يا خدمات تحت هر عنوان از
اشخاص توسط وزارتخانهها ممنوع دانسته شده است و ماده ( )60قانون الحاق ( )2در مقام تعيين ضمانت اجرا برای اين ممنوعيت است.
دوم ـ اختصاص «دریافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان» مصرح در ماده ( )60قانون الحاق ( )2به کمک یا
اعانه یا هدیه
در مقابل گروهي هم بر اين باورند كه جرمانگاری ماده ( )60قانون الحاق ( )2صرفا ناظر بر «پرداخت هرگونه وجهي  ...بهعنوان كمك
يا هديه» است؛ زيرا:
اوال ،در ماده ( )60قانون الحاق ( )2تصريح شده است كه «هرگونه دريافت و پرداخت برخالف مفاد اين ماده در حكم تصرف
غيرقانوني در اموال دولتي است» و منظور از عبارت «اين ماده» در آن ،ماده ( 71مكرر) قانون محاسبات عمومي كشور است.
ثانيا ،موضوع ماده ( 71مكرر) قانون محاسبات عمومي كشور« ،پرداخت هرگونه وجهي  ...بهعنوان كمك يا هديه» است.
ثالثا  ،براساس اصل تفسير مضيق قوانين جزايي ،در صورت شك بر جرم بودن يا جرم نبودن يك عمل ،اصل بر جرم نبودن آن
عمل است و درخصوص موضوع اين طرح ،عام دانستن ماده ( )60قانون الحاق ( )2با اين اصل منافات دارد.
نظر صواب
قانون الحاق ( )2و ماده ( )60آن ،از احكامي است كه در قوانين بودجه سنواتي تكرار ميشده و برای عدم تكرار آن در قوانين بودجه
سالهای بعد ،در قالب طرح الحاق موادی به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2به تصويب مجلس رسيد .بند «»137
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قانون بودجه سال  1392كل كشور 1،بند « »104قانون بودجه سال  1391كل كشور 2و بند « »77قانون بودجه سال  1390كل
كشور 3را ميتوان پيشينه ماده ( )60قانون الحاق ( )2دانست .ازاينرو مسلما مراد مقنن مفهوم عام دريافت و پرداخت هرگونه وجهي
بوده است .همچنين منظور از عبارت «اين ماده» در متن مذكور ،ماده ( )60قانون الحاق ( )2ميباشد ،نه ماده ( )71مكرر ،بنابراين
متن و روح حاكم بر اين احكام قانوني داللت دارد بر عام بودن جرم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي نسبت به دريافت و پرداخت
هرگونه وجهي تحت هر عنوان .با توجه به اين پيشينه كه داللت بر منظور مقنن ميكند ،درنتيجه بهنظر ميرسد كه «دريافت و
پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان» مصرح در ماده ( )60قانون الحاق ( ،)2عام بوده و اختصاص به «كمك يا هديه» ندارد .با
توجه به مراتب فوق ،نوبت به اجرای اصل تفسير قوانين جزايي در موضوع مذكور نميرسد ،چراكه نظر به متن و روح قوانين ابهام قابل
مالحظهای در اين خصوص وجود ندارد.
درخصوص متن طرح استفساريه بهعنوان پاسخ به سؤال مطرح شده در مقدمه اين گزارش ،ايراداتي از حيث شكلي و نگارشي به
شرح ذيل وجود دارد:
 .1متن موضوع استفساريه بايد اصالح شود .موضوع ماده ( )60قانون الحاق ( )2شامل دريافت و پرداخت ميشود ،ولي حكم ماده
( )4قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،صرفا ناظر بر دريافت است.
 .2از آنجا كه مسئله اين طرح ،مطلق يا مقيد بودن جرمانگاری ماده ( )60قانون الحاق ( )2است ،بايد متن موضوع استفساريه به
شرح ذيل اصالح شود:
«آيا جرمانگاری موضوع ماده ( )60قانون الحاق ( )2ناظر بر «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان» است و محدود
به «پرداخت هرگونه وجهي  ...بهعنوان كمك يا هديه» نيست؟
پاسخ :بلي».
نتیجهگیری
با توجه به اينكه منظور قانونگذار از ماده ( )60قانون الحاق ( ،)2از ظاهر متن و نيز سوابق قوانين الزماالجرا قابل برداشت است ،در اينجا نميتوان
به اصل تفسير مضيق قوانين جزايي ،استناد كرد .درنتيجه ،جرمانگاری موضوع ماده ( )60قانون الحاق ( )2ناظر بر «دريافت و پرداخت هرگونه
وجهي تحت هر عنوان» است و محدود به «پرداخت هرگونه وجهي  ...بهعنوان كمك يا هديه» نيست .نظر به لزوم اصالح نگارشي متن ،ضمن
موافقت با كليات طرح ،پيشنهاد ميشود با رعايت قانون آييننامه داخلي مجلس ،متن طرح به شرح زير اصالح شود:
«آيا جرمانگاری موضوع ماده ( )60قانون الحاق ( )2ناظر بر «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان» است و محدود
به «پرداخت هرگونه وجهي  ...بهعنوان كمك يا هديه» نيست؟
پاسخ :بلي».
 .1بند « »137ـ دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( )5قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( )5قانون
محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوعه كشور بوده و هرگونه دريافت و پرداخت غير ،در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب ميشود و
كليه مسئوالن و مقامات ذيربط ،معاونين ،ذيحسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم هستند.
 .2بند « »1۰4ـ دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( )5قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( )5قانون
محاسبات عمومي بايد در چارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و اين قانون و قوانين موضوعه كشور ازجمله قانون هدفمند كردن
يارانهها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخالف مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است .كليه مسئولين و مقامات ذيربط ،معاونين ،مديران،
ذيحسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم ميباشند.
 .3عين متن بند « »1۰4قانون بودجه سال  1391کل کشور.
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شماره ماده

مصوبه کمیسیون

موافق

مخالف

موافق به

اظهارنظر کارشناسي

شرط اصالح

با توجه به اینکه منظور قانونگذار از ماده
( )60قانون الحاق ( ،)2از ظاهر متن و نیز
سوابق قوانین الزماالجرا قابل برداشت
است ،در اینجا نميتوان به اصل تفسیر
متن
استفساریه

مضیق قوانین جزایي ،استناد کرد.



درنتیجه ،جرمانگاری موضوع ماده ()60
قانون الحاق ( )2ناظر بر «دریافت و
پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان»
است و محدود به «پرداخت هرگونه
وجهي  ...بهعنوان کمک یا هدیه» نیست.
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متن اصالحي
پيشنهاد ميشود با رعايت
قانون آييننامه داخلي
مجلس ،متن طرح به شرح
زير اصالح گردد:
«آيا جرمانگاری موضوع ماده
( )60قانون الحاق ( )2ناظر بر
«دريافت و پرداخت هرگونه
وجهي تحت هر عنوان» است
و محدود به «پرداخت هرگونه
وجهي  ...بهعنوان كمك يا
هديه» نيست؟
پاسخ :بلي»

