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 -1-2كليات اليحه
 -1-1-2نظرات استداللي
 -1-1-1-2ديدگاه مغايرت
مستفاد از بند دوم اصل  851قانون اساسي اين است كه تهيه لوايح قضايي ،از جمله وظايف رئيس قوه قضائيه
است .بر اساس نظريه تفسيري مورخ  8071/7/03شوراي نگهبان «فرق لوايح قضايي و غير قضايي مربوط به
محتواي آن است و محتواي لوايح قضايي را فصل يازدهم قانون اساسي ،به ويژه اصول  85۱و  857و  851و
موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضايي معين ميكند 1».از
جمله مواردي كه در اصل  85۱قانون اساسي به آنها به عنوان وظيفه قوه قضائيه اشاره شده است «كشف جرم و
تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسالم و اقدام مناسب براي پيشگيري
از وقوع جرم و اصالح مجرمين» است .از آنجا كه موضوع اليحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم ،تعيين جرم و
مجازات و چگونگي كشف ،تعقيب و اعمال مجازات در مراجع صالح به رسيدگي ميباشد ،در نتيجه اين اليحه
واجد ماهيت قضايي است و به موجب اصل  851قانون اساسي بايد از سوي رئيس قوه قضائيه تهيه و براي
تصويب پيشنهاد شود .بر اساس نظريه تفسيري شوراي نگهبان «هيئت دولت نميتواند مستقالً اليحه قضايي
تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسالمي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد و هرگونه تغيير مربوط به امور
قضايي در اين گونه لوايح  -در هيئت دولت -فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز ميباشد ».لذا از
آنجا كه اين اليحه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه نشده ،بلكه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به
تصويب هيئت وزيران رسيده است ،مغاير اصل  851قانون اساسي و نظريه تفسيري شوراي نگهبان در مورد اين
اصل است.

 -2-1-2نظر شوراي نگهبان

 .1نظريه تفسيري شماره  71/28/83۱5مورخ  8071/7/03شوراي نگهبان:
« -8فرق لوايح قضايي و غير قضايي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضايي را فصل يازدهم قانون اساسي به ويژه اصول  85۱و
 857و  851و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضايي معين ميکند.
 -2هيئت دولت نميتواند مستقالً اليحه قضايي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسالمي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد.
 -0لوايح قضايي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال ميشود ،به مجلس شوراي اسالمي تقديم ميگردد .هر گونه تغيير مربوط
به امور قضايي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز ميباشد».
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عالوه بر اشكاالت و ابهامات متعددي كه در اين مصوبه وجود دارد ،نظر به اينكه اين اليحه ماهيتاً قضايي است
و با توجه به بند ( )2اصل  851قانون اساسي و نظريه شماره  71/28/83۱5مورخ  8071/7/03اين شورا ،بايد
توسط رئيس قوه قضائيه تهيه پس از طي مراحل قانوني تقديم مجلس ميگرديد كه ظاهراً اين امر رعايت
نگرديده است؛ لذا مصوبه مغاير بند مذكور ميباشد.
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