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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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اصالح اساسنامه سازمان خصوصيسازي
مصوب 0131/2/01
درآمد
هیئت وزیران در راستای اختیار حاصل از ذیل اصل ( )58قانون اساسی و به استناد
ماده ( )72قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی مصوب ،6851
«اصالح اساسنامه سازمان خصوصیسازی» را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و
دارایی جهت بررسی در دستور جلسه  6848/7/61قرار داد و اصالحات الزم را در
این اساسنامه به تصویب رساند .پس از آن ،این اصالحیه برای طی تشریفات قانونی
مقرر در اصل ( )58قانون اساسی ،جهت بررسی عدم مغایرت مفاد این مصوبه با
موازین شرع و قانون اساسی ،طی نامهی شماره  81947/69667مورخ  6848/7/69به
شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ
 ،6848/9/9مفاد آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و نظر خود در
این خصوص را طی نامهی شماره  48/617/6862مورخ  6848/9/2به هیئت وزیران
اعالم کرد.
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تاريخ مصوبه هيئت وزيران0131/2/01 :
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان0131/4/4 :
هيئت وزيران در جلسه  0131/2/01به پيشنهاد وزارت امور
اقتصادي و دارايي و به استناد ماده ( )22قانون اجراي سياستهاي
كلي اصل ( )44قانون اساسي  -مصوب  0-0131تصويب كرد:
متن زير بهعنوان تبصره به ماده ( )1اصالحي اساسنامه سازمان
خصوصيسازي 2،موضوع تصويبنامه شماره /027223ت 43302
هـ مورخ  0132/00/21الحاق ميگردد.
تبصره -افزايش سرمايه يادشده صرفاً از محل تجديد ارزيابي
داراييها موضوع بند ( )43ماده واحده قانون بودجه سال  0132كل
كشور( )1تأمين شده است.
 .0ماده ( )72قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )99قانون اساسـی مصـوب « :6851/66/5مـاده -72
اساسنامه سازمان خصوصیسازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایـی
تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره  -6سازمان خصوصیسازی مجاز است با تصویب هیئت وزیران تا سـقف پسـتهـای سـازمانی
مصوب ،کارمند استخدام نماید.
تبصره  -7دستگاههای اجرایی مكلفند بنا به درخواست سازمان خصوصیسازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.
تبصره  -8سازمان خصوصیسازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان ،اشخاص حقیقـی
و حقوقی دولتی و یا غیردولتی به شكل ساعتی و کار معین استفاده کند.
تبصره  -9دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاهمدت تخصصی ،ترغیـب و تشـویق و پـاداش کارکنـان
سازمان خصوصیسازی ،هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید .اعتبارات این ردیف طبـق
آییننامهای که به پیشنهاد هیئت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاسـتهـای کلـی اصـل چهـل و
چهارم ( )99قانون اساسی خواهد رسید هزینه میشود».
 .7ماده ( )8اصالحی اساسنامه سازمان خصوصیسازی ،موضوع تصویبنامه شماره /628225ت 94462
هـ مورخ « :6847/66/78ماده  -8سرمایه سازمان ،مبلغ دویست و هشتاد و هفـت میلیـارد و ششصـد و
چهل میلیون و هشتصد و سی و یكهـزار و هشتصـد و سـی و پـن ( )752.191.586.588ریـال و صـد
درصد ( )%611متعلق به دولت میباشد که تمامی آن پرداخت شده است».
 .1بند ( )95ماده واحده قانون بودجه سال  6847کل کشور -95« :افزایش سرمایه بنگـاههـای اقتصـادی
ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها ،از شمول مالیات معاف است مشروط بـر آنكـه متعاقـب آن بـه
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دیدگاه عدم مغایرت
هیچ یک از اعضای شورای نگهبان در خصوص مغایرت مفاد این مصوبه با موازین
شرع و قانون اساسی نظری ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
مصوبهی مزبور ،مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصالح اساسنامه سازمان خصوصيسازي،
مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


نسبت استهالك دارایی مربوطه و یا در زمان فروش ،مبنای محاسبه مالیات اصالح گردد و بنگاه یادشـده
طی پن سال اخیر ،تجدید ارزیابی نشده باشد .آییننامه اجرایی این بند از جمله شرکتهای مشـمول یـا
غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیئت وزیران میرسد».
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