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اساسنامه سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح
مقدمه

اساسنامه سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح كه به استناد ماده ( )4قانون
تشكيل سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران
(مصوب  )4834و به موجب اصل ( )38قانون اساسي ،تهيه و تصويب آن به
هيأت وزيران سپرده شده بود ،در جلسه مورخ  4831/8/4هيأت وزيران به
تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل ( )38قانون اساسي جهت انطباق با
شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.
نظر مشورتي
ماده -7

اطالق بند « »4اين ماده در مواردي كه منجر به تصويب ،الحاق و يا پذيرش
معاهدات بين المللي و منطقهاي مؤسس مجامع و نهادهاي ذي ربط شود مغاير با
اصول ( )77و ( )38قانون اساسي است.
ماده -24

ـ بند  8اين ماده ظهور در صالحيت وضع آئيننامه اجرايي قوانين دارد و
سپردن آن به هيأت مديره اين شركت مغاير با اصل  483قانون اساسي است.
ـ در بند  41اين ماده اطالق حكم ،مبني بر هزينه كرد سود حاصل از
سپردهگذاري موضوع اين بند بدون تصريح به رعايت ضوابط مقرر در اصل 81
قانون اساسي و واريز به خزانه ،مغاير با اصل مزبور است.
ماده -21

در بند  1اين ماده ارجاع امر به داوري بدون رعايت تشريفات اصل 483
قانون اساسي مغاير با اصل مزبور است.
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اصالح اساسنامه شركت توسعه كاربرد پرتوها
مقدمه

اصالح اساسنامه شركت توسعه كاربرد پرتوها كه به استناد ماده واحده قانون
استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شركتها و موسسات
دولتي و وابسته به دولت  -مصوب  -4877و به موجب اصل  38قانون اساسي،
تهيه و تصويب آن به هيأت وزيران سپرده شده بود ،در جلسه مورخ 4831/4/3
هيأت وزيران به تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل ( )38قانون اساسي
جهت انطباق با شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.
نظر مشورتي

اصالح به عمل آمده فاقد مغايرت با قانون اساسي ميباشد.
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اصالح اساسنامه شركت فناوريهاي پيشرفته ايران
مقدمه

اصالح اساسنامه شركت فناوريهاي پيشرفته ايران كه به استناد ماده واحده
قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شركتها و
موسسات دولتي و وابسته به دولت  -مصوب  -4877و به موجب اصل 38
قانون اساسي ،تهيه و تصويب آن به هيأت وزيران سپرده شده بود ،در جلسه
مورخ  4831/4/3هيأت وزيران به تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل ()38
قانون اساسي جهت انطباق با شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.
نظر مشورتي

اصالح به عمل آمده فاقد مغايرت با قانون اساسي ميباشد.
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اصالح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
مقدمه

اصالح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران كه
به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه
سازمانها ،شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت  -مصوب  -4877و به
موجب اصل  38قانون اساسي ،تهيه و تصويب آن به هيأت وزيران سپرده شده
بود ،در جلسه مورخ  4831/4/3هيأت وزيران به تصويب رسيد و در راستاي
اجراي اصل ( ) 38قانون اساسي جهت انطباق با شرع و قانون اساسي به شوراي
نگهبان ارسال شد.
نظر مشورتي

اصالح به عمل آمده فاقد مغايرت با قانون اساسي ميباشد.
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اصالح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت
هستهاي ايران
مقدمه

اصالح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هستهاي

ايران كه به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح
اساسنامه سازمانها ،شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت  -مصوب
 -4877و به موجب اصل  38قانون اساسي ،تهيه و تصويب آن به هيأت وزيران
سپرده شده بود ،در جلسه مورخ  4831/4/3هيأت وزيران به تصويب رسيد و
در راستاي اجراي اصل ( )38قانون اساسي جهت انطباق با شرع و قانون اساسي
به شوراي نگهبان ارسال شد.
نظر مشورتي

اصالح به عمل آمده فاقد مغايرت با قانون اساسي ميباشد.
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اصالح اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي
مقدمه

اصالح اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي كه به
استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه
سازمانها ،شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت  -مصوب  -4877و به
موجب اصل  38قانون اساسي ،تهيه و تصويب آن به هيأت وزيران سپرده شده
بود ،در جلسه مورخ  4831/4/1هيأت وزيران به تصويب رسيد و در راستاي
اجراي اصل ( ) 38قانون اساسي جهت انطباق با شرع و قانون اساسي به شوراي
نگهبان ارسال شد.
نظر مشورتي

ـ نظر به اينكه تبصره مصوب اجازه جابجايي اعتبارات مصوب در بودجه
سنواتي را به دستگاه دولتي داده و اين اجازه امري با ماهيت بودجهاي و به تبع
آن شأن قانونگذار است ،لذا خارج از حيطه صالحيت دولت بوده و واگذاري
اين اختيار به دولت مغاير اصول  38و  81قانون اساسي است.
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اساسنامه نمونه شركتهاي عمران شهر جديد
مقدمه

اساسنامه نمونه شركتهاي عمران شهر جديد كه به استناد تبصره  8ماده 44
قانون زمين شهري  -مصوب  -4811و به موجب اصل  38قانون اساسي ،تهيه
و تصويب آن به هيأت وزيران سپرده شده بود ،در جلسه مورخ 4831/8/11
هيأت وزيران به تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل ( )38قانون اساسي
جهت انطباق با شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.
نظر مشورتي

مضمون اين اساسنامه ،اساسنامة نمونه است كه با مفاد اصل  38قانون اساسي
مبني بر صالحيت هيأت وزيران بر تصويب دائمي اساسنامة سازمانها،
شركتها ،مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت مطابقت نداشته و لذا قابل طرح
در شوراي نگهبان به نظر نميرسد .الزم به ذكر است مشابه چنين نظري قبالً
طي نامة شماره  31/81/14474مورخ  4831/1/18قائممقام دبير شوراي نگهبان
()2

خطاب به معاون اول رئيس جمهور اعالم گرديده بود.
تذكر كلي:

ـ واژه «باغستان» كه در مواد مختلفي بكار رفته است فاقد تعريف قانوني
بوده و از اين حيث واجد ابهام ميباشد.
 .2نظر اقليت :نظر به اينكه كليه شركتهايي كه تحت اين عنوان تشكيل مي گردند داراي
چنين اساسنامه اي خواهند بود ،و با توجه به اينكه اين اساسنامه با تصويب در هيات وزيران
براي كليه شركت هاي ذيربط به تصويب رسيده است ،و با عنايت به اينكه تنها انطباق مفاد
اساسنامه به لحاظ مغايرت با شرع و قانون اساسي در صالحيت شوراي نگهبان است ،لذا چنين
ايرادي وارد نميباشد.
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ـ واژه «استيجاره» كه در مواد مختلفي بكار رفته است بايد به «استجاره»
اصالح شود.
ماده -1

ـ در بند  3اين ماده ،نظر به اينكه رعايت ساير الزامات قانوني پيشبيني نشده
است و انجام اين امور تنها مقيد به رعايت آييننامههاي شركت و
دستورالعملهاي مصوب مجمع عمومي شده است ،مغاير با اصول متعدد قانون
اساسي از جمله اصول  38و  483و  48قانون اساسي ميباشد.
ـ اطالق بند  48اين ماده به دليل تداخل با وظايف شهرداري ها مغاير با نظام
اداري صحيح موضوع بند  41اصل  8قانون اساسي ميباشد.
ماده -04

امكان ارجاع دعاوي شركت ها به داوري ،بدون رعايت مفاد اصل  483قانون
اساسي مغاير با اصل مزبور ميباشد.
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اساسنامه شركت بهينه سازي مصرف سوخت
مقدمه

اساسنامه شركت بهينه سازي مصرف سوخت كه به استناد ماده  3قانون اصالح
الگوي مصرف انرژي  -مصوب  -4833و به موجب اصل  38قانون اساسي،
تهيه و تصويب آن به هيأت وزيران سپرده شده بود ،در جلسه مورخ
 4831/8/13هيأت وزيران به تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل ()38
قانون اساسي جهت انطباق با شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.
نظر مشورتي
ماده -1

اطالق عبارت «تدوين معيارها و ضوابط» از آنجا كه ميتواند شامل تصويب
ضوابطي با ماهيت آييننامهاي شود مغاير اصل  483قانون اساسي است.
ماده -2

ـ در بند « »3اين ماده عدم تصريح به رعايت قوانين درخصوص حكم بند
واجد ابهام درخصوص مغايرت اين بند با اصل ( )38قانون اساسي است.
ـ تذكر :واژه «استيجاره» در بند ( )48مي بايست به «استجاره» اصالح گردد.
ماده -22

ـ در بند « »3اين ماده اطالق عبارت «ساير آيين نامهها و مقررات» شامل آيين
نامه هاي موضوع اصل ( )483نيز بوده و لذا مغاير اصل مزبور است.
ماده -30

ـ ذكر نام «شركت ملي نفت ايران» با عنايت به عدم تصويب اساسنامه آن
واجد ايراد معموله است.
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