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اليحه اصالح قانون مالياتهاي مستقيم
(اعادهشده از شوراي نگهبان)
مقدمه
«اليحه يکفوريتي اصالح قانون مالياتهاي مستقيم» که در جلسه علني
مورخ  9393/99/95مجلس شوراي اسالمي با اصالحاتي تصويب و به شوراي
نگهبان ارسال شده بود با ايرادات متعدد قانوني و شرعي روبرو شد ولذا مجلس
شوراي اسالمي در جلسه مورخ  9394/3/91مصوبه خود را بهمنظور رفع
ايرادات شوراي نگهبان اصالح نمود .ولیكن مصوبه مزبور دوباره با ايراداتي از
سوي شوراي نگهبان مواجه گرديد .حال مجلس به منظور رفع اين ايرادات
مصوبه خود را مجدداً مورد اصالح قرار داده است.
بررسی و تبيين
اصالحات صورت گرفته در بند «( »9در راستاي رفع بند « »9تذکرات) ،بند «»44
(در راستاي رفع بند « »3ايرادات) و بند الحاقي جديد (در راستاي بند « »3تذکرات)
رافع ايرادات و تذکرات مربوط به نظر ميرسد .اما در خصوص اصالحات صورت
گرفته در خصوص بندهاي « »6و « »1نكات ذيل قابل توجه است:
تبصره « »0بند ( -)6عدمرفع ايرادات
تبصره مذکور که از دو حیث مورد ايراد شوراي نگهبان مواجه گرديده بود،
مطابق مصوبه اصالحي مجلس حذف گرديده است .حذف تبصره مزبور اگرچه
باهدف منتفي نمودن موضوع مورد ايراد شورا به تصويب رسیده است ،ولیكن
به نظر ميرسد همچنان ايراد شوراي نگهبان از هر دو جهت باقي باشد.
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توضیح آنكه بخش نخست ايراد شورا در خصوص بند « »6مبني بر اينكه محبوس
نمودن اموال اشخاص بیش از مقدار مسلم و احتیاطي از مالیات ،مجوز شرعي
ندارد ،صرفاً ناظر به تبصره « »5ماده ( )34موضوع بند « »6مصوبه نیست .چراکه
اصل حكم منع پرداخت اموال و داراييهاي متوفي به وراث و محبوس نمودن آنها
در صدر ماده ( )34مورد تصريح واقع شده است .به موجب صدر اين ماده اشخاص
موضوع اين ماده به صورت مطلق مجاز نخواهند بود قبل از أخذ گواهي پرداخت
مالیات موضوع اين قانون ،اموال و داراييهاي متوفي را به وراث يا موصيله تسلیم
کنند .لذا باتوجه به اينكه لزوم و يا جواز پرداخت اموال و داراييهاي متوفي پس از
حبس مقدار مسلم و احتیاطي مالیات در جاي ديگري از اين قانون و يا قوانین ديگر
ذکر نشده است ،حذف تبصره « »5نميتواند رافع ايراد شورا باشد.
در خصوص قسمت اخیر ايراد شورا نیز الزم به توضیح است که حذف اصل
حكم مربوط به جواز پرداخت هزينه کفن و دفن از اموال و داراييهاي متوفي
که نزد دستگاههاي موضوع ماده ( )34قرار دارد ،نميتواند رافع ايراد شورا
محسوب گردد .چراکه اوالً ماده ( )99قانون فعلي که اموال مشمول مالیات بر
ارث را تعريف ميکند ،براساس مصوبه حاضر (بند « )»5حذف گرديده است.
براساس اين ماده «اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترك
متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات
قابلوصول و حقوق مالي پس از کسر هزينه کفن و دفن در حدود عرف و
عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي»
لذا مطابق اين ماده به صراحت هزينه کفن و دفن از اموال مشمول مالیات بر
ارث مستثني گرديده بود که با اصالحات قانون اين ماده حذف شده است.
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ثانیاً براساس بند « »5مصوبه حاضر موضوع اصالح ماده ( )1()56وراث متوفي يا
 - 9بند  .5متن زیر جایگزین ماده ( )62قانون میگردد:

"ماده  – 62وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیی ییا اماینیقا قیااوای هیا ملففنیق
بهمنظور کسر هزینه های کفن و دفن در حقود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حیقود قواعیق
شرعی و دیو محقق متوفی از ماترک موضوع مادا ( )71این قااو  ،ظیرف یی سیا از تیاریف فیوت
متوفی اظهاراامه ای حاوی کفیه اقالم میاترک بیا تعییین ارزو روز زمیا فیوت و تمیریب م البیات و
بقهی ها طبق فرم امواه مخموصی که از طرف سازما امور مالیاتی کشور تهیه مییشیود بیه ااایمام
مقارک زیر به ادارا امور مالیاتی صالحیتدار تسفی امایق:
 – 7رواوشت یا تمویر گواهیشقا اسناد مربوط به بقهیها و م البات متوفی.
 – 2رواوشت یا تمویر گواهی شقا کفیه اوراقی که مثبت حق ماللیت متوفی اسبت به امیوا و حقیو
مالی است.
 – 3رواوشت یا تمویر گواهیشقا خرین وصیتاامه متوفی اگر وصیتاامه موجود باشق.
 – 4درصورتی که اظهاراامه از طرف وکیل یا قی یا ولیی دادا شیود رواوشیت ییا تمیویر گیواهیشیقا
وکالتاامه یا قی اامه.
 – 5رواوشت یا تمویر گواهی فوت از مراجع ذیربط.
ادارا امور مالیاتی مربوط ملفف است اظهاراامه تسفیمی در مهفت مقرر را رسیقگی و به شرح زیر اقیقام
امایق:
الف – درصورتی که ارزو روز کفیه ماترک متوفی کمتر از دیو محقق متوفی ،واجبات مالی و عبادی و
هزینه کفن و دفن باشق ،اموا و داراییهای متوفی مشمو مالیات موضوع مادا ( )71این قااو اخواهق
شق و مالیاتهای پرداختی موضوع مادا ( )71این قااو با ارائه اسناد و مقارک مثبته بیه پرداخیتکننیقا
مسترد خواهق شق.
ب – درصورتیکه ارزو روز ماترک بیشتر از دیو محقق متوفی ،واجبات مالی و عبیادی و هزینیههیای کفین و
دفن باشق ،در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزو روز اموا و دارایییهیای موضیوع بنیقهای (،)3( ،)2( ،)7
( )4و ( )5مادا ( )71این قااو کسر و مازاد ماترک حسبمورد به مأخذ مقرر در مادا مزبور مشمو مالییات خواهیق
شق و اضافه مالیاتهای پرداختی موضوع مادا ( )71این قااو با ارائیه اسیناد و میقارک مثبتیه بیه پرداخیتکننیقا
مسترد خواهق شق.
ج – درصورتیکه کل ماترک یا بخشی از م ابق بنقهای (الف) و (ب) مشیمو مالییات اباشیق ،ادارا امیور
مالیاتی موظف است گواهی الزم مبنی بر بالمااعبود ثبت یا ااتقا یا پرداخت ییا تحوییل امیوا و داراییی
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ولي يا امین يا قیم يا نماينده قانوني آنها مكلف شدهاند بهمنظور کسر هزينههاي
کفن و دفن در حدود عرف و عادات و  ...از ماترك موضوع ماده ( )91اين
قانون ،ظرف يکسال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامهاي حاوي کلیه اقالم ماترك
با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهيها به اداره امور
مالیاتي صالحیتدار تسلیم نمايند .لذا براين اساس در صورتيکه چنین
اظهارنامهاي تسلیم نشود ،هیچگونه مبلغي جهت کفن و دفن متوفي به وراث يا
موصي له از محل اموال و دارايي هاي متوفي پرداخت نخواهد شد .درنتیجه
حكم مزبور مربوط به مسترد نمودن مالیات پرداختي ورثه در صورت عدم
تكافوي ماترك براي پرداخت ديون وي است و ارتباطي به اجازه تصرف ورثه
در ماترك جهت هزينه کفن و دفن پیش از پرداخت مالیات متعلقه ندارد .لذا با
عنايت به مطالب مذکور حذف تبصره مورد ايراد ،به منزله عدم پرداخت هرگونه
وجهي از محل اموال و داراييهاي متوفي که نزد دستگاهها وجود دارد جهت
هزينههاي کفن و دفن ميباشد.
بند ( -)04عدمرفع ايراد
مجلس به منظور رفع بند دوم از ايرادات اخیر شوراي نگهبان ،عالوه بر حذف
حكم مربوط به قطعي و الزماالجرا بودن مالیات مطالبه شده توسط سازمان
مالیاتي ،ذيل ماده مورد ايراد را نیز حذف نموده است .دراين خصوص نیز

غیرمشمو متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در مادا ( )71این قااو بهعنوا مراجع ذیربط صادر امایق.
تبصره – 1درصورتی که بقهی متوفی مستنق به مقارک مثبته قااوای بودا و اصالت مورد تأییق ادارا
امور مالیاتی صالحیتدار قرار گیرد قابلکسر از ماترک خواهق بود.
تبصره  – 6دستورالعمل اجرایی این مادا در مورد احوا رسیقگی ،ارزیابی اموا و داراییها و صقور
گواهی توسط وزارت امور اقتمادی و دارایی تهیه میشود و بهتمویب هیأتوزیرا میرسق".
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اگرچه اصالح مجلس به منظور منتفي نمودن موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان
ميباشد ولیكن به نظر ميرسد بخش اخیر ايراد شورا همچنان باقي باشد.
توضیح آنكه مطابق ايراد سابق شورا در فراز اخیر ماده« ،باتوجه به ضوابطي
که در مواد محذوفه وجود داشت ،اطالق واگذاري وظايف مذکور به آئیننامه در
مواردي که جنبه تقنیني دارد ،مغاير اصل  55قانون اساسي» است .حال مجلس
به منظور رفع اين ايراد فراز مزبور را حذف نموده است .اما مسئلهاي که در اين
خصوص وجود دارد اين است که ،اگرچه تصريح به تصويب آئیننامه در مورد
موضوعاتي که سابقاً در مواد محذوف تعیین تكلیف شده بود ،حذف شده است
ولیكن باتوجه به اينكه بخشي از ايراد شوراي نگهبان ناظر به حذف برخي مواد
از قانون موجود بوده است و همچنین موضوعاتي از قبیل نحوه رسیدگي را
مستلزم تقنین دانسته است و از سوي ديگر مطابق ذيل فراز اول ماده اصالحي
اخیر ،مجدداً چنین موضوعاتي براساس مقررات مورد رسیدگي قرار خواهد
گرفت ،ايراد اخیر شورا در اين بند مبني بر مغايرت با اصل  55قانون اساسي
همچنان پابرجا به نظر ميرسد.
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اليحه مبارزه با تأمين مالی تروريسم
(اعادهشده از شوراي نگهبان)
مقدمه
اليحه «مبارزه با تأمین مالي تروريسم» در تاريخ  9390/99/99توسط مجلس
شوراي اسالمي تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شد .لیكن شوراي نگهبان
ضمن اشاره به وجود ايرادات و ابهامات متعدد ،اصل اليحه مزبور را به صورت
کلي واجد ايراد دانست .حال مجلس به منظور رفع اين ايراد ،مجدداً اليحه
مزبور را با اصالحاتي در تاريخ  9394/4/39تصويب و به شوراي نگهبان ارسال
نموده است.
تبيين و بررسی
شوراي نگهبان در اظهارنظر پیشین خود نسبت به اين اليحه ،عالوه بر
تصريح به وجود اشكاالت و ابهامات متعدد ،اليحه مزبور را به دلیل اينكه
ماهیت قضايي دارد و براساس بند « »5اصل  955قانون اساسي و نظريه شماره
 19/59/9065مورخ  9319/1/30اين شورا ،بايد توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و
پس از طي مراحل قانوني تقديم مجلس گردد و باتوجه به اينكه چنین امري
رعايت نشده است ،مغاير بند مذکور شناخت.
حال مجلس به منظور رفع اين ايراد که ناظر به ماهیت اليحه ميباشد ،ضمن
اشاره به تأمین نظرات قوه قضائیه در صدر ماده ( )9اصالحي ،هر يک از مواد را
(به جز برخي مواد) مورد اصالح قرار داده است.
اما عليرغم اصالحات صورت گرفته که به نظر ميرسد در راستاي تأمین
نظرات قوه قضائیه بوده است ،ايراد کلي شوراي نگهبان نسبت به اين اليحه
1

همچنان باقي است .چراکه مطابق بند « »5اصل  955قانون اساسي ،تهیه لوايح
قضائي برعهده رئیس قوه قضائیه است و مطابق نظر تفسیري شوراي نگهبان،
هیأت دولت نميتواند مستقالً اليحه قضايي تهیه و به مجلس شوراي اسالمي
تقديم کند و جلب موافقت ريیس قوه قضائیه نیز تنها در مواردي موضوعیت
خواهد يافت که اليحه قضايي توسط وي تهیه و تقديم به دولت شده باشد و
دولت قصد تغییر در امور قضايي اليحه مزبور داشته باشد 9.لذا در جايي که
اصل اليحه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه نشده و توسط دولت تنظیم شده است،
تأمین نظر رئیس قوه قضائیه فاقد موضوعیت است.
همچنین مطابق اظهارنظر شوراي نگهبان چنین اليحهاي ميبايست توسط
رئیس قوه قضائیه تهیه و پس از طي مراحل قانوني (از جمله تصويب از سوي
دولت) تقديم مجلس ميگرديد که در مصوبه اصالحي مجلس اين موارد لحاظ
نشده است.
الزم به ذکر است که شوراي نگهبان در بررسي «اليحه قاچاق کاال و ارز» نیز
 -9اظریه شمارا  17 /27 /7665تاریف :7317 /1 /36
« .7فر لوایب قاائی و غیر قاائی مربوط به محتوای است و محتوای لوایب قاائی را فمل
یازده قااو اساسی بویژا اصو  756و  751و  758و موضوعات مربوط به اها در اصو دیگر فمل
یازده و سایر اصو مربوط به امور قاائی معین میکنق.
 .2هیأت دولت امی توااق مستقالً الیحه قاائی تنظی امودا و را به مجفس شورای اسالمی جهت
تمویب اهایی ارسا امایق.
 .3لوایب قاائی که توسط رئیس قوا قاائیه تهیه و به دولت ارسا میشود ،به مجفس شورای اسالمی
تققی میگردد .هرگواه تغییر مربوط به امور قاائی در اینگواه لوایب فقط با جفب موافقت رئیس قوا
قاائیه مجاز میباشق».
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نظیر چنین ايرادي را مطرح نمود 9 .به موجب بخش نخست اظهارنظر شورا «نظر
به اينكه اين اليحه (اليحه قاچاق کاال و ارز) در موارد عديده داراي ماهیت قضائي
است و بايد توسط رئیس مكرم قوه قضائیه تهیه ميشد و با عنايت به نظر تفسیري
اين شورا در خصوص مورد اقدام ميگرديد الزم است حداقل نظر ايشان أخذ
شود» لذا مجلس نیز براساس ذيل اين بخش از اظهارنظر شورا مبني بر لزوم أخذ
نظر رئیس قوه قضائیه ،با کسب نظر از ايشان( 5و همچنین باتوجه به ايرادات
ديگري که شورا نسبت به اين اليحه وارد نمود) مصوبه خود را اصالح و شورا نیز
باکسب نظر رئیس قوه قضائیه ايراد کلي مزبور را مرتفع دانست.
اما مسئله قابل تأملي که در اين رابطه وجود دارد اين است که« ،اليحه قاچاق
کاال و ارز» عالوه بر مواد قضائي داراي مواد غیرقضائي نیز بود و از همین رو
شوراي نگهبان کسب نظر رئیس قوه قضائیه را رافع ايراد دانسته و در همان
مرحله نخست اظهارنظر خود ايرادات ديگر نسبت به اين اليحه را بیان ميکند.
اما اليحه حاضر ،براساس نظر شوراي نگهبان (باتوجه به اينكه موضوع آن
تعیین جرم ،مجازات و چگونگي کشف ،تعقیب و اعمال مجازات در مراجع
صالح به رسیدگي ميباشد) به صورت کلي واجد ماهیت قضائي بوده و به لزوم
تهیه آن توسط رئیس قوه قضائیه تصريح شده است و صرفاً به وجود ايرادات و
 -9اظر شمارا  76/36/45744مورخ  7376/72/8شورای اگهبا
 -0اظر ریاست قوا قااییه در خموص موافقت با الیحه مبارزا با قاچا کاال و ارز ضمن اامه «شمارا
 7666/34147/766مورخ  7377/7/25حوزا ریاست قوا قااییه به معاوات حقوقی قوا قااییه» اعالم
شقا است .همچنین الزم به ذکر است با توجه به فرما مقام معظ رهبری مق ظفه در خموص مبارزا با
قاچا کاال و ارز شورای اگهبا در این مورد تمویب سریعتر این مموبه را ضروری دااسته
بود(.توکل پور و مسعودیا  ،قااو مبارزا با قاچا کاال و ارز در پرتو اظرات شورای اگهبا  ،تهرا :
پژوهشلقا شورای اگهبا  ،7373 ،ص )762
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ابهامات متعدد ديگر در مصوبه (بدون بیان آنها) اشاره گرديده است.
بنابراين باتوجه ايراد شوراي نگهبان و ماهیت قضايي اليحه حاضر و اينكه
ماهیت مصوبه اصالحي نیز همچنان اليحه دولت ميباشد و مراحل قانوني
مربوط به اليحه قضائي رعايت نشده است ،ميتوان گفت مصوبه اصالحي رافع
ايراد شوراي نگهبان نبوده و همچنان مغاير نظر تفسیري شوراي نگهبان و بند
« »5اصل  955قانون اساسي است.
فارغ از ايراد فوق که بر کلیت مصوبه وارد است ،ابهامات و ايرادات ذيل نیز
درخصوص اين اليحه قابل طرح است ،اما پیش از اينكه به بیان اين ايرادات
پرداخته شود الزم به ذکر است که مجلس شوراي اسالمي تنها در دو مورد به کسب
نظر قوه قضائیه اشاره نموده (مواد  9و  )91و در مواردي (ماده  94و تبصره « »5آن)
نیز اصالحي صورت نگرفته و اشارهاي هم به موافقت قوه قضائیه نشده است .لذا
چنین اشارات کلي مبني بر تأمین نظر قوه قضائیه نميتواند به صورت رسمي به
منزله تأمین نظر رئیس قوه قضائیه محسوب گردد.
ماده ()1
 -9مطابق بخشي از بند «الف» اين ماده تأمین مالي جهت اقدام خشونت آمیز
علیه افراد داراي مصونیت قانوني و يا به مخاطره انداختن جان يا آزادي آنها،
تأمین مالي تروريسم محسوب گرديده است .مسئلهاي که در خصوص اين ماده
وجود دارد اين است که مفهوم «مصونیت قانوني» از لحاظ قانوني مشخص
نیست و معلوم نیست منظور از آن همان مصونیت ديپلماتیک است و يا مثالً
مصونیت نمايندگان را نیز در بر ميگیرد.
 -5مطابق ذيل بند «الف» اين ماده تأمین مالي جهت ارتكاب يا تهديد
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ارتكاب اعمال موضوع اين بند ،به قصد تأثیرگذاري بر خط مشي ،تصمیمات و
اقدامات ساير کشورها و سازمانهاي بینالمللي که در کشور جمهوري اسالمي
ايران داراي نمايندگي هستند ،تأمین مالي تروريسم محسوب گرديده است .در
اين خصوص با توجه به اينكه اطالق عموم عبارت «ساير کشورها و يا
سازمانهاي بینالمللي داراي نمايندگي» ميتواند شامل کشورها وبرخي
سازمانهاي بینالمللي متخاصم و ظالم نیز شود محل تأمل است.
 -3عبارت «صرف نظر از انگیزه مرتكب و نتیجه حاصله» مذکور در بند «پ»
ماده ( ،)9با توجه به اطالق عبارات اجزاء اين بند همچون «اعمال خطرناك علیه
ايمني هواپیما» مذکور در جزء «« ،»9تصرف هواپیماي در حال پرواز» مذکور در
جزء « »5که شامل اقدامات دولت نیز مي شود ،محل تأمل است .به عبارت ديگر
براساس بند «پ» در صورتيکه دولت نیز به عنوان مثال براي تصرف هواپیماي در
حال پرواز تأمین مالي نمايد ،محكوم به جرم تأمین مالي تروريسم خواهد شد.
ماده ()2
اين ماده نیز مبني بر ايرادات وارده به ماده ( )9واجد ايراد است.
ماده ()3
اطالق ماده ( )3در خصوص جرم انگاري عدم اعالم جرائم موضوع اين
قانون توسط «کلیه افراد مطلع» از اين جهت که شامل افراد معذور نیز ميشود
محل ايراد است.
ماده الحاقي
تصويب آئین نامه اجرايي اين قانون توسط هیأت وزيران با توجه به ماهیت
قضايي اين قانون و آيیننامه اجرايي آن ،مغاير اصول  51و  955قانون اساسي است.
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اصالح اساسنامه شركت مادر تخصصی مديريت ساخت و
تهيه كاالي آب و برق (ساتكاب)
(اعادهشده از شوراي نگهبان)
مقدمه

اصالح اساسنامه شرکت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهیه کاالي آب
و برق (ساتكاب) که در جلسه  9395/95/55هیأت وزيران به تصويب رسید ،در
اجراي اصل  55قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد .اما شوراي نگهبان به
موجب نامه شماره  93/905/9505مورخ  9393/4/54عالوه بر اينكه اطالق بند «»90
ماده ( )1را مغاير با موازين شرع دانست ،استناد به ماده ( )93قانون اجراي سیاستهاي
کلي اصل  44قانون اساسي –مصوب  -9356و ماده واحده قانون استفساريه در
خصوص اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت
(مصوب  )9311را موجه ندانست و از اين جهت آن را به هیأت وزيران ارجاع داد.
هیأت وزيران نیز به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان عالوه بر اصالح بند «»90
مورد اشاره ،در بند « »9اصالحات خود مقرر کرد که «در مقدمه اساسنامه عبارت "و
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختیار اصالح اساسنامه سازمانها،
شرکتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت –مصوب  "-9311حذف ميشود».
با وجود اصالح صورت گرفته ،شوراي نگهبان به موجب نظريه شماره
 94/905/355مورخ  9394/5/1اينگونه مقرر داشت که« :با توجه به اينكه اين
اساسنامه مصوب شوراي انقالب اسالمي بوده و مصوبات شوراي انقالب در حكم
قانون ميباشد ،با عنايت به ماده واحده استفساريه در خصوص اختیار اصالح
اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب سال
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 ،9311هرگونه اصالح در خصوص مورد بايد با مجوز قانوني صورت گیرد».
با توجه به ايراد مجدد شوراي نگهبان ،هیأت وزيران در جلسه مورخ
 9394/4/1خود بار ديگر اقدام به اصالح اساسنامه مورد بررسي نمود که در
گزارش اخیر به بررسي اين اصالح خواهیم پرداخت.
بررسی و تبيين
مطابق مقدمه اساسنامه اصالحي اخیر ،عبارت «و به استناد ماده ( )93قانون
اجراي سیاستهاي کلي اصل  44قانون اساسي –مصوب  -9356و ماده ()35
قانون توزيع عادالنه آب –مصوب  »-9369جايگزين عبارت «و به استناد ماده
( )93قانون اجراي سیاستهاي کلي اصل  44قانون اساسي –مصوب  -9356و
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختیار اصالح اساسنامه سازمانها،
شرکتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت – مصوب  »-9311ميشود.
در خصوص اصالح صورت گرفته نكات ذيل قابل توجه است.
اول اينكه ماده ( )93قانون اجراي سیاستهاي کلي اصل  44قانون اساسي،
هیچگونه صالحیتي جهت اصالح اساسنامه شرکت ساتكاپ به هیأت وزيران
نميدهد و فاقد مجوز قانوني دانستن دو مصوبه قبلي هیأت وزيران توسط
شوراي نگهبان نیز مؤيد اين مطلب است .همچنین مطابق نظر سابق شوراي
نگهبان ،به استناد به ماده واحده «قانون استفساريه درخصوص اختیار اصالح
اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت» -مصوب
 -9311/9/30هرگونه اصالح در خصوص مورد ،بايد با مجوز قانوني باشد که
چنین شرطي در خصوص اساسنامه مورد بررسي فراهم نیست .لذا استناد مجدد
هیأت وزيران به ماده ( )93قانون اجراي سیاستهاي کلي اصل  44قانون
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اساسي ،بالوجه و فاقد اثر در رفع ايراد شوراي نگهبان ميباشد.
مسئله ديگري که در خصوص اصالحیه حاضر وجود دارد مربوط به استناد
به ماده ( )35قانون توزيع عادالنه آب ( مصوب  )9369ميباشد .مطابق اين ماده
«وزارت نیرو ميتواند سازمانها و شرکتهاي آب منطقهاي را بصورت
شرکتهاي بازرگاني رأساً يا با مشارکت سازمانهاي ديگر دولتي يا شرکتهايي
که با سرمايه دولت تشكیل شدهاند ايجاد کند .اساسنامه اين شرکتها به پیشنهاد
وزارت نیرو به تصويب هیأت وزيران خواهد رسید و شرکتهاي مذکور از
پرداخت حقالثبت و تمبر و هزينه دادرسي معاف خواهند بود.
وزارت نیرو ميتواند از اين اختیارات براي تغییر وضع شرکتها و سازمانها
و مؤسسات موجود خود استفاده کند».
در اين خصوص به نظر ميرسد ،هیأت وزيران با استناد به ماده مورد اشاره،
معتقد است عبارت ذيل اين ماده مبني بر اينكه «وزارت نیرو ميتواند از اين
اختیارات براي تغییر وضع شرکتها و سازمانها و مؤسسات موجود خود
استفاده کند» به معناي اعطاي صالحیت به هیأت وزيران جهت اصالح اساسنامه
کلیه شرکتهاي زير نظر وزارت نیرو – اعم از اينكه اساسنامه آنها مصوب
هیأت وزيران يا قانونگذار باشد -است و از اين جهت خود را در مقام اصالح
اساسنامه مصوب شوراي انقالب نیز صالح ميداند.
اما دراين رابطه نیز بايد گفت ،چنین حكمي مجوزي جهت اصالح مصوبات
قانونگذار توسط دولت و به منزله اعطاي صالحیت مطلق به دولت جهت اصالح
اساسنامههاي مصوب قانونگذار نميباشد .عالوه بر اين ،بر فرض پذيرش چنین
صالحیتي براي دولت به استناد ماده ( )35قانون توزيع عادالنه آب ،با تصويب
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«قانون تعیین مرجع تصويب و يا اصالح و تغییر اساسنامه شرکتها و مؤسسات
تابعه وزارتخانه ها» -مصوب ( -9366/9/55به عنوان قانون مؤخر) تصويب و يا
انجام هرگونه تغییر و اصالح در اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي تابعه
وزارتخانهها که طبق مجوزهاي قانوني ايجاد شده يا ميشوند ،با کسب مجوز از
مجلس شوراي اسالمي در هر مورد  ...خواهد بود.

()9

همچنین قانون توزيع

عادالنه آب مربوط به پیش از بازنگري قانون اساسي در سال  9365است و
باتوجه به صراحت اصل  55قانون اساسي مبني لزوم تفويض و مجوز مجلس به
دولت ،جهت تصويب اساسنامه سازمانهاي دولتي ،استناد مذکور در مصوبه
اصالحي دولت فاقد وجه به نظر ميرسد.
از سوي ديگر براساس ايراد شوراي شوراي نگهبان نسبت به مصوبه دولت
در خصوص اين اساسنامه ،آنچه مبناي ايراد بوده است عدم وجود مجوز قانوني
براي اصالح اين اساسنامه و منشأ قانوني داشتن آن ميباشد و با اصالح اخیر
اين ايراد همچنان باقي بوده و تغییري نكرده است.
بنابراين ،استناد دولت به ماده ( )93قانون اجراي سیاستهاي کلي اصل 44
قانون اساسي –مصوب  -9356و ماده ( )35قانون توزيع عادالنه آب –مصوب
 -9369موجه نبوده و دولت نميتواند به استناد اين مواد ،اساسنامه مصوب
شوراي انقالب به عنوان نهاد قانونگذار را اصالح نمايد.
 -9قانون تعيين مرجع تصویب و یا اصالح و تغيير اساسنامه شركتها و مؤسسات تابعه
وزارتخانه ها (مصوب )1622/9/66

مادا واحقا  -بموجب این قااو  ،تمویب و یا ااجام هر گواه تغییر و اصالح در اساسنامه مؤسسات و
شرکتهای تابعه وزارتخااهها که طبق مجوزهای قااوای ایجاد شقا یا میشواق  ،با کسب مجوز از
مجفس شورای اسالمی در هر مورد بنا به پیشنهاد وزارت ذیربط و تأییق سازما امور اداری و استخقامی
بر عهقا هیأت وزیرا خواهق بود .
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اصالح اساسنامه شركت مادر تخصصی مديريت توليد،
انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
(اعادهشده از شوراي نگهبان)
مقدمه
اصالح اساسنامه شرکت مادر تخصصي مديريت تولید ،انتقال و توزيع نیروي
برق ايران (توانیر) که در جلسه  9395/95/55هیأت وزيران به تصويب رسید،
در اجراي اصل  55قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد .شوراي نگهبان به
موجب نامه شماره  93/905/1510مورخ  ،9393/4/54استناد به ماده واحده قانون
استفساريه در خصوص اختیار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات
دولتي و وابسته به دولت (مصوب  )9311را با توجه به اينكه اساسنامه مورد
بررسي مصوبه مجلس بوده و تصويب اساسنامه آن مطابق اصل  55قانون اساسي
به دولت واگذار نگرديده است ،اصالح آن توسط دولت را مغاير با اصل 55
قانون اساسي دانست.
به دنبال ايراد شوراي نگهبان نسبت به اصالح صورت گرفته ،معاون اول
رئیسجمهور طي نامهاي به شوراي نگهبان با عنايت به اينكه اساسنامه شرکت
مذکور به استناد ماده ( )4قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران (مصوب  )9319پیشتر به تصويب هیأت وزيران رسیده
و پس از تأيید شوراي نگهبان ابالغ گرديده ،اصالح آن به استناد ماده واحده
قانون استفساريه را در صالحیت دولت دانست .ولیكن شوراي نگهبان در پاسخ
به اين استدالل ،ضمن تأيید ايراد سابق خود در نامه شماره  94/905/353مورخ
 ،9394/5/1استناد به اصالح اساسنامه مورد نظر در سالهاي گذشته را حتي با
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فرض امكان استناد به مواد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه ،باتوجه به انقضاي
مدت اجراي قوانین برنامههاي مذکور ،در حال حاضر فاقد وجاهت قانوني
دانست.
هیأت وزيران به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در جلسه مورخ 9394/4/1
اقدام به اصالح اساسنامه مورد بررسي نمود و در مقدمه اساسنامه عبارت «به استناد
ماده ( )35قانون توزيع عادالنه آب –مصوب  »-9369را جايگزين عبارت «به استناد
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختیار اصالح اساسنامه سازمانها،
شرکتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت –مصوب  »-9311نمود.
تبيين و بررسی
مسئله اساسي که در مورد مصوبه دولت در خصوص اصالح و تصويب
اساسنامه حاضر وجود دارد (همانطور که از ايراد شوراي نگهبان نسبت به مصوبه
دولت مشخص است) ناظر به صالحیت هیأت وزيران در تصويب و اصالح اين
اساسنامه ميباشد .چراکه اصل اساسنامه مزبور از جمله مصوبات قانونگذار
(کمیسیونهاي مجلس سابق) بوده و مجلس مجوزي به دولت جهت اصالح و
تصويب چنین اساسنامههايي (که مصوب قانونگذار است) نداده است .حال دولت
مجدداً به منظور فراهم نمودن مجوزي به منظور اصالح اين اساسنامه ،به ماده ()35
قانون توزيع عادالنه آب ،استناد نموده است.
اما در اين خصوص بايد متذکر شد ،همانگونه که در خصوص اساسنامه
ساتكاپ مطرح گرديد ،ماده مذکور نميتواند به منزله مجوزي جهت اصالح
اساسنامههاي مصوب قانونگذار ،توسط دولت باشد .چراکه فارغ از عدم اعطاي
صالحیت مطلق به دولت براي اصالح اساسنامه سازمانهاي دولتي براساس اين
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ماده ،با تصويب قانون تعیین مرجع تصويب و يا اصالح و تغییر اساسنامه
شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانهها -مصوب ( -9366/9/55به عنوان قانون
مؤخر) تصويب و يا انجام هرگونه تغییر و اصالح در اساسنامه مؤسسات و
شرکتهاي تابعه وزارتخانهها که طبق مجوزهاي قانوني ايجاد شده يا ميشوند،
با کسب مجوز از مجلس شوراي اسالمي در هر مورد  ...خواهد بود )9(.همچنین
قانون توزيع عادالنه آب مربوط به پیش از بازنگري قانون اساسي در سال 9365
است و باتوجه به صراحت اصل  55قانون اساسي مبني لزوم تفويض و مجوز
مجلس به دولت جهت تصويب اساسنامه سازمانهاي دولتي ،استناد مذکور در
مصوبه اصالحي دولت فاقد وجه به نظر ميرسد.
از سوي ديگر براساس ايراد شوراي شوراي نگهبان نسبت به مصوبه دولت
در خصوص اين اساسنامه ،آنچه مبناي ايراد بوده است عدم وجود مجوز قانوني
براي اصالح اين اساسنامه و منشأ قانوني داشتن آن ميباشد و با اصالح اخیر
اين ايراد همچنان باقي بوده و تغییري نكرده است.
بنابراين ،استناد دولت به ماده ( )35قانون توزيع عادالنه آب (مصوب )9369
موجه نبوده و دولت نميتواند به استناد اين مواد ،اساسنامه مصوب مجلس
(سابق) را اصالح نمايد.

 -9به پاورقی شمارا « »7ذیل گزارو اصالح اساسنامه شرکت مادر تخممی مقیریت ساخت و تهیه
کاالی ب و بر (ساتلاب) مراجعه کنیق.
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اصالح اساسنامه شركت سهامی آب منطقهاي ايالم و لرستان
مقدمه
هیأت وزيران در جلسه مورخ  9394/4/1به استناد «ماده واحده قانون
استفساريه درخصوص اختیار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات
دولتي و وابسته به دولت ـ مصوب  9311ـ» اقدام به اصالح ماده ( )6اساسنامه
شرکتهاي سهامي آب منطقهاي ايالم و لرستان ،با موضوع اصالح سرمايه اين
شرکتها کرد و در اجراي اصل  55قانون اساسي اين اصالحیه را جهت انطباق
با موازين اسالم و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال نمود.
پيشينه موضوع
پس از انقالب اسالمي و به استناد ماده ( )35قانون توزيع عادالنه آب –
()9

مصوب -9369

مجلس شوراي اسالمي اجازه تأسیس و تشكیل اين قبیل

شرکتها را به هیأت وزيران اعطا کرده است و هیأت وزيران نیز اقدام به
تأسیس تعدادي از اين شرکتها نمود.
قانون تبديل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهاي آب منطقهاي استان
و تبديل شرکتهاي آب منطقهاي که بیش از يک استان را در بر ميگیرد به
شرکت آب منطقهاي استان ذيربط –مصوب -9353

()5

نیز به دولت امكان

 -9مادا  - 32وزارت ایرو میتوااق سازمااها و شرکتهای ب من قهای را به صورت شرکتهای بازرگاای
رأساً یا با مشارکت سازمااهای دیگر دولتی یا شرکتهائی که با سرمایه دولت تشلیل شقاااق ایجاد کنق.
اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت ایرو به تمویب هیئت وزیرا خواهق رسیق و شرکتهای مذکور
از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهنق بود.
وزارت ایرو میتوااق از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمااها و مؤسسات موجود خود استفادا کنق.
 -0مادا واحقا  -به وزارت ایرو اجازا دادا می شود اسبت به تبقیل شرکتهای ب من قهای که بیش
از ی استا را در بر میگیرد به شرکت ب من قهای استا ذیربط و در استااهایی که شرکت ب
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تأسیس و ادغام اين قبیل شرکتها را داد و بر طبق ماده واحده اين قانون ،هیأت
وزيران در جلسه مورخ  ،9354/3/95به ترتیب اساسنامه شرکتهاي آب
منطقهاي ايالم و لرستان را به تصويب رسانید که اين اساسنامهها در تاريخ
 9354/5/51به تأيید شوراي نگهبان رسیدند.
ماده ( )6اين دو اساسنامه که موضوع اصالحیه پیش روي ميباشد تاکنون يک
مرتبه در مورخه  9393/1/53اصالح شده و به تأيید شوراي نگهبان نیز رسیدهاند.
در اصالحات حاضر نیز ،مشابه اصالحیه قبلي ،هیأت وزيران قصد دارد تا با
اصالح ماده ( )6اساسنامه اين شرکتها ،اقدام به افزايش سرمايه آنها نمايد ،لذا
ضمن بیان سرمايه جديد اين شرکتها ،به محل تأمین اين افزايش سرمايه
پرداخته است که از اين جهت مغايرتي با قانون اساسي ندارد.


من قه ای تشلیل اشقا است ،اسبت به تبقیل ادارات کل امور ب استااها به شرکتهای ب من قهای
استا ذیربط با مأموریت ااجام وظایف عمفیاتی مقیریت منابع ب در محقودا هر استا با وظایف و
اختیارات یلسا و بهرابرداری و حفاظت از منابع ب و تأسیسات بی استا از طریق واگذاری وظایف
غیرحاکمیتی مربوط طبق قااو توزیع عادالاه ب مموب  7367/72/76و رعایت اصو چهل و چهارم
( )44و چهل و پنج ( )45قااو اساسی جمهوری اسالمی ایرا و تحویل املااات و منابع ااساای
ادارات کل امور ب استااها به این شرکتها به گواهای که موجب گسترو تشلیالت اشقا و ایجاد بار
مالی اضافی برای دولت انمایق ،اققام کنق.
امور حاکمیتی از قبیل مقیریت حوضههای بریز ،م العات جامع منابع ب ،سیاستگزاری و براامهریزی
توسعه منابع ب ،تعیین تخمیص و سه بخشهای مختفف ممرف ب ،ااتقا بین حوضهای و تعیین
ارزو اقتمادی ب کماکا به عهقا وزارت ایرو خواهق بود.
در هر حا حقابههای اشخاص بایق محفوظ بمااق.
اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت ایرو و سازما مقیریت و براامهریزی کشور
حقاکثر دو ماا پس از ابالغ این قااو به تمویب هیأت وزیرا خواهق رسیق.
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اصالحيه اساسنامه سازمان فناوري اطالعات
اساسنامه سازمان فناوري اطالعات براي نخستین بار تحت عنوان «اساسنامه شرکت
فناوري اطالعات» در جلسه مورخ  9314/90/4و به استناد ماده ( )1قانون برنامه چهارم
توسعه( )9به تصويب رسید و براين اساس شرکت فنّاوري اطالعات ايران از شرکت
مخابرات ايران( )5منفک و به وزارت ارتباطات و فنّاوري اطالعات منتقل و اساسنامه آن
اصالح گرديد (ماده  . )9اين اساسنـامه به موجب نامه شمـاره  51/30/30569مورخ
 9351/99/90شوراي نگهبان به تأيید اين شورا رسیده است .هیأت وزيران ،اساسنامه
مزبور را در جلسه مورخ  9399/4/55و به استناد قانون استفساريه درخصوص اختیار
اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها وموسسات دولتي و وابسته به دولت (مصوب
 )9311/9/30اصالح نمود و مطابق بند « »9آن در عنوان و مواد اساسنامه ،عنوان
«شرکت فناوري اطالعات» به «سازمان فناوري اطالعات» اصالح گرديد )3(.الزم به ذکر
است اين اصالحیه نیز به موجب نامه شماره  99/ 30/41101مورخ  9399/5/99به
تأيید شوراي نگهبان رسیده است .همچنین اساسنامه مذکور در چند نوبت ديگر توسط
()4

هیأت وزيران اصالح و به تأيید شوراي نگهبان رسیده است.

 -9مادا  - 1به منظور سامااقهی و استفادا م فوب از املااات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرا وری و ادارا
م فوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بماانق و ایز فراه کرد زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه
فعالیت اها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی  ،به دولت اجازا دادا می شود اسبت به واگذاری ،
ااحال  ،ادغام و تجقیق سازما شرکتهای دولتی  ،اصالح و تمویب اساسنامه شرکتها  ،تمویب ئین اامه های مالی و
معامالتی  ،تمویب ئین اامه های استخقامی و بیمه  ،با رعایت مقررات و قوااین مربوط و جابه جائی و ااتقا وظایف ،
ایروی ااساای  ،سهام و دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به اها با رعایت موارد ذیل اققام کنق . ...
 -0اساسنامه شرکت مادر تخممی مخابرات ایرا در جفسات مورخ  7382/77/27و  7383/7/36هیأت وزیرا و به استناد
مادا ( )4قااو براامه سوم توسعه اقتمادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرا ی مموب  7317ی به تمویب رسیق.
البته پیش از تمویب این اساسنامه ،اساسنامه شرکت مخابرات ایرا مموب  7356/72/28مجفسین سابق بودا است.
 -3الزم به ذکر است که مموبه هیأت وزیرا در راستای مموبه شورای عالی اداری در خموص «اصالح
تمویبنامه ،تغییر ماهیت شرکت فناوری اطالعات ایرا از شلل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی و اصالح
به سازما فناوری اطالعات (مموب  »)7376/6/7به تمویب رسیقا است.
عنوا
 -4به عنوا مثا «اصالح اساسنامه سازما فناوری اطالعات ایرا »  -مموب  -7373/64/68که
به موجب اامه شمارا  73 /762 /7126مورخ  7373 /5 /77شورای اگهبا تأییق شقا است.
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