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اليحه موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسالمي
ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو
مقدمه

«الیحۀ موافقتنامۀ موقت تشکیل منطقۀ آزاد تجاری بین جمهوری
اسالمی ایران و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» که در
جلسۀ علنی مورخ  9394/3/09با اصالحاتی به تصویب رسیده است ،در
اجرای اصل  98قانون اساسی جهت انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی
به شورای نگهبان ارسال شده است که در ادامه مفاد آن بررسی میشود.
شرح و بررسي

الف) کلیات
با توجه به اینکه موضوع و هدف اصلی این موافقتنامه« ،آزادسازی و
تسهیل تجارت» از طریق «کاهش یا حذف موانع تعرفهای و غیرتعرفهای»
(بند «الف» ماده ( )0/9مصوبه) در واردات و صادرات و برقراری نرخهای
تعرفۀ ترجیحی بین جمهوری اسالمی ایران و کشورهای عضو اتحادیۀ
اقتصادی اوراسیا میباشد و علیرغم پیشبینی استثنائاتی در مواد مختلف آن
درخصوص نحوه اجرای این موضوع ،اما در عین حال در همان مواد همواره
تأکید شده است که این استثنائات نمیتواند جهت حمایت مستقیم یا حتی
غیرمستقیم از تولید و کاالهای داخلی استفاده شود (مثالً بندهای «ت» و «ح»
ماده ( )4/9با عنوان «استثنائات عمومی» و بند « »9ماده ( )0/0با عنوان «رفتار
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ملی» و جزء «الف» بند « »9ماده ( )۵/0با عنوان «هزینهها ،عوارض و
تشریفات مربوط به واردات و صادرات») .بنابراین کلیت این موافقتنامه از
جهت مغایرت و عدم انطباق با سیاستهای کلی نظام ،به ویژه «سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی» و «سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و
سرمایه ایرانی» و نیز منویات مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید
ملی و حمایت از کاالی ایرانی ،محل خدشه است.
گفتنی است که موارد مذکور در تبصره « »8ماده واحده ،رافع ایراد یاد
شده نیست .زیر اوالً بسیاری از موارد مورد استناد از سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی به موضوع مذکور مرتبط نیست؛ ثانیاً حتی بر فرض ارتباط
نیز از جهت کلیبودن شرط مذکور و تنافی آن با اصل هدف این
موافقتنامه ،قابلیت استناد به آن در اجرای این موافقتنامه در برابر
طرفهای دیگر موافقتنامه ،غیرقابل قبول است .همچنین در تبصره «»3
ماده واحدۀ نیز که وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف شده است تا جهت
«جلوگیری از بروز زیان به تولیدکنندگان داخلی» صرفاً «گزارش ساالنۀ
عملکرد موافقتنامه» را به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسالمی ارائه
کند ،ایراد فوق را مرتفع نمیسازد.
ب) ماده واحده
تبصره « -»1ابهام
در تبصره « ،»9رعایت اصول  ۷۷و  90۵قانون اساسی صرفاً در خصوص
هرگونه «اصالح موافقتنامه» الزامی دانسته شده است که این امر از جهت
شمول بر برخی مصادیق محل ابهام است .به عبارت دیگر مشخص نیست
که مواردی نظیر اصالح «پیوستهای» این موافقتنامه ،تصمیم به تداوم
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اجرای این موافقتنامه (تنظیمی در قالب «سند الحاقی (پروتکل)» موضوع
بند « »8ماده ( ) )3/9و تصویب پروتکل جداگانۀ موضوع بند « »۵ماده ()۷/۷
با عنوان «تبادل اطالعات» نیز مشمول شرط مذکور در تبصره « »9میباشد یا
خیر .بنابراین مفاد این تبصره واجد ابهام است.
تبصره « -»5ابهام
در تبصره « ،»۵مشخص نیست که منظور از «ارائۀ گزارش»« ،ارائۀ الیحه»
است یا امری دیگر و واجد ابهام است .همچنین «اخذ مجوز از طرف
مجلس شورای اسالمی» نیز ابهام دارد و معلوم نیست که مقصود از آن
«تصویب مصوبه» است یا به نحو دیگری تصمیمگیری خواهد شد.
ج) مواد موافقتنامه
در برخی مواد موافقتنامه ،بعضی ایرادات و ابهامات وجود دارد و نیز
موارد متعددی نیازمند اصالح جزئی است که تذکر آنها الزم به نظر میرسد.
این موارد به شرح زیر است:
 .1استفاده از واژه «کد» در کل مصوبه مغایر اصل  9۵قانون اساسی است.
 .2صفحۀ  :۵عبارت « 9/9ماده» در صدر صفحه باید به عبارت «ماده
 »9/9اصالح شود .همچنین در بند «ج» این ماده ،عبارت «کنوانسیون
بینالمللی نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کاال مورخ  08خرداد »9390
باید به عبارت «کنوانسیون بینالمللی سیستم هماهنگشدۀ توصیف و
کدگذاری کاال مورخ  08خرداد  »93۳3اصالح شود.
 .3صفحۀ  :۳در بند «ب» ماده ( ،)0/9عبارت «قواعد ،استانداردها و
رویههای بینالمللی» از جهت مصادیق و نیز لزوم طی فرایند تصویب داخلی
بر طبق قانون اساسی ،واجد ابهام است.
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 .4صفحۀ  :۷در بند « »9ماده ( ،)۵/9عبارت «ریاست آن بر عهدۀ دو
نماینده  ...خواهد بود» ،ابهام دارد .همچنین در انتهای جزء «پ» بند « »0این
ماده ،حرف «و» زائد است و باید حذف شود.
 .5صفحۀ  :9در بند «چ» ماده ( ،)4/9واژۀ «تدابیر» دوم (در اواسط سطر)
باید به «تدابیری» اصالح شود .همچنین عبارت انتهایی بند «خ» این ماده
ظاهراً به کل ماده مربوط است و نه صرفاً به این بند و لذا باید اصالح
مقتضی دراینخصوص نیز انجام شود.
 .6صفحۀ  :93در پانوشت شمارۀ « ،»8عبارت ابتدایی ایراد دارد و باید
اصالح شود.
 .7صفحۀ  :9۵در جزء «الف» بند « »9ماده ( ،)۵/0تکلیف کمانک (پرانتز)
باز شده در سطر اول مشخص نیست!
 .8صفحۀ  :۵9در صدر ماده ( ،)۵/۳استفاده از عبارات بیگانه ،مغایر اصل
 9۵قانون اساسی است.
 .9صفحۀ  :۷0در بند « »0ماده ( ،)0۷/۳عبارت ذیل بند ایراد دارد و باید
اصالح شود.
 .10صفحات  ۷3و  :۷8استفاده از واژۀ بیگانۀ «فاکتور» بدون ذکر معادل
فارسی آن ،مغایر اصل  9۵قانون اساسی است.
 .11صفحۀ  :۷۳در بند « ،»99استفاده از واژۀ بیگانۀ «فاکتور» بدون ذکر
معادل فارسی آن ،مغایر اصل  9۵قانون اساسی است.
 .12صفحۀ  :۷۷در تعریف «محتوای ارزش افزوده» در بند « ،»9عبارت
«کمتر از ( )...درصد نبوده» ،واجد ابهام است.
 .13صفحات  ۷4و  ۷9و  :40استفاده از واژگان بیگانۀ «کاپوت» و
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«کورسی» بدون ذکر معادل فارسی آن ،مغایر اصل  9۵قانون اساسی است.
 .14صفحۀ  :48در بند « »۵ماده ( )۷/۷و در ماده ( ،)4/۷بهترتیب استفاده
از واژگان بیگانۀ «پروتکل» و «کنترل» بدون ذکر معادل فارسی آن ،مغایر
اصل  9۵قانون اساسی است.
 .15صفحۀ  :4۳در ماده ( ،)93/۷استفاده از واژۀ بیگانۀ «کنترل» بدون ذکر
معادل فارسی آن ،مغایر اصل  9۵قانون اساسی است .همچنین در جزء «پ»
بند « »0ماده ( ،)98/۷حرف «را» پس از واژۀ «کاالها» افزوده شود.
 .16صفحۀ  :4۷در ماده ( ،)9۳/۷عبارت «استانداردهای بینالمللی» از
جهت مصادیق و نیز طی فرایند تصویب داخلی بر طبق قانون اساسی ،واجد
ابهام است.
 .17صفحۀ  :9۳در جزء «ث» بند « »0ماده ( ،)90استفاده از واژۀ بیگانۀ
«کنترل» بدون ذکر معادل فارسی آن ،مغایر اصل  9۵قانون اساسی است.
 .18صفحۀ  :900در بند « »8ماده ( ،)90/4واژۀ «قرار» در انتهای این بند،
دو بار ذکر شده که باید اصالح شود.
 .19صفحۀ  :903عنوان ماده ( )99/4با عنوان ماده ( )9/4یکسان است و
مفاد آن نیز کامالً مشابه است که این امر ،ایجاد ابهام میکند .همچنین در بند
« »0ماده ( ،)90/4واژۀ «مشترکی» باید به «مشترک» اصالح شود.
 .20صفحۀ  :908همچنین در بند « »9ماده (« ،)93/4بند « »8ماده (»)4/4
به «گزارشهای هیئت داوری» ارتباطی ندارد به نحوۀ تعیین داور مربوط
است و لذا عبارت «بند « »8ماده ( »)4/4باید به نحو مقتضی اصالح شود.
 .21صفحۀ  :90۳در بند « »۵ماده ( ،)9۵/4عبارت صدر بند ایراد دارد و
باید اصالح شود.
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طرح اصالح بند ( )5ماده ( )6قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل
و چهارم ( )44قانون اساسي با اصالحات و الحاقات بعدي آن
مقدمه

«طرح اصالح بند « »۵ماده ( )۳قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل
و چهارم ( )88قانون اساسی با اصالحات و الحاقات بعدی آن» که به منظور
رفع ایرادات اولیه شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب
رسیده و در تاریخ  9394/3/93برای بار دوم مورد ایراد شورای نگهبان قرار
گرفته است ،در جلسه علنی مورخ  9394/3/04مجلس شورای اسالمی
اصالح شده و در راستای اجرای اصل  98قانون اساسی مجدداً برای این
شورا ارسال شده است .در ادامه به بررسی مفاد اصالحی و ایراد و ابهامات
باقیمانده خواهیم پرداخت.
شرح و بررسي

در خصوص اصالحات به عمل آمده در تبصره « ،»8باید گفت که در
ماده واحده مصوب مجلس مقرر شده است تا بندی تحت عنوان بند « »۵به
ماده ( )۳قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
اضافه گردد .با اِعمال اصالحات مصوب مجلس به منظور رفع ابهام مندرج
در مفاد تبصره « ،»8متن تبصره « »8این ماده واحده ،بدین صورت خواهد
بود« :اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند  ...در صورت تخلف از
تکالیف مقرر در این ماده ،به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده
مسئولیت دارند».
اما همچنان مفاد این تبصره دارای ابهام است؛ توضیح آنکه منظور از «این
ماده» که تخلف از تکالیف مقرر در آن ،موجب مسئولیت تضامنی در اجرای
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احکام آن میشود ،ماده ( )۳قانون اصلی (قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل چهل و چهارم قانون اساسی)  -که این حکم در تبصره یکی از بندهای
آن ذکر شده است – میباشد یا اینکه منظور از «این ماده» ،ماده واحده
مصوبه حاضر است؟ در فرض اخیر ،آنچه تخلف از آن مستوجب مسئولیت
تضامنی دانسته شده است ،تکالیف مقرر در بند « »۵ماده ( - )۳و نه خود
ماده ( )۳قانون اصلی – خواهد بود .اگرچه در ظاهر امر ،منظور قانونگذار
انجام تکالیف مقرر در بند الحاقی به ماده ( )۳است و نه کل ماده ()۳؛ ولی
در عمل پس از تنقیح قانون اصالحی ،عبارت مذکور در تبصره «( »8مصوبه
حاضر) ،ذیل یکی از بندهای ماده ( )۳قرار گرفته و طبیعتاً برگشت معنای
عبارت «این ماده» در تبصره « ،»8به کلیه احکام مندرج در ماده ( )۳خواهد
بود؛ فلذا علیرغم اصالح به عمل آمده ،مفاد این تبصره واجد ابهام است.
همچنین گفتنی است که اصالحات به عمل آمده در تبصره « ،»۳ابهام
موجود در آن را برطرف نموده و مفاد آن فاقد ایراد است .تذکر شورای
نگهبان ناظر بر تبصره « »3نیز اِعمال شده است.
طرح ساماندهي صنعت خودرو
مقدمه

طرح «ساماندهی بازار خودرو» که پس از بررسی در مجلس شورای
اسالمی تحت عنوان «طرح ساماندهی صنعت خودرو» در جلسه علنی مورخ
 9394/3/04به تصویب رسید ،در راستای اجرای اصل  98قانون اساسی به
شورای نگهبان ارسال شده است.
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شرح و بررسي

ماده ( -)1نکته و مغایرت با اصول  51و 85
بر اساس این ماده وظیفه تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری به
دولت واگذار شده که واگذاری این صالحیت مغایر اصول  ۵9و  4۵قانون
اساسی است .در این خصوص باید بیان نمود که مبتنی بر بند «د» ماده ()9
«قانون امور گمرکی» مصوب  99390حقوق ورودی متشکل از دو جزء
حقوق کمرگی و سود بازرگانی است .قانونگذار میزان حقوق گمرکی را به
صورت ثابت معادل چهار درصد ارزش گمرکی کاال تعیین نموده است و
سود بازرگانی نیز به وسیله هیأت وزیران تعیین میگردد .از آنجا مصوبه
حاضر تعیین میزان «حقوق ورودی» (اعم از حقوق کمرگی و سود
بازرگانی) را به هیأت وزیران واگذار نموده ،در واقع اجازه تعیین و هرگونه
تغییر در میزان ثابت تعیین شده به وسیله قانونگذار تحت عنوان حقوق
گمرکی را به دولت واگذار کرده است که این امر بهمنزله واگذاری
صالحیت قانونگذاری و مغایر اصل  4۵قانون اساسی است .از سوی دیگر
از آنجا که ماهیت «حقوق ورودی» ماهیتی مالیاتی است ،میزان آن الزاماً باید
توسط قانونگذار تعیین گردد و واگذاری آن به هر نهاد دیگری مغایر اصل
 ۵9قانون اساسی است.
گفتنی است که واگذاری صالحیت تعیین مالیات و عوارض به دولت و
یا نهادهای دیگر در موارد متعددی توسط شورای نگهبان مغایر اصول  ۵9و

 .۹بند «د» ماده ( )1قانون امور گمركي« :حقوق ورودی :حقوق گمركي معادل چهار درصد ( )%4ارزش گمركي كاال
به اضافه سود بازرگاني كه توسط هیأت وزیران تعیین ميگردد به عالوه وجوهي كه به موجب قانون ،گمرک مسؤول
وصول آن است و به واردات قطعي كاال تعلق ميگیرد ولي شامل هزینههای انجام خدمات نميشود».
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 4۵قانون اساسی شناخته شده است.
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نکته دیگر آنکه هرچند در بادی امر ،ممکن است چنین به نظر برسد که
اجازه تعیین حقوق ورودی بر اساس «میزان آالیندگی» در رابطه با
خودروهایی که آالیندگی باالیی دارند ،مغایر اصل  ۵0و نیز مغایر بند «»9
اصل  990قانون اساسی (به دلیل سیاستهای کلی محیط زیست) 0است؛ اما
با دقت در سایر مفاد این مصوبه ،مغایرت یادشده منتفی به نظر میرسد.
توضیح آنکه در ماده ( )۳این مصوبه ،سازمان ملی استاندارد مکلف به
جلوگیری از ورود خودروهای فاقد استاندارد شده است و ورود خودروهای
خارجی ،منوط به رعایت شرایط تعیین شده توسط سازمان ملی استاندارد
است؛ بنابراین اطالق ماده ( )9شامل ورود خودروهای آالینده ،فاقد
استاندارد الزم و دارای آثار مخرب زیستمحیطی صرفاً با پرداخت حقوق
ورودی نمیشود.
ماده ( -)2ابهام
بر اساس عبارت ذیل این ماده دولت صرفاً مکلف به انجام اقدامات
نظارتی ،سیاستگذاری و «تنظیمگری» در حوزه صنعت خودرو شده است.

 .۹از جمله این موارد ميتوان به نظر شماره  81/31/2191مورخ  1381/11/12در خصوص «الیحه اصالح موادی از
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران و چگونگي برقراری و وصول عوارض
و سایر وجوه از تولیدكنندگان كاال ،ارائهدهندگان خدمات و كاالهای وارداتي» اشاره نمود .بند ( )2نظر شورای نگهبان
در این خصوص مقرر ميدارد«:مالیات موضوع بند «ی» ماده ( )4مطابق اصل  51قانون اساسي باید به موجب قانون
وضع گردد لذا این بند از این جهت مغایر اصل مذكور شناخته شد .همچنین وضع عوارض موضوع بند فوقالذكر از
امور تقنیني است باید توسط مجلس شورای اسالمي تعیین و یا ضوابط آن مشخص شود لذا این بند از این جهت نیز
مغایر اصل  85قانون اساسي شناخته شد».
ال توضیح آن چنین است كه با توجه به
 .0وجه این مغایرت در توضیحات مربوط به تبصره ماده ( )3بیان شده است .اما اجما ا
لزوم جلوگیری از آلودگي محیط زیست و تخریب غیرقابل جبران آن (مذكور در اصل  51قانون اساسي و بند «»4
سیاستهای كلي محیط زیست) ،اساساا اجازه تولید آلودگي به هر نحو از جمله اجازه تردد وسایل نقلیه آالینده باید غیرمجاز
شمرده شود ،نه آنکه صرف اا با اخذ عوارض یا حقوق ورودی یا موارد مشابه اجازه فعالیت خودروهای آالینده صادر شود.
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در حالی که چارچوبها ،ضوابط و مصادیق «تنظیمگری» به وسیله
قانونگذار تعیین نشده و این صالحیت بدون چارچوب و ضوابط مشخص
به دولت واگذار گردیده است .حتی دولت در انجام این وظیفه مقید به
رعایت چارچوبهای قانونی نیز نشده است؛ بنابراین وظیفه محوله به دولت
دارای ابهام است.
ماده ( -)3مغایرت با اصول 85 ،15
واژگان «مدل» 9و «هیبریدی» 0در این ماده غیرفارسی بوده و با توجه به
وجود معادل فارسی برای آن ،مغایر اصل  9۵قانون اساسی است .در ضمن
هرچند واژه «شارژ» نیز غیرفارسی است ،اما با توجه به اینکه برای معنای به
کار رفته برای آن در این ماده معادل فارسی وجود ندارد ،فاقد ایراد میباشد.
بر اساس این ماده تدوین «سند راهبردی فناوریهای نوین در صنعت
خودروسازی» به وزارت صنعت ،معدن و تجارت (با همکاری برخی نهادها
دیگر) واگذار شده است .از آنجا که قانونگذار تدوین این سند را مقید به
ضابطه و چارچوب مشخصی نکرده است و اطالق آن مشتمل بر مواردی با
ماهیت قانونگذاری نیز میشود ،واگذاری این صالحیت به وزارت مذکور
مغایر اصل  4۵قانون اساسی است.
تبصره ماده ( -)3مغایرت با اصول  85 ،51 ،50 ،40 ،15و بند « »1اصل
 110و ابهام
بر اساس عبارت صدر تبصره دولت مجاز به وضع عوارض پلکانی بر
دارندگان خودروهای پرمصرف یا تولید خودروهای با مصرف باالتر از حد
 .۹جایگزین این واژه ميتوان از واژه «نمونه» یا «الگو» استفاده كرد.
 .0گفتني است كه در ماده ( )4همین مصوبه از واژه «تركیبي» بهعنوان معادل واژه «هیبریدی» استفاده شده است.
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مجاز شده است .توجه به نکاتی در این خصوص ضروری به نظر میرسد.
اوالً وضع و تعیین این قبیل عوارض از دریافت وجوه از مردم است و ماهیتاً
مالیات است ،بر اساس اصل  ۵9قانون اساسی از وظایف قانونگذار است و
واگذاری این وظیفه به دولت عالوه بر آنکه مغایر با اصل  ۵9قانون اساسی
است ،از این جهت که تفویض قانونگذاری در غیر موارد مصرح در اصل
 4۵قانون اساسی نیز میباشد ،مغایر با اصل  4۵قانون اساسی است.
ثانیاً هرچند بر اساس این ماده دولت مجاز است از خودروهای پرمصرف
یا تولید خودروهای با مصرف باالتر از حد مجاز ،عوارض دریافت نماید؛
اما از آنجا که اساساً مجاز دانستن فعالیت خودروهای پرمصرف ،دارای
عوارض فراوان زیستمحیطی است و اخذ عوارض ،جبرانی برای ضایعه
ایجاد شده محسوب نمیشود ،این مجوز تحت شمول فعالیتهایی محسوب
میشود که «با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه
پیدا میکند» و به موجب اصل  ۵0قانون اساسی ممنوع شمرده شده است؛
در نتیجه حکم مذکور از این جهت مغایر اصل  ۵0قانون اساسی است.
مضاف بر اینکه بر اساس بند « »8سیاستهای کلی محیط زیست (مصوب
 ،)9398تکلیف دولت ناظر بر «پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع
آلودگیهای غیرمجاز» میباشد که از این جهت نیز حکم مذکور در این
تبصره در مغایرت با حکم مقرر در سیاستهای کلی مزبور بوده و به تبع آن
مغایر بند « »9اصل  990قانون اساسی است.
ثالثاً بر اساس حکم مذکور« ،دارندگان»  -و نه «تولیدکنندگان» -
خودروهای پرمصرف مکلف به پرداخت عوارض شدهاند .در حالی که در
بسیاری از موارد ،پرمصرف بودن خودرو ناشی از نحوه ساخت آن و عدم
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اِعمال نظارت و بررسی استانداردهای الزم در فرایند تولید آن بوده و
مصرفکننده نهایی هیچ تأثیری بر این امر ندارد و صرف ًا به جهت اجبار به
استفاده از خودروهایی که با مجوز و نظارت دستگاههای ذیربط تولید و
شمارهگذاری شدهاند ،مکلف به پرداخت عوارضی میشود که در ایجاد آن
نقشی نداشته است .از آنجا که این امر موجباتی برای اضرار به غیر ناشی از
اَعمال دیگران خواهد بود ،مغایر اصل  80قانون اساسی است.
همچنین واژه «سیلندر» در متن تبصره فارسی نبوده و مغایر اصل 9۵
قانون اساسی است.
نکته دیگر آنکه حکم مذکور در این تبصره ،به نحوی تنظیم شده است که
واجد ابهام به نظر میرسد .توضیح آنکه دولت در اخذ عوارض مذکور در این
تبصره« ،مجاز» دانسته شده است و مشخص نیست که این عبارت ،به معنای
تخییر دولت در اخذ یا عدم اخذ عوارض است یا صرفاً به معنای نبود مانع
قانونی در اخذ چنین عوارضی بوده و در واقع دولت مکلف به دریافت آن
میباشد .بنابراین مفاد تبصره از این حیث نیز واجد ابهام است؛ خصوصاً آنکه
در موارد متعدد ،استفاده از الفاظی نظیر «مجاز است»« ،میتواند» و  ...در بیان
احکام قانونی ،منجر به برداشتهای ناصواب از متون قانونی و اختالف
دستگاههای و نهادهای مختلف از جمله دولت و مجلس شده است.
ماده ( -)4مغایرت با اصل 75
بر اساس مفاد این ماده ،واردات خودروهای تمامبرقی یا ترکیبی
(هیبریدی) تا زمان تولید داخلی از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشند.
این حکم دارای بار مالی برای دولت میباشد و چنانچه محل تأمین آن
مشخص نشده باشد ،مغایر اصل  ۷۵قانون اساسی است .از همینرو
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قانونگذار برای جبران بار مالی ایجاد شده« ،درآمدهای ناشی از اجرای حکم
تبصره ذیل ماده ( »)3را به عنوان محل تأمین هزینههای مالی ناشی از اجرای
حکم این ماده تعیین نموده است .این در حالی است که در ذیل تبصره ماده
( ،)3نحوه هزینهکرد درآمدهای مزبور نیز تعیین شده است .بنابراین با توجه
به این نکته ،درآمدهای مزبور تکافوی هزینههای ناشی از اجرای حکم این
ماده را نخواهد کرد .در نتیجه بار مالی ایجاد شده ،جبران نگردیده و مغایرت
اصل  ۷۵قانون اساسی مرتفع نشده است.
ماده ( -)5مغایرت با اصل  15و 85
بر اساس این ماده وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف شده است تا
«بسترهای الزم را برای ورود فناوریهای جدید و مستقل تولید خودرو با
همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت
سرمایهگذاری مشترک ( )JVبا شرکتهای فعال موجود» در این حوزه را
فراهم نماید .آییننامه اجرایی این ماده نیز باید به تصویب هیأت وزیران
برسد .اما قانونگذار برای تدوین این آییننامه ضوابطی را مشخص نکرده
است .مواد ( )0و (« )3قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» 9نیز صرفاً در
خصوص کسب نظر از اتاقها و سایر تشکلها در مراحل بررسی
موضوعات مربوط به محیط کسب و کار و تصویب یا اصالح آییننامههای

 .۹ماده (« :)2دولت مکلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محیط كسب و كار برای اصالح و تدوین
مقررات و آیین نامهها ،نظر كتبي اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطي كه عضو اتاقها نیستند ،اعم از كارفرمایي
و كارگری را درخواست و بررسي كند و هرگاه الزم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.
تبصره :مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده ( )91قانون اصل ( )44درمورد شركت دادن اتاقها در شوراهای تصمیمگیری
برای دولت ،شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون است».
ماده (« :)3دستگاههای اجرائي مکلفند هنگام تدوین یا اصالح مقررات ،بخشنامه ها و رویههای اجرائي ،نظر
تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعالم كنند و مورد توجه قرار دهند».
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این حوزه است؛ بنابراین ذکر لزوم رعایت این مواد در انجام تکلیف مقرر
در این ماده ،به معنای تعیین «ضابطه» و «معیار» برای انجام این تکلیف
نیست .در نتیجه تفویض این صالحیت به هیأت وزیران بدون تعیین
چارچوبهای آن ،به ویژه در حوزه سرمایهگذاری مشترک که شامل نحوه
هزینهکرد دولتی ،نحوه انعقاد تفاهم بخشهای دولتی و بخشهای
مشارکتکننده خارجی و  ...میباشد ،مغایر اصل  4۵قانون اساسی است.
همچنین استفاده از عبارت «( »)JVدر متن این ماده ،به دلیل استفاده از
خط غیرفارسی مغایر اصل  9۵قانون اساسی است.
تبصره « »2ماده ( -)6مغایرت با بند « »10اصل 3
بر اساس عبارت ذیل این تبصره وزرات صنعت ،معدن و تجارت مکلف
به ابالغ آییننامه مصوب هیأت وزیران شده است .از آنجا که ابالغ
آییننامههای مصوب هیئت وزیران در چارچوب وظایف تعیینشده برای
وزرا قرار ندارد و مطابق با رویه رییسجمهور و معاون اول وی بهعنوان
رییس هیئت وزیران ابالغ آییننامههای مصوب را انجام میدادند ،حکم
مذکور مغایر بند « »90اصل  3مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف
تشکیالت غیرضرور» است.
ماده الحاقی -تذکر
بر اساس بند ( )۵ماده (« )۵4قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 88قانون
اساسی» یکی از وظایف شورای رقابت« ،تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت،
مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاری در هر مورد با
رعایت مقررات مربوط» است و از آنجا که در رویه جاری ،بازار خودرو به
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عنوان بازار انحصاری محسوب میشود ،این نهاد اقدام به تدوین دستورالعمل
تنظیم قیمت خودرو میکند .هرچند این دستورالعمل بر اساس مؤلفههایی
نظیر «قیمت تمامشده» تنظیم میشود؛ اما در خصوص میزان آن دخالتی ندارد.
حال به موجب این ماده ،شرکتهای خودروسازی مکلف به اعالم «قیمت
تمامشده خودرو»« ،درصد سود» و «قیمت قطعی» خودروهای تولیدی خود
به شورای رقابت شدهاند.
همچنین بر اساس ماده (« )۵3قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 88قانون
اساسی»( 9مصوب  )934۷عنوان «شورای رقابت» صحیح است که در متن ماده
به اشتباه از عنوان «شورای عالی رقابت» استفاده شده است و باید اصالح گردد.
ماده ( -)7ابهام
متن ماده ( )۷از چند حیث محل ابهام به نظر میرسد؛ اوالً صدر ماده در
مقام تعیین بازه زمانی حکم ماده مقرر میدارد« :در صورت وقوع تصادف در
دوره پنجساله» .آنچه محل ابهام به نظر میرسد عدم تعیین مالک آغاز دوره
پنج ساله به وسیله قانونگذار و اثر مترتب بر آن است .بر این اساس مشخص
نیست دوره پنجساله ،از زمان تصویب این قانون مد نظر بوده است یا از
زمان ساخت خودرو یا  ...و نیز اینکه اثر تعیین این دوره پنجساله چیست؟
آیا تعیین این بازه زمانی ناظر بر تکلیف «کارشناسان رسمی» است یا ناظر بر
«مسئولیت مدنی» شرکتهای خودروسازی؟
ثانیاً منظور از «نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی» مشخص نیست و
به تبع آن مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده در مواردی که تمام یا بخشی از
 .۹ماده (« :)53برای نیل به اهداف این فصل شورایي تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل ميشود .تركیب و شرایط
انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است»... :
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حادثه مربوط به عیب و نقص خودروی خارجی باشد ،با ابهام مواجه
خواهد شد .زیرا در حال حاضر ،برخی از شرکتهای خودروسازی خارجی
که خودروهای آن شرکت در کشور وجود دارد ،فاقد نمایندگی رسمی
هستند و نهایتاً نمایندگی مجاز برای واردات محصوالت آنها وجود دارد که
البته این نمایندگی ،نه از جانب شرکت خودروساز بلکه صرفاً مجوزی است
که از سوی نهادهای داخلی (از جمله وزارت صنعت ،معدن و تجارت)
برای واردات محصوالت آن شرکت صادر شده است که به لحاظ حقوقی
دارای آثار متفاوت است .بنابراین این قبیل نمایندگیها ،ارتباطی با شرکت
سازنده خودرو ندارند و به لحاظ حقوقی« ،نمایندگی رسمی شرکت سازنده»
محسوب نمیشوند و صرفاً مشابهتی در عنوان آنها با عنوان نمایندگان
رسمی شرکتهای خودروسازی وجود داد.
ثالثاً مفاد این ماده در وضعیت حقوقی جبران خسارت ناشی از حوادثی
که تمام یا بخشی از آن ناظر بر نقص وسیله نقلیه است ،ایجاد ابهام میکند.
توضیح آنکه در حال حاضر در ماده (« 9)9۳قانون بیمه اجباری خسارات
وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» (مصوب
 ،)939۵فرآیند رسیدگی به مواردی که غیر از بیمهگر دارای مسئولیت مدنی
است ،مشخص شده است .بر اساس این ماده ،خسارت باید ابتدا توسط
شرکت بیمه (بیمه شخص ثالث) پرداخت گردد و پس از آن ،بیمهگر امکان
رجوع به مسبب آن (نسبت به درجه تقصیر) را خواهد داشت .حال مشخص
 .۹ماده (« :)16چنانچه به حکم مرجع قضائي اثبات شود ،عواملي نظیر نقص راه ،نبودن یا نقص عالئم رانندگي و
نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتي وسیله نقلیه ،یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائي یا هر شخص حقیقي یا
حقوقي دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است ،بیمهگر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده ميتواند برای
بازیافت به نسبت درجه تقصیر كه درصد آن در حکم دادگاه مشخص ميشود به مسببان ذیربط مراجعه كند»... .
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نیست با حکم مقرر در این مصوبه ،آیا ترتیب جبران خسارت تغییر میکند
و دیگر ،شرکت بیمه در این قبیل موارد مسئولیتی نخواهد داشت و خسارت
باید توسط سازندگان خودروی معیوب پرداخت شود یا فرایند جبران
خسارت ،همان فرایند مذکور در قانون فوق میباشد و این مصوبه ،صرفاً
تأکیدی بر آن است؟ همچنین در فرضی که این ماده فرایند جدیدی –
متفاوت از آنچه در قانون فوق بیان شده است – را در این قبیل موارد در
نظر گرفته باشد ،این ایراد وجود دارد که تعیین میزان تقصیر بدون نیاز به
رأی مرجع قضایی ،صرفاً منوط به اظهارنظر کارشناس رسمی شده است .در
حالی که در قانون فوق ،تعیین میزان تأثیر عیب و نقص وسیله نقلیه در
تحقق حادثه ،بر عهده مرجع قضایی بود که البته به صورت طبیعی ،در تعیین
آن از نظر مشورتی کارشناسی رسمی نیز استفاده میشود.
ماده ( -)8مغایرت با اصل 15
واژه «تریلر» واژه غیرفارسی بوده با توجه به وجود معادل فارسیِ «کفی»
برای آن ،مغایر اصل  9۵قانون اساسی است.
ماده ( )9مکرر -ابهام
بر اساس این ماده ،تردد ،حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری
پس از رسیدن به سن فرسودگی در «کالنشهرها» ممنوع است .در این
خصوص باید توجه داشت که اوالً در ماده ( )4این مصوبه که به تعریف واژه
«خودرو» پرداخته است ،تعریفی از «وسایط نقلیه موتوری» ارائه نشده است.
از همین رو دایره شمول مفهوم وسایط نقلیه موتوری در این قانون و ناظر بر
حکم مترتب بر آن در این ماده ،محل ابهام است .عالوه بر این ،عبارت
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کالنشهرها نیز صرفاً در بند «د» ماده (« 9)۳قانون اصالح موادی از قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و
چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال،
ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی» (مصوب  )934۷تعریف شده بود
که با توجه به نسخ آن ،در حال حاضر تعریف قانونی برای این اصطالح
وجود ندارد .حال از آنجا که هیچ ضابطهای نیز برای تعریف کالنشهرها در
این مصوبه مشخص نشده و تشخیص این امر بر عهده مجریان قرار گرفته و
از سوی دیگر نحوه تشخیص این موضوع حقوق افراد را تحت تأثیر قرار
میدهد ،این موضوع نیازمند قانونگذاری است .در نتیجه از این حیث که
قانونگذار حدود آن را مشخص نکرده است ،محل ابهام است.
تبصره « »1ماده ( )9مکرر -مغایرت با اصول  75و  85و تذکر
در این تبصره دولت مکلف شده است که از محل صرفهجویی حاصل از
بهبود مدیریت مصرف سوخت ،سازوکار و تسهیالت الزم برای جایگزینی
خودروهای فرسوده را فراهم نماید .در این خصوص باید توجه داشت که
اوالً این حکم دارای بار مالی بوده و بر اساس نظریه تفسیری شورای
نگهبان ،0درج عبارت «از محل صرفهجویی» طریق تأمین هزینه جدید
 .۹بند «د» ماده (« :)6عوارض موضوع بندهای (ب) ( ،ج) و (د) ماده ( )3و عوارض موضوع بند (ز) ماده ( )4این قانون
به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور(سازمان شهرداریها) واریز ميشود تا به نسبت پانزده درصد ()%15
كالنشهرها (شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت) و شصت و پنج درصد ( )%65سایر شهرها و بیست
درصد ( )%21دهیاریها تحت نظر كارگروهي متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت
امور اقتصادی و دارایي و سازمان شهرداریها توزیع گردد».
 .0نظر تفسیری شماره  91/31/49749مورخ « :1391/12/23درج عبارت «از محل صرفهجویي» ،به نحو مطلق و
برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین درج ،عبارت «پیشبیني در بودجه سنواتي» ،بدون تأمین منبع و
نیز درج عبارتهای «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه» ،اگر مستلزم بار مالي
جدید بوده ،طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید مذكور در اصل  75قانون اساسي محسوب نميگردد».
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محسوب نمیشود و رافع ایراد اصل  ۷۵قانون اساسی نیست و از این رو
این تبصره ،مغایر با اصل مزبور میباشد.
ثانیاً از آنجا که ضوابط و معیارهای «سازوکار  ...جایگزینی خودروهای
فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو» به وسیله قانونگذار تعیین
نشده و از سوی دیگر طراحی این سازوکار که دارای ماهیت تقنینی است ،به
دولت تفویض شده است ،مغایر اصل  4۵قانون اساسی است.
الزم به تذکر است که عبارت «بهبود و مدیریت مصرف سوخت» باید به
عبارت «بهبود مدیریت مصرف سوخت» اصالح گردد.
تبصره « »2ماده ( )9مکرر -مغایرت با اصول  40و  85و ابهام
بر اساس این تبصره ،تولیدکنندگان خودرو و موتور سیکلت در داخل
کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتور سیکلت،
گواهی اسقاط خودرو یا موتور سیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کند.
از آنجا که او ًال اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده جزء وظایف و
مسئولیتهای تولیدکنندگان محسوب نمیشود و ثانیاً برخی فروض متصور از
اجرای این حکم 9موجب عدم امکان فروش محصوالت میشود ،حکم مزبور
منجر به اضرار به تولیدکنندگان شده و مغایر اصل  80قانون اساسی است.
در فراز پایانی این تبصره ،واردکنندگان خودرو و موتور سیکلت مکلف
به پرداخت «عوارض گمرکی» و نیز دریافت گواهی اسقاط خودروی معادل
 .۹از جمله این فروض ميتوان به فرضي اشاره كرد كه تولیدكننده اقدام به تولید محصول كرده اما خودرو یا موتور
سیکلتي جهت اسقاط وجود ندارد (مثالا بعد از گذشت چند سال از اجرای این حکم) یا مالکان خودروها و موتور
سیکلتهای فرسوده حاضر به اسقاط آن توسط تولیدكنندگان داخلي نیستند (یا مثالا برای اسقاط وسیله نقلیه فرسوده
خود ،مبلغي مازاد بر میزان متعارف آن درخواست كنند).
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شدهاند که منظور از «عوارض گمرکی» مبهم است .توضیح آنکه در
خصوص واردات خودرو یا موتور سیکلت ،پرداخت «حقوق ورودی»
(شامل حقوق کمرگی و سود بازرگانی) ضروری است .اما مشخص نیست
که منظور از «عوارض گمرکی» در این تبصره« ،حقوق ورودی» است یا
«حقوق گمرکی» (که جزئی از «حقوق ورودی» محسوب میشود) .اگر
مقصود از «عوارض گمرکی» در این تبصره ،همان «حقوق ورودی» باشد،
این عبارت فاقد ایراد است .اما چنانچه این عبارت صرفاً ناظر بر «حقوق
کمرگی» بوده و مفهوم آن ،عدم لزوم پرداخت «سود بازرگانی» باشد ،این امر
موجب کاهش درآمدهای عمومی بدون تعیین طریق جبران آن بوده و مغایر
با اصل  ۷۵قانون اساسی خواهد بود.
همچنین در فراز پایانی ،تعیین تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز جهت اخذ
مجوز واردات ،به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی بر
عهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار داده شده است .از آنجا که
قانونگذار هیچ ضابطهای را برای این واگذاری مشخص نکرده است و تعیین
این موضوع را به وزارتخانه تفویض نموده است ،مغایر اصل  4۵قانون
اساسی است .توضیح آنکه اوالً تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز در خصوص
تولیدکنندگان داخلی ،در فراز ابتدایی این تبصره توسط خود قانونگذار
مشخص است و این تصریح ،دلیلی بر ماهیت تقنینی این موضوع است .ثانیاً
در صورت عدم تعیین ضابطه ،مجریان میتوانند ضوابط را به نحو دلخواه
طراحی نمایند که حتی منجر به نقض اهداف مندرج در این مصوبه مبنی بر
اجازه و تسهیل واردات خودروهای تمامبرقی گردد و واردات این قبیل
خودروها با موانع زیادی روبرو گردد.
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اليحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري
فنالند درباره كمک و همكاري متقابل در امور گمركي
مقدمه

«الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری
فنالند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» در جلسه علنی
مورخ  9394/3/04مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است و در
راستای اجرای اصل  98قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
پیش از این دولت جمهوری اسالمی ایران ،موافقتنامههای مشابه متعددی
را با کشورهای مختلف در این زمینه به تصویب رسانده است .گفتنی است
که موافقتنامههای تصویب شده در این خصوص با اندک تفاوتهایی ،از
یک محتوا واحد پیروی میکند.
شرح و بررسي

در صدر (مقدمه) این موافقتنامه مقرر شده است که انعقاد این
موافقتنامه و توافقات مندرج در آن ،با توجه به مواردی همچون
«کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی»
(موسوم به کنوانسیون پالرمو) صورت پذیرفته است .هرچند اعتبار حقوقی
مقدمه کنوانسیونها همسان با مواد مندرج در آن نمیباشد و استناد به
معاهدات و سایر اسناد بینالمللی در مقدمه یک موافقتنامه ،به منزله التزام
به مفاد آن اسناد (آنگونه که در فرض الحاق به یک کنوانسیون خاص وجود
دارد) نمیباشد ،اما باید توجه داشت که مفاد اسناد یادشده میتواند در
تفسیر مفاد این موافقتنامه مورد استناد و استفاده قرار گیرد و به لحاظ
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ارزش تفسیری الزامآور خواهد بود .به این معنا که در مقام تفسیر مفاد این
موافقتنامه و با رعایت سایر چارچوبهای تفسیری ،استناد به مفاد و احکام
اسناد بینالمللی مذکور در مقدمه آن ،در تعیین تفسیر مفاد موافقتنامه به
نحو الزامآوری اثرگذار خواهد بود .بنابراین الزم است تا مفاد این اسناد نیز
مورد توجه قرار گیرد؛ خصوصاً آنکه دولت ایران تا کنون به کنوانسیون
پالرمو نپیوسته است .همچنین گفتنی است که در مقدمه سایر
موافقتنامههای گمرکی مشابه با دیگر کشورها ،کنوانسیون پالرمو مورد
توجه قرار نگرفته است.
سایر مفاد این موافقتنامه فاقد ایراد به نظر میرسد .هرچند در نگاه اول
در رابطه با برخی مفاد موافقتنامه (همچون مواد ( )۵و ( )۳آن) ایراداتی به
ذهن متبادر میگردد ،لکن با امعان نظر به مفاد ماده ( )9۷این موافقتنامه،
چنین بر میآید که مفاد این ماده رافع ایرادات آن مواد است .ماده ( )9۷مقرر
کرده است« :اگر مقامهای گمرکی درخواستشونده یک طرف متعاهد
مالحظه نماید که پذیرش کمک درخواست شده از آن میتواند حاکمیت،
امنیت ،نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن طرف متعاهد را به مخاطره اندازد
یا باعث افشای اسرار صنعتی ،تجاری یا حرفهای گردد یا برخالف اصول
اساسی نظام حقوق داخلی آن میباشد ،میتواند از ارائه کمک امتناع نماید »...
این قید در موافقتنامههای گمرکی دیگری نیز که به تأیید شورای
محترم نگهبان رسیده است ،مشاهده میشود .ازجمله این موارد میتوان به
بند ( )9ماده (« 9)99الیحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی
 .۹ماده ( -)19معافیتها
 -1چنانچه هر كمك درخواست به موجب این موافقتنامه ،حاكمیت ،امنیت ،نظم عمومي یا سایر منافع اساسي ملي
طرف متعاهد درخواست شونده را نقض كند یا به هر گونه منافع تجاری یا حرفهای مشروع خدشه وارد نماید ،یا با
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بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری آذربایجان» مصوب
 939۵/9/3مجلس شورای اسالمی و بند ( )9ماده (« 9)93الیحه موافقتنامه
کمک و همکاری متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری
اسالمی ایران و دولت جمهوری خلق چین» مصوب  9399/9/9۵اشاره کرد.
اليحه عضويت جمهوري اسالمي ايران در برنامه اندازهشناسي آسيا  -اقيانوسيه
مقدمه

«الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در برنامه اندازهشناسی
آسیا  -اقیانوسیه» در جلسۀ علنی مورخ  9394/3/04مجلس شورای اسالمی
با اصالحاتی به تصویب رسیده است و در اجرای اصل  98قانون اساسی
جهت انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شده
است .الیحه حاضر بعد از بررسی کارشناسی ،فاقد ایراد مغایر با قانون
اساسی تشخیص داده شد.


قوانین ملي طرف درخواست شونده منطبق نباشد ،طرف متعاهد مذكور ميتواند از ارائه این كمكها خودداری نماید یا
با توجه به چنان قیود و شرایطي ،همان گونه كه ممکن است نیاز داشته باشد ،آنها را ارائه نماید.
 .۹ماده ( -)13معافیتها
 -1در مواردی كه طرف متعاهد درخواست شونده بر این عقیده است كه پیروی از یك درخواست حاكمیت ،امنیت،
نظم عمومي یا سایر منافع ملي را نقض خواهد كرد یا متضمن تخلف از اسرار صنعتي ،تجاری یا حرفهای است یا با
قانون ملي آن ناسازگار ميباشد ،مي تواند از ارائه كمك خودداری كند یا پیروی از آن درخواست را منوط به برآورده
كردن برخي شرایط یا الزامات نماید.
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اصالح اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي
( شركت مادر تخصصي)
مقدمه

هیأت وزیران در تاریخ  939۷/90/۵مواد ( )90و ( )9۳اساسنامه سازمان
مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی) را
اصالح کرده و در راستای اجرای اصل  4۵قانون اساسی برای بررسی به
شورای نگهبان ارسال کرده است.
شرح و بررسي
بر اساس مصوبه حاضر ،تعداد اعضای هیأت مدیره سازمان مجری
ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی از پنج نفر به سه نفر کاهش یافته
است و متناسب به این تغییر ،حد نصاب رسمیت جلسات و تصویب
مصوبات هیأت مدیره نیز تغییر کرده است .همچنین مقرر شده است که
اعضای هیأت مدیره ،غیر از وظایف اصلی ،سرپرستی قسمتی از امور
سازمان را بر عهده داشته باشند .موضوع اخیر در اصالحات پیشین این
اساسنامه نیز پیشبینی شده بود و با ایراد شورای محترم نگهبان مواجه نشد.
بنابراین مصوبه مورد بررسی ،مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.
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