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اليحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و
مقابله با فساد
مقدمه

اليحه ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد در سال  3330به تصويب
هيأت وزيران رسيد و جهت طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسالمي
ارسال شد .اين اليحه در راستاي اصل  38قانون اساسي در جلسه مورخ
 3331/2/31كميسيون اجتماعي مجلس با اصالحاتي تصويب و با اجراي
آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت گرديد.
در مرحله اول شوراي نگهبان به موجب دو نامه ايرادات متعددي را نسبت به
اين مصوبه وارد دانست و از اين جهت مصوبه اوليه را به مجلس ارجاع داد .در
پي اين ايرادات ،كميسيون اجتماعي مجلس در تاريخ  3331/1/30اقدام به رفع
ايرادات مورد نظر شورا نمود و بار ديگر مصوبه خود را به آن شورا ارسال كرد؛
اما به موجب نظريه مورخ  3331/3/21شوراي نگهبان ،اين شورا برخي از مواد
اين مصوبه را همچنان واجد ايراد دانست .با اصرار كميسيون اجتماعي مجلس
بر مصوبه خود اين مصوبه در اجراي اصل  332قانون اساسي با در نظر گرفتن
مصلحت نظام به دليل عدم تأمين نظر شوراي نگهبان به مجمع تشخيص
مصلحت نظام ارسال شد .مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به موجب نامه
مورخ  3394/3/31با اصالح ماده ( )0و دو تبصره آن ،ماده ( )8و دو تبصره آن،
ماده ( )6و شش تبصره آن و نيز ماده ( )23و يك تبصره آن ،اين احكام را به
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تصويب رساند.
با توجه به اينكه قانون مورد اشاره در تاريخ  3394/3/1به تصويب رسيده و
در حال حاضر حدود  6ماه از مدت زمان اعتبار اجراي آزمايشي آن سپري شده
است« ،اليحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و
مقابله با فساد» به منظور تمديد مجدد سه ساله اين قانون به تصويب مجلس
شوراي اسالمي رسيد و در اجراي اصل  90قانون اساسي به شوراي نگهبان
ارسال شد.
تبيين و بررسي

موضوع قابل طرحي كه در خصوص اين مصوبه وجود دارد اين است كه ،در
جريان تصويب قانون مورد بررسي برخي از مواد اين قانون توسط شوراي
نگهبان مغاير با قانون اساسي دانسته شد و نهايتاً با اصرار كميسيون مربوطه به
تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد ،لذا مسئلهاي كه در اينجا مطرح
ميشود اين است كه اگر اتمام مهلت آزمايشي يك قانون را به معناي پايان عمر
آن قانون به حساب بياوريم و تمديد آن از سوي مجلس را موجد اراده جديد
مجلس بدانيم ،لذا ضرورتاً عدم تأمين نظر شوراي نگهبان توسط مجلس ،مستلزم
ورود مجدد شوراي نگهبان نسبت به آن مواد بوده و از اين جهت مواردي كه
سابقاً به تصويب مجمع رسيده بود همچنان مورد ايراد بوده و در صورت اصرار
مجلس ميبايست به مجمع ارسال شود .از سوي ديگر آنچه از آزمايشي بودن
يك قانون بدست ميآيد اين است كه علياالصول تشخيص مصلحت در آن
مورد نيز محدود به مهلت اجراي آزمايشي آن قانون ميباشد و در صورتي كه
نياز به استمرار اجراي آزمايشي آن قانون باشد ،استمرار اجراي مصلحت نيز
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بايد به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام برسد.
اما براساس ديدگاه ديگر در چنين مواردي محملي جهت ورود مجدد
شوراي نگهبان و ارجاع مجدد آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود
ندارد؛ چراكه ماهيت قوانين آزمايشي كه به صورت موقت به تصويب رسيدهاند
با قوانين موقتي نظير قوانين برنامه و بودجه متفاوت است .ذات قوانين آزمايشي
موقتي نيست ،بلكه اين قوانين صرفاً از جهت اينكه مطابق اصل  38قانون
اساسي به تصويب رسيدهاند موقت ميباشند و براساس اصل مزبور تصويب
نهايي آنها نيز با مجلس است .بنابراين تمديد و يا تصويب نهايي چنين قوانيني
موجد اراده جديدي در محتوا و ماهيت قانون نبوده ،بلكه صرفاً تصميم بر
استمرار اراده سابق ميباشد.
همچنين اظهارنظر و تصويب حكم مورد اختالف توسط مجمع در چنين
قوانيني فارغ از توجه به مهلت آزمايشي آنها ميباشد .به عبارت ديگر مجمع در
اظهارنظر خود توجهي به آزمايشي و موقت بودن قانون ندارد ،برخالف جايي
كه ماهيت قانون مثل قانون برنامه موقت باشد كه در اين موارد مجمع ملزم به
مالحظه اين امر باتوجه به ذات قانون مزبور است .بنابراين در چنين مواردي
مجمع فارغ از اينكه چنين قانوني آزمايشي است در مقام رفع اختالف بين
مجلس و شورا ورود پيدا ميكند و بر فرض اينكه قانون مزبور از جهت ماهيت
دائمي است و نهايتاً دائمي خواهد شد اظهار نظر ميكند.
الزم به ذكر است كه سابقاً قانون مجازات اسالمي مصوب  3314كه به
صورت آزمايشي به تصويب رسيده بود در ماده ( )8خود به دليل عدم تأمين نظر
شورا توسط مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و نهايتاً به تصويب
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اين مجمع رسيد .قانون مزبور براي چندين مرتبه تمديد گرديد و با وجود اين
كه يك ماده آن مصوب مجمع بوده و ايراد شوراي نگهبان نسبت به آن باقي
بوده ،لكن در مراحل تمديد مورد ايراد شورا واقع نشده است.
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موافقتنامه دو جانبه همکاريهاي فرهنگي ،علمي و آموزشي
بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري اوگاندا
موافقتنامههاي متعددي تاكنون با موضوع همكاريهاي فرهنگي ،علمي و
آموزشي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير كشورها منعقد گرديده و به
تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است( .به عنوان مثال «قانون موافقتنامه
همكاريهاي فرهنگي ،علمي و آموزشي ميان دولت جمهوري اسالمي ايران و
دولت جمهوري بوليواري ونزوئال مصوب « ،»3333/43/43قانون موافقتنامه
همكاريهاي فرهنگي ،آموزشي و علمي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و
دولت جمهوري كرواسي مصوب « ،»3334/32/39قانون موافقتنامه همكاريهاي
فرهنگي ،علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري
قبرس مصوب  »3332/34/23و .)...الزم به ذكر است كه مفاد اين موافقتنامهها
داراي تفاوتهايي ميباشد.
مصوبه مذكور به لحاظ مغايرت با قانون اساسي ،فاقد ايراد به نظر ميرسد.
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«اليحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و
دولت جمهوري ترکيه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز
زميني اسندره و سرو»
و
«يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسالمي ايران و
دولت جمهوري ترکيه در مورد استفاده مشترک از
دروازههاي مرز زميني «رازي» و «کاپي کوي» و تشريفات
(پروتکل) اصالحي آن»
اين دو موافقتنامه تا حدود زيادي مشابه يكديگر هستند .در خصوص
موافقتنامههاي فوق نكات ذيل مشترک است:
 -3به موجب بند «الف» ماده (« ،)2موافقتنامه همكاري و كمكهاي متقابل در
موضوعات گمركي» به موافقتنامه بين دولت ايران و تركيه در زمينه همكاري و
كمكهاي متقابل در مورد موضوعات گمركي -امضاء شده در تاريخ 3319/9/3
در آنكارا -اطالق خواهد شد.
بر طبق اسناد موجود ،اين موافقتنامه در سال  3332به تصويب مجلس
شوراي اسالمي رسيده وليكن شوراي نگهبان در مهلت مقرر درخصوص آن
اعالم نظر نكرد و لذا قابليت اجرا يافت .در يادداشت تفاهم پيشروي استناد به
اين موافقتنامه تنها در جزء «الف» بند « »2ماده ( )0صورت گرفته كه مقرر
ميدارد« :تبادل اطالعات و كاركنان با هدف آموزش در زمينه روشهاي بازرسي
به كار برده شده براي كاال و مسافرين خروجي طبق قوانين ملي طرفها به موجب
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مواد ( )3()3و ( )2()8موافقتنامه همكاري و كمكهاي متقابل در مورد موضوعات
گمركي ،به گونهاي كه اظهارنامه همكاري و كمكهاي متقابل در مورد
موضوعات گمركي ،به گونهاي كه اظهارنامه تدوين شده در كشور خروجي از
طريق بررسي كه در كشور ورودي انجام ميشود ،نهايي خواهد گرديد».
 -2بند « »6ماده ( )3مقرر داشته "طرفها حق وضع رويههاي رسمي كه با
مفاد اين موافقتنامه مغاير باشد را ندارند ".باتوجه به اينكه رويههاي رسمي
 .3ماده -3
 - 1بنا به درخواست گمرك يك طرف ،گمرك طرف ديگر ميبايست كليه اطالعات خام و
تحليلي را كه ممكن است به تضمين اجراي قانون از جمله موارد زير كمك نمايد ،فراهم نمايد :
الف  -اطمينان از ارزيابي دقيق حقوق و عوارض گمركي ؛ ب  -ارزيابي دقيق ارزش كاال جهت
مقاصد گمركي ؛ پ  -تعيين طبقه بندي تعرفه اي و تعيين مبدأ كاال ؛ ت  -اطمينان از اجراي
دقيق رويههاي گمركي
 -2كمك به گونه اي كه در اين موافقتنامه پيش بيني شده است شامل اطالعات خام و تحليلي
مربوط به موارد زير خواهد بود اما منحصر به آنها نمي شود  :الف  -انجام اقداماتي كه ممكن
است در جلوگيري از تخلفات مفيد باشد خصوصا اتخاذ ابزارهاي ويژه جهت مبارزه با تخلفات ؛
ب  -شيوههاي جديد ارتكاب تخلف ؛ پ  -مشاهدات و يافتههاي حاصل از اعمال موفقيت آميز
كمكها و فنون اجرائي جديد ؛ و ت  -فنون و شيوههاي پيشرفته جهت انجام تشريفات گمركي
مربوط به بار و مسافر .
 .2ماده -5
 -1بنا به درخواست گمرك يك طرف ،گمرك طرف ديگر اطالعات خام و تحليلي مربوط به
موضوعات ذيل را ارسال خواهد كرد :الف  -آيا كاالهائي كه به داخل قلمرو گمركي طرف
متعاهد درخواست كننده وارد ميشود ،قانوناً از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده
صادر شده اند ؟ ب  -آيا كاالهائي كه از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده صادر
ميشود ،قانوناً به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده اند ؟ پ  -آيا كاالهاي
ترانزيتي به طور قانوني از قلمرو طرف درخواست شونده حمل شده اند ؟
 -2اين چنين اطالعات خام و تحليلي بايستي رويههاي گمركي مورد استفاده جهت ترخيص
كاالها را مشخص نمايد .
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ميتواند ناشي از وضع قانون باشد ،حكم مزبور در صورتي كه به معناي تحديد
حق قانونگذاري باشد واجد ايراد است.
 -3به موجب بند « »1ماده ( )3چنانچه بعد از الزماالجرا شدن اين يادداشت
تفاهم ،تعهدات بينالمللي ،اجراي اين يادداشت تفاهم را تحت تأثير قرار دهد،
طرفها بايد همديگر را از موضوع مطلع و در مورد شيوه جديد اجراي آن ظرف
سي روز از طريق مشورت اقدام نمايند.
حكم اين بند از آنجايي كه به معناي صالحيت «وزارت كشور و وزارت امور
اقتصادي و دارايي» به عنوان طرف صالحيتدار ايراني جهت اتخاذ شيوههاي
جديد ميباشد كه در حال حاضر اين شيوهها در يادداشت تفاهم پيشروي
مشخص شده ،به نظر ميرسد كه به نوعي اصالح مصوبه مجلس بوده و از اين
جهت رعايت مفاد اصل  11قانون اساسي مبني بر لزوم تصويب مجلس در
خصوص آن الزم ميباشد.
 -0با توجه به قيد مقرر در تبصره ماده واحده كه مقرر داشته در اجراي مواد
( )34و ( )33اين موافقتنامه رعايت اصول  339و  11قانون اساسي الزم الرعايه
است ،اين مواد مغايرتي با اصول قانون اساسي ندارند.
در خصوص موافقتنامه نخست نكته ذيل قابل توجه است:
 -3به موجب تبصره « »3ماده واحده ،تا زمان الحاق دولت جمهوري اسالمي
ايران به سازمان تجارت جهاني ،مفاد بند « »33ماده ( )3موافقتنامه ،از سوي
دولت ايران طبق موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين
دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري تركيه كه در تاريخ 3332/2/28
به امضاي طرفهاي متعاهد رسيده است و مفاد كنوانسيون بينالمللي حفظ نباتات
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(مورخ  )3333/3/30كه طرفهاي عضو آن هستند انجام ميشود.
در اين خصوص الزم به ذكر است كه «قانون موافقتنامه همكاري در زمينه
قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسالمي ايران و جمهوري
تركيه» در تاريخ  3394/32/38به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده و در
تاريخ  3394/32/20به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .اما در مورد مفاد
كنوانسيون بينالمللي حفظ نباتات در حال حاضر «قانون تصويب متن تجديدنظر
شده كنوانسيون بينالمللي حفظ نباتات» -مصوب  -3339/34/3مورد تأييد
شوراي نگهبان است و به موجب تبصره « »2ماده واحده آن «از تاريخ
الزماالجراء شدن اين قانون ،متن پيوست قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون
بينالمللي حفظ نباتات مصوب  3383/0/1كأن لم يكن تلقي» گرديده است .لذا
الزم است به جاي «كنوانسيون بينالمللي حفظ نباتات (مورخ  »)3333/3/30به
اجراي «متن تجديدنظر شده كنوانسيون بينالمللي حفظ نباتات» اشاره شود ،تا
پذيرش مفاد كنوانسيون مورد اشاره در اين موافقتنامه در حدودي كه به تصويب
مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيده است مورد التزام قرار گيرد.
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اليحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و
دولت کويت در زمينه کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي
نظير اين موافقتنامه در موارد متعددي (به عنوان مثال «قانون موافقتنامه در
مورد همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري
اسالمي ايران و دولت جمهوري بالروس»« ،قانون موافقتنامه كمك و همكاري
متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت
جمهوري خلق چين»« ،قانون موافقتنامه كمك و همكاري دو جانبه در مسائل
گمركي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت افغانستان» و  ) ...سابقاً به
تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيده است .در خصوص موافقتنامه
فوق نكات ذيل قابل توجه است:
 -3در بند « »6ماده ( )3به معاهده واحد مربوط بمواد مخدر اشاره شده
است .اين معاهده در تاريخ  3383/0/33به تصويب مجلس شوراي ملي وقت و
در مورخ  3334/8/30پروتكل اصالحي اين معاهده به تصويب مجلس شوراي
اسالمي رسيده است.
 -2در بند « »1ماده ( )3به «كنوانسيون مواد روانگردان» اشاره شده است.
كشور ما به موجب «قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون
مواد روانگردان» مصوب  3311/43/26به اين كنوانسيون ملحق شده است.
 -3در بند « »3ماده ( )3به «كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق
مواد مخدر و داروهاي روانگردان» اشاره شده است .ايران به موجب «قانون الحاق
به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي
روانگردان» مصوب  3314/49/43به اين كنوانسيون ملحق شده است.
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 در تبصره ماده واحده مقرر داشته در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول 339و  11قانون اساسي الزم الرعايه است ،در صورتي كه اين قيد نسبت به كليه
موادي كه رعايت اين اصول نسبت به آنها الزم است نظير بند « »0و « »3ماده
( )39كه مقرر داشته «اختالفهايي كه راه حلي براي آنها يافت نشود از طريق
ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد» و «هردو گمرک سعي خواهند نمود هرگونه
مشكل ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را حل و فصل كنند» مجري باشد،
چنين احكامي فاقد ايراد است .اما اگر مقصود از حكم كلي فوق تصويب اصل
موافقتنامه توسط مجلس باشد ،عدم مقيد شدن مواد مزبور به لزوم رعايت اصول
 339و  11مغاير اين اصول ميباشد.
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موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري
سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و
جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد
اين موافقتنامه با هدف اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار
مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد فعاالن اقتصادي بين دو كشور جمهوري
اسالمي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام منعقد شده است.
الزم به ذكر است كه پيشتر ،موافقتنامههاي متعددي با موضوع اجتناب از أخذ
ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي به تصويب مجلس و تأييد شوراي
نگهبان رسيده است .نظير «موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت
جمهوري عراق به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و تبادل اطالعات در
مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه مصوب « ،»3393/3/8قانون موافقتنامه اجتناب
از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد و
سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسالمي ايران و
جمهوري اسلووني مصوب « ،»3393/42/33قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ
ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد بين دولت
جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري سنگال مصوب  »3393/43/23و...
در تبصره « »2ماده واحده مقرر داشته در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول
 339و  11قانون اساسي الزم است ،در صورتي كه اين قيد نسبت به كليه موادي كه
رعايت اين اصول نسبت به آنها الزم است نظير ماده ( )28كه مربوط به آئينهاي
حل اختالف است مجري باشد ،چنين احكامي فاقد ايراد است .اما اگر مقصود از
حكم كلي فوق تصويب اصل موافقتنامه توسط مجلس باشد ،عدم مقيد شدن مواد
مزبور به لزوم رعايت اصول  339و  11مغاير اين اصول ميباشد.
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اليحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت
جمهوري کنيا به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از
فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتکل)
الحاقي آن
اين موافقتنامه با هدف اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار
مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه فعاالن اقتصادي بين دو كشور
جمهوري اسالمي ايران و جمهوري كنيا منعقد شده است.

به موجب تبصره « »2ماده واحده مقرر شده «اجراي ماده ( )28موافقتنامه
منوط به رعايت اصل  11قانون اساسي است ».در اين خصوص بايد متذكر شد
كه ماده ( )28مربوط به آئينهاي مربوط به فيصله اختالفات ميباشد كه الزم
است منوط به رعايت اصل  339قانون اساسي گردد .لذا عدم قيد لزوم رعايت
اصل  433قانون اساسي در اجراي ماده ( ،)52مغاير اين اصل از قانون
اساسي ميباشد.
البته الزم به ذكر است كه باتوجه به اينكه برخي از بندهاي ماده مذكور
ميتواند مشتمل بر اصالح موافقتنامه گردد لزوم رعايت اصل  11نيز الزم

ميباشد.
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اصالح اساسنامه شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي
مقدمه

هيأت وزيران به استناد ماده ( )33قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 00
()3

قانون اساسي

و ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح

اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت – مصوب
 -3311اقدام به اصالح اساسنامه «شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق
حرارتي» نموده است.
تبيين و بررسي

در خصوص مصوبه حاضر نكات ذيل قابل توجه است:
 .3ماده  - 13به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و
بهره وري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده (  ) 3اين قانون در بخش دولتي باقي
ميمانند دولت مكلف است :
الف  -كليه امور مربوط به سياست گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت
امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين ميشود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون
از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي ربط محول كند
تبصره  -تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب
آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ب  -شركتهايي كه دولتي باقي ميمانند و يا براساس اين قانون دولتي تشكيل ميشوند به
استثناي بانكها و بيمهها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد
 ) 1شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن
رئيس جمهور است .
 ) 2شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند .
تأسيس شركت جديد يا تملك شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه اوالً
در محدوده اي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صددرصد (  ) %111سهام شركتهاي
تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد ...
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« -3شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي» در واقع به موجب
مصوبه هيأت وزيران در خصوص «اصالح اساسنامه شركت سهامي سازمان
توسعه برق ايران» ايجاد شده است.
توضيح آنكه هيأت وزيران به موجب مصوبه جلسه مورخ  3392/32/23و به
استناد ماده ( )33قانون اجراي سياستهاي كلي اصل  00قانون اساسي و ماده
واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شركتها
و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت – مصوب  -3311طي مصوبهاي تحت
عنوان «اصالح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران» ،اساسنامه
شركت مذكور را با اصالح نام آن به «شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق
حرارتي» اصالح و تصويب كرد و به موجب ماده ( )3آن مقرر داشت «نام
شركت ،شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي است كه از اين پس در
اين اساسنامه شركت ناميده ميشود».
نكته كلي كه در خصوص اين مصوبه وجود داشت اين بود كه به موجب آن،
«اساسنامه شركت سهامي توسعه برق ايران» به طور كلي از هرجهت اعم از عنوان
شركت موضوع اساسنامه ،هدف ،وظايف و  ...دچار اصالحات اساسي شد به
نحوي كه شائبه ايجاد و تشكيل يك شركت جديد را مينمود .بدين صورت كه
«اساسنامه شركت سهامي توسعه برق ايران» جاي خود را به «اساسنامه شركت مادر
تخصصي توليد نيروي برق حرارتي» داد .در هر صورت اساسنامه مزبور به موجب
نامه شماره  93/342/3003مورخ  3393/33/32شوراي نگهبان به تأييد اين شورا
رسيده است.
« -2اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران» در جلسه مورخ
 3333/32/33هيأت وزيران به استناد ماده ( )0قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
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اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران( )3ـ مصوب 3319ـ به تصويب رسيد و
به موجب نامه شماره  32/34/2113مورخ  3332/3/20شوراي نگهبان اين مصوبه
به تأييد رسيده است.
اين در حالي است كه با مراجعه به ماده مورد استناد هيأت وزيران در جهت

تصويب اين اساسنامه مشاهده خواهد شد كه اساساً اين ماده به هيأت وزيران
 .3ماده  - 4به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش
بازدهي و بهرهوري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضرورياست در بخش دولتي باقي بمانند و نيز
فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است
به بخش غيردولتي ،به دولت اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري ،انحالل ،ادغام و تجديد
سازمان شركتهاي دولتي ،اصالح و تصويب اساسنامه شركتها ،تصويب آييننامههاي مالي و
معامالتي ،تصويب آييننامههاي استخدامي و بيمه ،با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي
و انتقال وظايف ،نيروي انساني ،سهام و دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها
با رعايت موارد ذيل اقدام كند:
الف -كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت ازشركتهاي دولتي
منفك و به وزارتخانهها و موسسات دولتي تخصصي ذيربط محول ميگردد.
ب  -شركتهاي دولتي حداكثر تا پايان سال چهارم برنامه در قالب شركتهاي مادرتخصصي
سازماندهي شده و زيرنظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد.
اينگونه شركتها از نظر سياستها و برنامههاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانههاي
تخصصي مربوطه خواهند بود .حق مالكيت دولت در اينگونه شركتها (به استثناء شركتهائي كه
رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان
مالكيت شركتهايدولتي كه به استناد اين قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به
تشخيصدولت) اعمال خواهد شد .دولت مكلف است نسبت به اصالح اساسنامه اين گروه
شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد .بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از
رديفهاي متمركز در اختيار رئيسجمهور تأمين ميگردد .كليه شركتهائي كه شمول قانون بر
آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام بوده و يا دارايقانون خاص هستند ،مشمول اين ماده ميباشند.
تبصره  - 1تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسالمي مجاز است.
....
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اجازه تشكيل شركت جديدي را نداده بود و تنها به منظور «واگذاري ،انحالل،
ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي ،اصالح و تصويب اساسنامه شركتها،
تصويب آييننامههاي مالي و معامالتي» به دولت اجازه اقدام قانوني الزم را داده
بود .همچنين به موجب تبصره « »3اين ماده ،صراحتاً تشكيل شركت دولتي
جديد منحصراً در صالحيت مجلس شوراي اسالمي دانسته شده بود .لذا بر اين
اساس دولت حق ايجاد چنين شركتي و به تبع آن تصويب اساسنامه آن را
نداشته است.
البته الزم به ذكر است كه اين اساسنامه در سال  3332نيز يك مرتبه مورد
اصالح قرار گرفته است و در جريان اين اصالح نيز مغايرتي از سوي شوراي
نگهبان نسبت به مبناي تشكيل اين شركت وارد نشده است.
 -3اصالحات صورت گرفته در مصوبه حاضر در راستاي رفع ايرادات
قانوني اساسنامه مزبور (كه از سوي رئيس مجلس وارد شده است) ميباشد و از
اين حيث فاقد ايراد به نظر ميرسد.
بر اساس اصالح بند نخست ،تأسيس شعب يا نمايندگيهاي شركت در
خارج از كشور با رعايت تبصره « »3ماده ( )33قانون اجراي سياستهاي كلي
اصل  00خواهد بود .مطابق تبصره مذكور «افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب
خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادي
ودارايي وسازمان مديريت وبرنامه ريزي كشوروتصويب هيأت وزيران مجاز
است  .بانكها و بيمههاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند».
مطابق بنددوم مصوبه حاضر نيز شركت مزبور دراحداث ،توسعه و بهينه سازي
تأسيسات توليد برق دولتي مقيد به رعايت قوانين و مقررات مربوط شدهاست.
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اصالح اساسنامه شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
مقدمه

هيأت وزيران در جلسه مورخ  3390/2/24به استناد ماده واحه قانون
استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات
دولتي وابسته به دولت اقدام به اصالح اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و
بهسازي شهري ايران نموده است.
تبيين و بررسي

در خصوص مبناي اساسنامه مذكور الزم به ذكر است كه اين اساسنامه توسط
هيئت وزيران در جلسه مورخ  3332/ 33/ 39و به استناد ماده ( )0قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (مصوب
 ،)3319به تصويب رسيد .در حاليكه اساساً اين ماده به هيأت وزيران اجازه
تشكيل شركت جديدي را نداده بود و تنها به منظور «واگذاري ،انحالل ،ادغام و
تجديد سازمان شركتهاي دولتي ،اصالح و تصويب اساسنامه شركتها ،تصويب
آييننامههاي مالي و معامالتي» به دولت اجازه اقدام قانوني الزم را داده بود.
همچنين به موجب تبصره « »3اين ماده ،صراحتاً تشكيل شركت دولتي جديد
منحصراً در صالحيت مجلس شوراي اسالمي دانسته شده بود .لذا بر اين اساس
دولت حق ايجاد چنين شركتي و به تبع آن تصويب اساسنامه آن را نداشته است.
در هر صورت اساسنامه مزبور به موجب نامههاي شماره  33/34/1498مورخ
 3333/3/39و شماره  33/34/1333مورخ  3333/0/30شوراي نگهبان به تأييد
شورا رسيده است.
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الزم به ذكر است كه هيأ ت وزيران سابقاً نيز در جلسه مورخ  3330/3/0در
راستاي رفع ايرادات رييس مجلس شوراي اسالمي ،اساسنامه شركت مادر
تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران ،را اصالح نموده بود كه اين اصالحيه
نيز به موجب نامه شماره  3330/34/32040مورخ  3330/3/39شوراي نگهبان به
تأييد شورا رسيده است.
مطابق اصالحيه حاضر مديرعامل شركت عالوه بر اينكه ميتواند براساس
ماده ( )23فعلي قسمتي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به هر يك از
اعضاي هيئت مديره يا ديگر كاركنان شركت يا مديران شركتهاي زيرمجموعه
(به عنوان نمايندگان مديرعامل) به تشخيص خود واگذار نمايد ،قادر خواهد بود
قسمتي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به مديران وزارت راه و شهرسازي
در هريك از استانها نيز واگذار نمايد.
در رابطه با اين اصالح الزم به ذكر است كه هماكنون به موجب بند «ه» ماده
 220قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران (مصوب )3339
اينگونه مقرر گرديده «در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمت رساني
به مردم و تمركززدايي در تصميمگيريهاي اداري و مالي و اجتناب از
موازيكاري و پاسخگويي مديران ،اختيارات ،وظايف و مسؤوليتهايي كه در
قوانين و مقررات براي دستگاههاي اجرائي يا رؤسا و باالترين مقام آنها پيشبيني
شده است حسب مورد به مديران واحدهاي ذيربط استاني و ستادي دستگاههاي
يادشده براساس شرح وظايف پستهاي سازماني و يا احكام انتصاب و يا
تفويض اختيار قابل تفويض است لكن در هيچ موردي مسؤوليت مديران استاني
يا ستادي يادشده رافع اختيار رئيس يا باالترين مقام دستگاه نيست».
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