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طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول
قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 6831
بر اساس دو سال آخر بیمهپردازی سنوات ارفاقی آنان
مقدمه

«طرح یک فوریتی الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراري مستمري
بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب
 3381بر اساس دو سال آخر بیمه پردازي سنوات ارفاقی آنان» که در تاریخ
 3303/1/2اعالم وصول شده بود ،با اصالحاتی در جلسه علنی مجلس در تاریخ
یكشنبه  3303/8/38به تصویب رسید و بر اساس اصل  09قانون اساسی براي
اظهار نظر نزد شوراي نگهبان ارسال گردید.
پیشینه

ماده واحده «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» در تاریخ
 3381/1/5به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید .به موجب این ماده واحده
به دولت اجازه داده شد « ...از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال
کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردادي وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را که حداقل
بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنجسال
سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضاي کارکنان و موافقت دستگاه
متبوع خود بازنشسته نماید»...
قانون مزبور به موجب «قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد
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کارکنان دولت مصوب »3381مصوب  3380/32/39از تاریخ اتمام مهلت اجراي
آن به مدت پنج سال تمدید گردید.
اما مسئله اي که در رابطه با اجراي «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان
دولت» بوجود آمد ،مربوط به حقوق و مزایاي کارکنانی است که مطابق شرایط
این قانون بازنشسته شده اند.
به موجب ماده واحده قانون مزبور «پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان
براساس سیسال پرداخت خواهدشد»
و مطابق تبصره « »9همین قانون «کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته
میشوند از حقوق و مزایاي سایر قوانین و مقررات که براي کارکنان بازنشسته
در نظر گرفته شدهاست بهرهمند خواهندبود».
بنابراین در این قانون به نحوه پرداخت حقوق بازنشستگی این دسته از
کارمندان اشاره نشده است و حقوق بازنشستگی این دسته از کارکنان حسب
مورد با توجه به اینكه مشمول کدام صندوق بازنشستگی میباشند مطابق با
قوانین و مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.
از جمله کارکنانی که مطابق شرایط این قانون بازنشسته شده اند یا میشوند
مشمولین قانون تأمین اجتماعی هستند ولذا حقوق و مزایاي آنان نیز بر اساس
قانون تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد .این امر در تبصره ماده ( )77قانون
تأمین اجتماعی مشخص شده است .بر اساس تبصره ماده ( )77قانون تأمین
اجتماعی «مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت
شده ،ظرف آخرین دو سال پرداخت بیمه» مالك تعیین مستمري است.
حال با توجه به اینكه این تبصره «آخرین دو سال پرداخت بیمه» را مالك
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تعیین حقوق بازنشستگی قرار داده است در عمل این ابهام به وجود آمد که
منظور از «آخرین دو سال» دو سال آخر خدمت واقعی کارکنانی است که مطابق
قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته شده اند (یعنی سنوات  29و  )25و یا
دو سال آخر سنوات ارفاقی که دولت به جاي کارکنان مشمول قانون مزبور حق
بیمه را پرداخت نموده است( 6یعنی سنوات  20و .)39
ابهام مزبور منجر به ارائه طرحی از سوي مجلس شوراي اسالمی شد تحت
عنوان «طرح استفساریه تبصره ماده  77قانون تأمین اجتماعی»که در تاریخ
 3302/7/39به تصویب مجلس مجلس شوراي اسالمی رسید( .فارغ از شكایات
ارسالی به دیوان عدالت اداري و درنهایت صدور رأي وحدت رویه در هیأت
عمومی دیوان عدالت اداري) به موجب این استفساریه ،مستمري بازنشستگان
موضوع ذیل ماده ( )77قانون تأمین اجتماعی باید بر اساس میانگین بیمهپردازي
دو سال آخر (سال  20و  )39محاسبه گردد .به عبارتی به موجب این استفساریه
حقوق بازنشستگی آن دسته از کارکنانی که مطابق قانون بازنشستگی پیش از
موعد بازنشسته شده اند براساس دو سال آخر سنوات ارفاقی که دولت به جاي
کارکنان مشمول قانون مزبور حق بیمه را پرداخت نموده است (یعنی سنوات 20
و  )39پرداخت خواهد شد.
شوراي نگهبان در خصوص این استفساریه اینگونه اظهار نظر نمود:
 .1به موجب تبصره  ۱و  2ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد ،سهم صندوقهاي
بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز كسور بازنشستگی و يا حق بیمه سهم
مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از سوي دولت تأمین و به صندوقهاي مذكور
پرداخت خواهدشد.
8

«با توجه به نظریه تفسیري شماره  71/23/583مورخ  3371/3/39شوراي
نگهبان 6از اصل  73قانون اساسی ،طرح فوقالذکر تفسیر نیست بلكه
قانونگذاري است ،لذا مغایر اصل مذکور شناخته شد»
حال مجلس مجدداً به منظور حل این مسئله اقدام به تصویب ماده واحده اي
نموده است که بر اساس آن «سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به
برقراري حقوق بازنشستگان پیش از موعد مشمول قانون بازنشستگی پیش از
موعد کارکنان دولت (مصوب  )3381/1/5بر اساس دو سال آخر بیمهپردازي
سنوات ارفاقی ،از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند؛ به نحوي که در شرایط
برابر ،پرداختی به این اشخاص از بازنشستگانی که همزمان با آنان با سی سال
سابقه بیمهپردازي بازنشسته شدهاند ،بیشتر نگردد».
بررسی و تبیین

آنچه که در خصوص این طرح حائز اهمیت میباشد بارمالی ناشی از آن
است که دربردارنده دو مسئله است .مسئله اول مشتمل بر این است که آیا طرح
حاضر داراي بارمالی است؟ و اگر دارد ناشی از چیست؟ مسئله دوم نیز در
خصوص منبع ارائه شده جهت تأمین بارمالی ناشی از این طرح است که نیازمند
بررسی میباشد.
اما در خصوص مسأله نخست باید گفت که بر اساس تبصره ماده ( )77قانون
 .1نظريه تفسیري شماره  67/2۱/385مورخ  ۱567/5/۱1شوراي نگهبان در خصوص اصل
 65قانون اساسی :
« -۱مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراين تضییق و توسعه قانون در مواردي كه رفع
ابهام قانون نیست ،تفسیر تلقی نمیشود»....
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تأمین اجتماعی «مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه
پرداخت شده ،ظرف آخرین دو سال پرداخت بیمه» مالك تعیین مستمري است
و در واقع آن سال هایی مد نظر میباشد که بیمه شده مزد و حقوق دریافت
کرده و بر اساس آن حق بیمه پرداخته است .در نتیجه نمیتوان سال هایی را که
بیمه شده مزد و حقوق نمیگیرد را مالك پرداخت حقوق بازنشستگی دانست.
همچنین مطابق بند « »5ماده ( )2قانون تأمین اجتماعی« ،مزد یا حقوق یا
کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایاي نقدي و غیرنقدي مستمر
است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود» و بنابراین «مزد یا حقوق
بیمهشده» که در تبصره ماده ( )77مبناي پرداخت مستمري بازنشستگی قرار
گرفته است ،آن وجوهی است که در مقابل کار و خدمت واقعی به بیمه شده
پرداخت شدهاست .در حالی که در سنوات ارفاقی چنین کار و خدمتی اساساً
انجام نگرفتهاست؛ لذا براساس بند « »5ماده ( )2و تبصره ماده ( )77قانون تأمین
اجتماعی ،آخرین دو سال خدمت واقعی بازنشستگان مبناي پرداخت مستمري
بازنشستگی است نه دو سال آخر دوره ارفاقی .فلذا پیش بینی پرداخت حقوق
بازنشستگی بر اساس دو سال آخر بیمهپردازي سنوات ارفاقی به جاي دو سال
آخر خدمت واقعی منجر به افزایش حقوق بازنشستگی این دسته از کارکنان
مشمول قانون تأمین اجتماعی و در نتیجه ایجاد بارمالی جدید براي سازمان
تأمین اجتماعی خواهد شد.
از همین رو مجلس در انتهاي مصوبه خود به نحوه تأمین بارمالی جدید
پرداخته است .به موجب ذیل مصوبه حاضر «بار مالی این قانون از محل وجوه
دریافتی موضوع تبصره ( )3و ( )2قانون مذکور تأمین میشود».
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اما در خصوص مسأله دوم ،یعنی نحوه تأمین بارمالی ،تبصره « »3قانون
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مقرر میدارد« :دستگاههاي اجرائی
مشمول این قانون مكلفند بار مالی ناشی از اجراي این قانون در سال  3381را از
محل اعتبارات سال جاري خود پرداخت نمایند .اعتبار مورد نیاز براي سالهاي
آتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیشبینی و تأمین خواهد شد3».
همچنین بر اساس تبصره ( )2این قانون «سهم صندوقهاي بازنشستگی
بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمهي سهم
مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات تبصره یک تأمین
و به صندوقهاي مذکور پرداخت خواهد شد».
همانگونه که مشاهده میشود« ،پیش بینی اعتبار در قوانین بودجه سنواتی» به
عنوان محل تأمین بار مالی ناشی از طرح حاضر در نظر گرفته شده است .در این
خصوص این نكته قابل توجه است که با عنایت به توضیحات پیش گفته تاکنون
آنچه که بر اساس تبصره « »3قانون بازنشستگی پیش از موعد قابل تأمین بوده
است پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت واقعی (سنوات
 29و  )25است و لذا طرح حاضر دولت را ملزم خواهد کرد که از این پس
 .1در بودجه سال جاري ( )۱535مطابق بند «د» تبصره « ۱3بازنشستگی پیش از موعد كلیه
مشموالن قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب  ۱587/7/3و قانون تمديد آن
در دستگاههاي اجرائی دولتی با موافقت باالترين مقام اجرائی دستگاه يا مقام مجاز موضوع
مواد ( )32و ( )35قانون محاسبات عمومی كشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است .اجراي اين
حكم از محل اعتبارات هزينهاي دستگاهها يا صرفهجويی ناشی از كاهش نیروها كه میزان آن
به تأيید معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئیسجمهور میرسد ،قابل تأمین و پرداخت
است».
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اعتبار بیشتري براي پرداخت حقوق بازنشستگان پیش از موعد مشمول قانون
تأمین اجتماعی پیش بینی نماید و این امر نمیتواند طریقه تأمین هزینه جدید
محسوب شود.
در این خصوص به موجب نظریه تفسیري شماره  90790/39/03مورخ
 3303/32/23شوراي نگهبان از اصل  75قانون اساسی «درج عبارت ...
«پیشبینی در بودجه سنواتی»  ...اگر مستلزم بار مالی جدید بوده ،طریق جبران
کاهش درآمد یا هزینه جدید مذکور در اصل  75قانون اساسی محسوب
نمیگردد».
بنابراین حكم مذکور در ذیل ماده واحده نمیتواند تأمین کننده بار مالی این
طرح محسوب شود و لذا مغایر اصل  75قانون اساسی میباشد.
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اظهار نظر کارشناسی درباره طرح نحوه اجرای قسمتی از
اصل یکصد و شصتم ( )611قانون اساسی
مقدمه

طرح نحوه اجراي قسمتی از اصل یكصد و شصتم ( )319قانون اساسی که
دو فوریت آن در جلسه یكشنبه مورخ  3303/8/38به تصویب رسید پس از
بررسی در کمیسیون تخصصی مربوطه (کمیسیون قضائی حقوقی) در جلسه
علنی مورخ  3303/8/25به تصویب رسید که در این گزارش به بررسی آن
خواهیم پرداخت.
تبیین و بررسی موضوع
ماده ()6

به موجب این ماده رئیس قوه قضائیه مكلف شده وزیر دادگستري را از میان
«حقوقدانان» به رئیس جمهور معرفی نماید .در این خصوص ممكن است این
مسئله مطرح شود که تعیین شرط «حقوقدان» بودن براي وزیر دادگستري مغایر
صالحیت و اختیار رئیس قوه قضائیه در اصل  319قانون اساسی مبنی بر پیشنهاد
وزیر دادگستري به رئیس جمهور میباشد .چرا که به موجب اصل مزبور وزیر
دادگستري از میان كساني که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد میکند
انتخاب میشود و با توجه به اینكه در این اصل واژه «کسان» واجد اطالق و
عموم میباشد ،تضییق نمودن آن منجر به محدود نمودن صالحیت رئیس قوه
قضائیه خواهد شد.
اما از سوي دیگر به نظر میرسد منظور اصل  319قانون اساسی این بوده
است که وزیر دادگستري باید از میان افرادي انتخاب شود که رئیس قوه قضائیه
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به رئیس جمهور پیشنهاد میکند و در مقام بیان اینكه فرد مزبور باید داراي چه
شرایطی باشد و یا اینكه نمیتوان براي وي ضوابطی تعیین نمود نبوده است.
عالوه براین تعیین شرایط براي افراد جهت تصدي مقامات خاص به این
صورت که صرفاً شرایط عامی براي تصدي آن مقام مقرر شود مغایر و محدود
کننده صالحیت مقام صالح در انتخاب افراد جهت تصدي مناصب نیست .به
عنوان مثال در صورتی که مجلس براي سایر وزارء شرایط کلی تعیین نماید
(همانگونه که براي برخی از وزراء تعیین گردیده است) نمیتوان آن را مغایر
صالحیت رئیس جمهور در انتخاب وزراء دانست .به عبارت دیگر تعیین شرایط
در صورتی میتواند محدود کننده صالحیت مرجع صالح جهت تعیین آن مقام
محسوب شود که اختیار وي با توجه به شرایط در نظرگرفته شده محدود به
موارد خاص شود .در حالی که در حكم این ماده چنین امري واقع نمیشود.
اشكال دیگري که در خصوص این ماده میتواند مطرح شود ابهام در مفهوم
«حقوقدان» است .زیرا ممكن است در تعیین مصادیق چنین مفهومی تردید شود
که آیا منظور از «حقوقدان» صرفاً دانش آموختگان رشته حقوق میباشد و یا
شامل اشخاص دیگر نظیر دارندگان پایه قضائی ،اگر چه دانش اموخته رشته
حقوق نباشند ،نیز میشود .در این خصوص نیز به نظر میرسد با توجه به فهم
عرفی از حقوقدان بودن و صالحیت رئیس قوه قضائیه در معرفی چنین فردي و
نهایتاً رأي اعتماد مجلس ،ابهامی در این رابطه وجود نداشته باشد.
ماده ()0

این ماده در مقام تعیین برخی مصادیق مسائل مربوط به روابط قوّه قضاييه
با قوّه مجريه و قوّه مقننه میباشد:
9

 -3به موجب بند «الف» این ماده ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس
قوه قضائیه به دولت و پیگیري جهت تصویب آنها برعهده وزیر دادگستري
گذاشته است .باتوجه به اینكه مسئولیت ارائه لوایح قضائی به دولت و پیگیري
جهت تصویب آنها میتواند از جمله مسائل مربوط به رابطه قوه قضائیه با قواي
دیگر باشد که وزیر دادگستري مسئولیت آن را مطابق اصل  319برعهده دارد،
فاقد ایراد است.
 -2به موجب بند «ب» این ماده برخی از امور مربوط به رابطه بین قوه
قضائیه و قوه مقننه به وزیر دادگستري محول شده است .نظیر دفاع از لوایح
قضائی در مجلس شوراي اسالمی ،اظهار نظر در مورد طرح هاي مربوط به قوه
قضائیه و هماهنگی الزم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم و همكاري
جهت تحقیق و تفحص مجلس شوراي اسالمی در خصوص مسائل مربوط به
قوه قضائیه .این موارد را نیز میتوان در واقع از جمله مصادیق مسائل مربوط به
روابط قوّه قضاییه با قوّه مقننه موضوع اصل  319دانست و لذا از این حیث
مغایرتی با اصل  319و سایر اصول قانون اساسی نظیر اصل  57ندارد .اما مسئله
اي که در خصوص این بند وجود دارد این است که وزیر دادگستري به اعتبار
نمایندگی قوه قضائیه مسئولیت اینگونه موارد را خواهد داشت و لذا میبایست
در واقع مطابق با نظر و هماهنگ با قوه قضائیه در مقام انجام چنین وظایفی
باشد لیكن بند مزبور از جهت اینكه مشخص ننموده است وزیر دادگستري
انتقال دهنده نظر رئیس قوه قضائیه میباشد یا خیر واجد ابهام است.
 -3در بند «پ» نیز تعدادي از مسائل مربوط به رابطه قوه قضائیه با قوه
مجریه مشخص شده است و براساس آن پیگیري این مسائل برعهده وزیر
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دادگستري نهاده شده است و لذا با توجه به اینكه این موارد نیز از جمله
مصادیق موضوع اصل  319قانون اساسی است فاقد ایراد به نظر میرسد.
 -9بند «ت» هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهاي
همكاري و معاضدت قضائی ،استرداد مجرمان ،انتقال محكومان و امضاي اسناد
و اجراي مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه را
برعهده وزیر دادگستري نهاده است.
در ارتباط با این ماده دو موضوع از یكدیگر قابل تفكیک میباشد .یكی
هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهاي همكاري و
معاضدت قضائی ،استرداد مجرمان ،انتقال محكومان و امضاي اسناد که میتواند
از جمله مصادیق مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا محسوب و لذا
در زمره مسئولیت هاي وزیر دادگستري قرار بگیرد و دیگري اجراي مفاد این
موارد است .در صورتی که هماهنگی صرفاً ناظر به تنظیم قراردادهاي همكاري
و معاضدت قضائی ،استرداد مجرمان ،انتقال محكومان و امضاي اسناد باشد و
اجراي مفاد این قراردادها به صورت مستقل برعهده وزیر دادگستري نهاده شده
باشد به دلیل اینكه اجراي این اسناد در واقع از جمله صالحیت هاي قوه قضائیه
محسوب میشود قرار دادن آن در صالحیت وزیردادگستري مغایر اصول
متعددي از قانون اساسی نظیر اصول  351 ،319و  13میباشد و لیكن در
صورتی که هماهنگی مذکور در صدر بند ناظر به اجراي مفاد این قراردادها نیز
باشد فاقد ایراد است .لذا به نظر میرسد حكم مذکور در ذیل این بند مربوط به
«اجراي مفاد» قراردادها واجد ابهام باشد.
نهایتاً پیشنهاد میشود عبارت ذیل بند «ت» (با رعایت اصول قانون اساسی و
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نظر رئیس قوه قضائیه) در ذیل اصل ماده ( )2اضافه شود تا به منظور رفع برخی
ایرادات و ابهامات موجود ،رعایت این موارد ناظر به کلیه موارد مذکور در این
بند باشد.
ماده ()8

به موجب این ماده آن بخش از برنامههاي قوه قضائیه و نیارهاي مالی این
قوه و سایر اموري که منوطبه تصویب هیاتوزیران است ،پس از تایید رییس
قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستري به هیأتدولت ارائه میشود.
برخی از موارد مذکور در این ماده را نیز میتوان در زمره مسائل مربوطه به
رابطه قوه قضائیه با قوه مجریه محسوب نمود چرا که مواردي موضوع این حكم
قرار گرفته است که منوط به تصویب هیأت وزیران میباشد و لذا ذیل اصل
 319قرار گرفته و مغایرتی با این اصل ندارد .لیكن عنوان «برنامههاي قوه
قضائیه» با توجه به اینكه چنین برنامه هایی مشخص بوده و اصوال منوط به
تصویب آن در هیأت وزیران نمیباشد ،واجد ایراد بوده و مغایر اصول مربوط به
استقالل و وظایف قوه قضائیه (اصول  357 ،351 ،13و  )358است.
ماده ()2

به موجب بخش نخست از این ماده ،وزیر دادگستري در قبال کلیه مسائل
مربوطبه روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا
موظف است در برابر مجلس شوراي اسالمی پاسخگو باشد .در این خصوص با
توجه به اینكه سؤال نمایندگان در رابطه با مسئولیت وزیردادگستري درقبال
مسائل مربوطبه روابط قوه قضائیه با سایر قوا میباشد و به موجب اصل 319
قانون اساسی این موارد در صالحیت وزیر دادگستري میباشد فاقد ایراد به نظر
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میرسد.
لیكن به موجب بخش دوم این ماده وزیر دادگستري همچنین موظف شده به
سواالت نمایندگان مجلس درخصوص مسائل مختلف مربوطبه قوه قضائیه پس
از کسب اطالع و با رعایت استقالل قضات پاسخ دهد.
در این خصوص با توجه به اینكه اوالً ابزارهاي نظارت مجلس بر قوه قضائیه
مشخص بوده (تحقیق و تفحص ،اظهار نظر و کمیسیون اصل  )09و این امر
شامل سؤال نمایندگان از قوه قضائیه نمیباشد و ثانیاً چنین موضوعی در
صالحیت وزیر دادگستري نیست مغایر اصول متعددي از قانون اساسی نظیر
اصول  88 ،13و  319میباشد.
ماده ()5

این ماده مسئوالن واحدهاي مختلف قوه قضائیه را مكلف میکند تا اطالعات
و مدارك الزم را در اختیار وزیر دادگستري قرار دهند .این تكلیف در راستاي
حكم مذکور در ماده ( )9پیش بینی شده است.
این ماده عالوه بر اینكه به تبع ایراد وارده به ذیل ماده ( )9واجد ایراد است با
توجه به اینكه تشكیالت قوه قضائیه زیر نظر رئیس قوه قضائیه بوده و هیچگونه
تكلیفی نسبت به وزیر دادگستري ندارند ،ایجاد تكلیف براي مسئوالن واحدهاي
مختلف قوه قضائیه به پاسخگویی در مقابل وزیر دادگستري مغایر اصولی از
قانون اساسی نظیر اصول  357 ،13و 319می باشد.
همچنین تبصره ماده ( )5نیز به تبع ایراد وارده به این ماده مغایر اصول مزبور
میباشد.
ماده ()1
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این ماده به رئیس قوه قضائیه این اختیار را میدهد تا بتواند امور مالی ،اداري
و استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستري تفویض نماید .این تفویض سالب
اختیارات رئیس قوه نمیشود و وزیر دادگستري نیز بایستی هماهنگیهاي الزم
را در اداره این امور با رئیس قوه قضائیه به عمل آورد .در خصوص این ماده
مسئله اي که وجود دارد این است که مطابق ذیل اصل  319قانون اساسی رئیس
قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداري و نیز اختیارات استخدامی غیر
قضات را به وزیر دادگستري تفویض کند .روشن است قید غیر قضات تنها براي
اختیارات استخدامی در اصل  319ذکر شده است و در مورد اختیارات مالی و
اداري تاثیري ندارد .به عبارت دیگر رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات اداري
و مالی قوه را به وزیر دادگستري تفویض نماید و نه صرفاً امور مالی و اداري
غیرقضات .لیكن به موجب ماده حاضر تفویض اختیار در امور مالی و اداري نیز
محدود به غیر قضات شده است و از این جهت حكم مذکور در ذیل اصل 319
مبنی بر صالحیت رئیس قوه قضائیه در تفویض اختیارات اداري و مالی به وزیر
دادگستري را تضییق نموده است .بنابراین این ماده از این جهت ابهام دارد که
آیا رئیس قوه قضائیه تمام اختیارات مالی و اداري را مطابق اصل  319قانون
اساسی تفویض کرده است یا تنها بخش مربوط به غیرقضات را به وزیر
دادگستري تفویض مینماید.
ماده ()7

این ماده به رئیس قوه قضائیه این اختیار را میدهد در صورتی که وزیر
دادگستري داراي عملكرد سوئی بود گزارش آن را جهت تصمیم مقتضی به
رئیس جمهور تقدیم کند .در این خصوص مسئله اي که وجود دارد این است
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که در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران عزل وزرا تنها به دو صورت
امكانپذیر است .یكی از طریق استیضاح نمایندگان مجلس و راي عدم اعتماد
آنها براساس اصل  80قانون اساسی و دیگري عزل توسط رئیس جمهور به
استناد اصل  331قانون اساسی .لذا رئیس قوه قضائیه امكان عزل مستقیم وزیر
دادگستري را ندارد و در صورت عدم رضایت از عملكرد وي براساس این ماده
میتواند گزارشی را در این خصوص به رئیس جمهور بدهد تا ایشان در
صورت صالحدید وزیر را عزل کند .بنابراین با توجه به اینكه این ماده تكلیفی
براي رئیس جمهور ایجاد نمیکند و صرفا ارائه گزارشی است که رئیس قوه
قضائیه به رئیس جمهور ارائه میکند و اختیار عزل یا عدم عزل وزیر همچنان در
صالحیت رئیس جمهور خواهد بود ،از این جهت ایرادي به ماده وارد نیست.
ماده ()3

به موجب این ماده آییننامه اجرایی این قانون باید از سوي وزارت دادگستري تهیه
و بهتصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
مسأله حائز اهمیتی که در خصوص این ماده وجود دارد این است که رئیس قوه
قضائیه با توجه به شان ریاستی قوه و اعمال مدیریت بر آن و براساس مجموعه
صالحیتها و وظایفی که براساس اصل  358قانون اساسی و همچنین اصول دیگر آن
قانون نظیر اصل  351بر عهده دارد میتواند در حوزه مسائل قضایی وضع آییننامه
نماید .موضوع این مصوبه نیز در عمده موارد قضایی بوده و لذا الزم است آییننامه
اجرایی آن توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب برسد .اما در خصوص تهیه ابتدایی
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چنین آئین نامه اي توسط وزیر دادگستري در صورتی که به معناي الزام تصویب چنین
آئین نامه اي توسط ئیس قوه قضائیه باشد واجد ایراد است .لذا ماده مزبور از این جهت
واجد ایراد است.
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اصالح اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس
مقدمه

هیأت وزیران در جلسه مورخ  3303/7/27به استناد ماده ( )9قانون تشكیل سازمان
صنایع هوایی نیروهاي مسلح – مصوب  – 3383اقدام به اصالح «اساسنامه شرکت
صنایع هوایی قدس» نموده و در راستاي اجراي اصل  85قانون اساسی نزد شوراي
نگهبان ارسال کرده است که در این گزارش به بررسی این اصالحیه خواهیم پرداخت.
پیشینه موضوع

به موجب ماده ( )9قانون تشكیل سازمان صنایع هوایی نیروهاي مسلح – مصوب
« – 3383اساسنامه سازمان 6و شرکتهایی که توسط سازمان مطابق ماده ( 0)3این قانون
تشكیل میگردند به وسیله وزارت 8تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و
پس از تأیید فرماندهی کل قوا ،جهت اجرا ابالغ میگردد».
در این راستا «اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهاي مسلح» در تاریخ 3383/0/25
 .1سازمان صنايع هوايی نیروهاي مسلح
 .2ماده  -5شركتها و واحدهاي صنعتی و تحقیقاتی وزارت كه فعالیت آنها در زمینهامور
مذكور در ماده ( )۱اين قانون است به سازمان ملحق و حسب مورد به تابعیت يا وابستگی آن
در میآيند و مطابق اين قانون و مقررات مربوط به شركتهاي دولتی ادارهمیشوند
تبصره  -به وزارت اجازه داده میشود در چارچوب اهداف و وظايف سازمان و بهمنظور تأمین
نیازهاي نیروهاي مسلح ،به ويژه در فنآوريهاي جديد و استراتژيك و خريداقالم مورد نیاز پس
از تصويب هیأت وزيران و با كسب مجوز از فرماندهی معظم كل قوا ،نسبت به ايجاد شركتهاي
صنعتی و خدماتی وابسته به سازمان با مشاركت طرفهاي داخلی وخارجی اقدام كند.
 .3وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح
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به تصویب هیأت وزیران و پس از تأیید شوراي نگهبان نهایتاً در تاریخ  3388/0/20به
تأیید فرماندهی کل قوا رسید.
به موجب ماده ( )1این اساسنامه 6چهار شرکت با سرمایه و دارایی هاي منقول و
غیرمنقول خود به عنوان شرکت هاي زیرمجموعه سازمان صنایع هوایی نیروهاي مسلح
شناخته شدند که از جمله آنها «شرکت صنایع هوایی قدس» میباشد.
بر همین اساس «اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس» در تاریخ  3381/0/7به
استناد ماده ( )9قانون تشكیل سازمان صنایع هوایی نیروهاي مسلح – مصوب – 3383
توسط هیأت وزیران به تصوب رسید و از سوي شوراي نگهبان نیز مورد تأیید قرار
گرفت.
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حال هیأت وزیران به موجب مصوبه مورخ  3303/1/23به استناد ماده ( )9قانون
تشكیل سازمان صنایع هوایی نیروهاي مسلح اقدام به اصالح اساسنامه شرکت صنایع
 .1ماده  7ـ شركت هاي زير با سرمايه و دارايی هاي منقول و غیرمنقول خود در زيرمجموعه

سازمان قرار میگیرند

۱ـ شركت صنايع هواپیمايی ايران (صها)
2ـ شركت پشتیبانی و نوسازي هلیكوپترهاي ايران (پنها)
5ـ شركت صنايع هواپیماسازي ايران (هسا)
4ـ شركت صنايع هوايی قدس
 .2الزم به ذكر است كه اساسنامه مزبور ابتدائاً در تاريخ  ۱584/3/3به تصويب هیأت وزيران
رسید كه با توجه به ايرادات شوراي نگهبان نهايتاً در تاريخ  ۱587/3/6اصالح و مورد تأيید
شوراي نگهبان قرار گرفت.
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هوایی قدس نموده است و در راستاي اجراي اصل  85قانون اساسی نزد شوراي
نگهبان فرستاده است.
بررسی و تبیین

به موجب مصوبه هیأت وزیران در ماده (« )3اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس»
عبارت "شرکت صنایع هوایی قدس" به عبارت "شرکت صنایع طراحی و ساخت
هواپیماهاي سبک" اصالح میشود.
در این خصوص باتوجه به اینكه صرفاً عنوان "شرکت صنایع هوایی قدس" به
"شرکت صنایع طراحی و ساخت هواپیماهاي سبک" تغییر یافته است فاقد ایراد
مغایرت با قانون اساسی است و لكن نكته قابل تذکري که وجود دارد این است که به
موجب ماده (« )1اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهاي مسلح» که در تاریخ
 3383/0/25به تصویب هیأت وزیران و در تاریخ  3388/0/20به تأیید فرماندهی کل
قوا نیز رسیده است« ،شرکت صنایع هوایی قدس» بعنوان یكی از شرکت هاي
زیرمجموعه سازمان صنایع هوایی نیروهاي مسلح شناخته شده است و لذا مناسب بود
درصورت اصالح عنوان شرکت مزبور ،ماده (« )1اساسنامه سازمان صنایع هوایی
نیروهاي مسلح» نیز مورد اصالح قرار میگرفت.
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اظهارنظر کارشناسی در خصوص اصالح اساسنامه شرکت سهامی سازمان
آب و برق خوزستان
مقدمه
اساسنامه سازمان آب و برق خوزستان نخستین بار در تاریخ  3330/93/33به
تصویب کمیسیون مشترك برنامه مجلسین قبل از انقالب رسید .پس از آن اساسنامه
جدیدي در تاریخ  3397/32/21به استناد ماده ( )3قانون تأسیس وزارت آب و برق
مصوب  63397/32/31و ماده ( )2قانون تأسیس شرکتهاي بهرهبرداري از اراضیزیر
سدها مصوب  03397/2/39به تصویب کمیسیونهاي آب و برق و دارایی و امور
استخدام مجلسین سابق رسید.
اساسنامه شرکت مذکور مجدداً طی تصویب نامه شماره"0159ت28213ه" مورخ

 .1ماده  - 5به وزارت آب و برق اجازه داده میشود كه در اجراي وظايف موضوع بندهاي الف
 ب  -ه  -و  -ماده يك اين قانون مؤسساتی را كه طبقاصول بازرگانی اداره خواهند شد بهوجود آورد.
اساسنامه مؤسسات مزبور از طرف وزارت آب و برق تهیه و به تصويب كمیسیونهاي مربوط
مجلسین خواهد رسید .
 .2ماده  - 2اساسنامه شركتهاي دولتی مذكور و همچنین هر گونه تغییر در اساسنامه
سازمانها و شركتهاي تابعه وزارت آب و برق و يا تبديل سازمانها بهشركتهاي دولتی يا مختلط
كه اكثريت سرمايه آنها متعلق به دولت است بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصويب
كمیسیونهاي آب و برق و دارايی واستخدام مجلسین قابل اجرا خواهد بود .
01

 63382/3/32با استناد به ماده ( )9قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران – مصوب  0-3370تصویب و ابالغ شد.
.1هیأت وزيران در جلسههاي مورخ  ۱58۱8۱28۱4و  ۱5828286بنا به پیشنهاد
شماره 734528218۱11مورخ  ۱58۱8۱28۱۱وزارت نیرو و به استناد ماده ( )4قانون برنامه
سوم توسعهاقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران  -مصوب  ،-۱563اساسنامه
شركتهاي آبمنطقهاي آذربايجان شرقی و اردبیل ،آذربايجان غربی ،اصفهان و چهارمحال و
بختیاري ،تهران ،خراسان،سیستان و بلوچستان ،غرب ،فارس ،بوشهر و كهگیلويه و بويراحمد،
كرمان ،گیالن ،مازندران و گلستان،هرمزگان  ،يزد و سازمان آب و برق خوزستان را به شرح
نمود:
تصويب
ذيل
اساسنامه شركت سهامیآب منطقهاي...
فصل اول  -كلیات و سرمايه
ماده  -۱نام شركت ،شركت سهامیآب منطقهاي . ..............سازمان آب و برق خوزستان
میباشد كه ازاين پس در اين اساسنامه شركت نامیده میشود.
ماده  -2هدف شركت ،انجام فعالیتهاي تصدي وزارت نیرو در امور آب در حوزه عمل شركت
است.
ماده  -5مركز اصلی شركت ،شهر............................خواهد بود.
ماده  -4نوع شركت سهامی (خاص ) است و از هر لحاظ استقالل مالی داشته و طبق اصول
بازرگانی ومقررات اساسنامه و آيیننامههاي مالی ،معامالتی و استخدامیخود اداره میشود.
ماده  -3مدت شركت نامحدود است.
ماده  -7سرمايه شركت عبارتست از مبلغ.....................ريال كه به....................سهم ........
ريالی منقسم گرديده است و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصی مديريت منابع آب ايران
میباشد.
تبصره  -تغییرات سرمايه با رعايت قوانین مربوط پس از تأيید مجمع عمومی فوقالعاده با
تصويبهیأت وزيران انجام میگیرد........
 .2ماده  -4به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتی و افزايش

بازدهی وبهرهوري و اداره مطلوب شركتهايی كه ضروري است در بخش دولتی باقی بمانند و
نیز فراهم كردنزمینه واگذاري شركتهايی كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروري
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بر اساس تبصره ماده ( )1اساسنامه مذکور ،تغییر سرمایه این شرکتها با رعایت
قوانین مربوط و پس از تأیید مجمع عمومی فوقالعاده و با تصویب هیأت وزیران
امكانپذیر خواهد بود.
بر همین مبنا هیأت وزیران تاکنون دو مرتبه اقدام به اصالح ماده ( )1اساسنامه
سازمان مذکور نموده است ،و از این طریق در جلسات مورخ  63381/1/33و
 ،03303/3/29سرمایه این شرکت را افزایش داده است .الزم به ذکر در هر دو مورد،


است به بخشغیردولتی ،به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاري ،انحالل ،ادغام و
تجديد سازمانشركتهاي دولتی ،اصالح و تصويب اساسنامه شركتها ،تصويب آيیننامههاي
مالی و معامالتی ،تصويب آيیننامههاي استخدامی و بیمه ،با رعايت مقررات و قوانین مربوط و
جابجائی و انتقالوظايف ،نیروي انسانی ،سهام و دارائیهاي شركتهاي دولتی و شركتهاي
وابسته به آنها با رعايتموارد ذيل اقدام كند.
 .1هیئت وزيران در جلسه مورخ  ۱587/7/۱۱بنا به پیشنهاد شماره  ۱1۱552/5۱/۱11مورخ
 ۱583/۱2/۱3وزارت نیرو و به استناد ماده ( )6قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران ـ مصوب ۱585ـ تصويب نمود:
ماده ( )7اساسنامه شركت سهامی آب منطقهاي ،موضوع تصويب نامه شماره
/3734ت28275هـ مورخ  ۱582/5/۱2به شرح زير اصالح میشود
.....
 -۱4شركت سهامی سازمان آب و برق خوزستان:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (111ر111ر121ر172ر )۱2ريال كه به
(111ر212ر217ر ) ۱سهم ده هزار ريالی منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر
تخصصی مديريت منابع آب ايران میباشد
...
 .2هیئت وزيران در جلسه مورخ  ۱53۱/۱/21بنا به پیشنهاد شماره  ۱8575/21/۱11مورخ
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شوراي نگهبان مصوبه هیأت وزیران را تأیید نموده است.
در اصالح حاضر ،مشابه دو اصالحیه قبلی ،هیأت وزیران قصد دارد تا با اصالح
ماده ( )1اساسنامه این شرکت اقدام به افزایش سرمایه آن نماید که از این جهت مغایرتی
با قانون اساسی ندارد.



 ۱583/2/27وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختیار اصالح
اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت  -مصوب  - ۱566تصويب
نمود
ماده ( )7اساسنامه شركتهاي سهامی آب منطقهاي به شرح زير اصالح میشود
.....
 - 2شركت سهامی سازمان آب و برق خوزستان(تصويب نامه شماره /۱۱3453ت56123هـ
مورخ )۱587/6/28
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (111ر681ر313ر۱36ر )۱7ريال كه به
(368ر631ر7۱3ر )۱سهم ده هزار ريالی منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر
تخصصی مديريت منابع آب ايران میباشد .
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اظهارنظر کارشناسی در خصوص اصالح اساسنامه شرکتهای آب
منطقهای استانهای کشور
( شرکت های آب منطقه ای استانهای؛ آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،
اردبیل ،اصفهان ،ایالم ،بوشهر ،تهران ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان جنوبی،
خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،زنجان ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،فارس،
قزوین ،قم ،کردستان ،کرمان ،کرمانشاه ،کهگلویه و بویراحمد ،گلستان ،گیالن،
لرستان ،مازندران ،مرکزی ،هرمزگان ،همدان ،یزد)

مقدمه
هیأت وزیران در جلسه مورخ  3303/7/23به استناد «ماده واحده قانون استفساریه
درخصوص اختیار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته
به دولت ـ مصوب  3377ـ» 6اقدام به اصالح ماده ( )1برخی از اساسنامه هاي شرکت
 .1قانون استفساريه درخصوص اختیار اصالح اساسنامه سازمانها ،شركتها و موسسات دولتی و
وابسته به دولت 
موضوع استفساريه :
آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمی اجازه تصويب اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات
دولتی و وابسته به دولت ازجمله موسساتی را كهشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به
دولت داده است ،اصالح اساسنامه درهر مورد نیازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي
اسالمی است،يا اصالح اساسنامه ،كه در واقع اصالح تصمیم دولت است ،برعهده هیأت وزيران
میباشد؟ 
نظر مجلس :
ماده واحده  -هرگونه تغییر يا اصالح اساسنامههايی كه به موجب تصويب مجلس شوراي
اسالمی به هیأت دولت واگذار شده است ،چون تغییرنظر دولت محسوب میشود با هیأت
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هاي سهامی آب منطقه اي استان هاي کشور با موضوع اصالح سرمایه این شرکتها
نموده است که در راستاي اجراي اصل  85قانون اساسی نزد شوراي نگهبان ارسال شده
است.
بررسی و تبیین
شرکتهاي آب منطقهاي را باید به عنوان یكی از دستاندرکاران اصلی بخش آب
در کشور دانست .این شرکتها امروزه وابسته به وزارت نیرو بوده و مشغول به فعالیت
در حوزه صنعت آب در کشور میباشند و تصدي بخشی از امور را در سطح استانهاي
زیر نظر خود برعهده دارند.
علیرغم اینكه اساسنامه برخی از این شرکتها توسط مجلسین سابق (پیش از
انقالب) به تصویب رسیده است ،پس از انقالب اسالمی و به استناد ماده  32قانون
توزیع عادالنه آب – مصوب  6-3313مجلس شوراي اسالمی اجازه تأسیس و تشكیل
این قبیل شرکتها را به هیأت وزیران اعطا کرد و هیأت وزیران نیز اقدام به تأسیس


وزيران است.
 .1ماده  - 52وزارت نیرو میتواند سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي را به صورت شركتهاي
بازرگانی رأساً يا با مشاركت سازمانهاي ديگر دولتی يا شركتهائی كه با سرمايه دولت تشكیل
شدهاند ايجاد كند .اساسنامه اين شركتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصويب هیئت وزيران
خواهد رسید و شركتهاي مذكور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسی معاف خواهند
بود.
وزارت نیرو میتواند از اين اختیارات براي تغییر وضع شركتها و سازمانها و مؤسسات موجود
خود استفاده كند.
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تعدادي از این شرکتها نمود.
ماده ( )9قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري
اسالمی ایران – مصوب  6-3370نیز به دولت امكان تأسیس و ادغام این قبیل شرکتها
را داد و بر طبق همین ماده هیأت وزیران در جلسههاي مورخ  3383/32/39و
 3382/2/27به پیشنهاد وزارت نیرو اساسنامه شرکتهاي آب منطقهاي آذربایجان شرقی
و غربی ،اردبیل ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاري ،تهران ،خراسان ،سیستان و بلوچستان،
فارس ،بوشهر و کهكیلویه و بویر احمد ،کرمان ،گیالن ،مازندران و گلستان ،هرمزگان،
یزد و سازمان آب و برق خوزستان را به تصویب رسانید.
قانون «تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهاي آب منطقهاي استان و
تبدیل شرکتهاي آب منطقهاي که بیش از یک استان را در بر میگیرد به شرکت آب
منطقهاي استان ذيربط» مصوب  3383/32/21نیز یكی دیگر از مصوباتی است که

 .1ماده  -4به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتی و افزايش

بازدهی وبهرهوري و اداره مطلوب شركتهايی كه ضروري است در بخش دولتی باقی بمانند و
نیز فراهم كردنزمینه واگذاري شركتهايی كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروري
است به بخشغیردولتی ،به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاري ،انحالل ،ادغام و
تجديد سازمانشركتهاي دولتی ،اصالح و تصويب اساسنامه شركتها ،تصويب آيیننامههاي
مالی و معامالتی ،تصويب آيیننامههاي استخدامی و بیمه ،با رعايت مقررات و قوانین مربوط و
جابجائی و انتقالوظايف ،نیروي انسانی ،سهام و دارائیهاي شركتهاي دولتی و شركتهاي
وابسته به آنها با رعايتموارد ذيل اقدام كند.
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صراحتاً اجازه تأسیس شرکتهاي آب منطقهاي استانی را به دولت داد.
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بر این اساس دولت در مورخه  3389/3/38اقدام به تصویب اساسنامه تعدادي از
شرکتهاي فوقالذکر نمود و شوراي نگهبان نیز در تاریخ  3389/5/27این مصوبات را
تأیید نمود.
ماده ( )1همه این اساسنامهها در مقام تعیین میزان سرمایه این شرکتها مقرر
میدارد:
«سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون (999ر999ر )39ریال میباشد که به ده سهم یک
« .1ماده واحده -به وزارت نیرو اجازه داده میشود نسبت به تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه
بیش از يك استان را در بر میگیرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط و در استانهايی كه
شركت آب منطقهاي تشكیل نشده است ،نسبت به تبديل ادارات كل امور آب استانها به
شركتهاي آب منطقهاي استان ذيربط با مأموريت انجام وظايف عملیاتی مديريت منابع آب در
محدوده هر استان با وظايف و اختیارات يكسان و بهرهبرداري و حفاظت از منابع آب و
تأسیسات آبی استان از طريق واگذاري وظايف غیرحاكمیتی مربوط طبق قانون توزيع عادالنه
آب مصوب  ۱57۱/۱2/۱7و رعايت اصول چهل و چهارم ( )44و چهل و پنجم ( )43قانون
اساسی جمهوري اسالمی ايران و تحويل امكانات و منابع انسانی ادارات كل امور آب استانها به
اين شركتها به گونهاي كه موجب گسترش تشكیالت نشده و ايجاد بار مالی اضافی براي دولت
ننمايد ،اقدام كند .
امور حاكمیتی از قبیل مديريت حوضههاي آبريز ،مطالعات جامع منابع آب ،سیاستگزاري و
برنامهريزي توسعه منابع آب ،تعیین تخصیص و سهم بخشهاي مختلف مصرف آب ،انتقال
بین حوضهاي و تعیین ارزش اقتصادي آب كماكان بهعهده وزارت نیرو خواهد بود .در هر حال
حقابههاي اشخاص بايد محفوظ بماند .
اساسنامه شركتهاي مذكور بنا به پیشنهاد مشترك وزارت نیرو و سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور حداكثر دو ماه پس از ابالغ اين قانون بهتصويب هیأت وزيران خواهد رسید .
تبصره -اين قانون از تاريخ تصويب الزماالجراء است».
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میلیون ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع
آب ایران میباشد و پرداخت شده است».
تبصره این ماده نیز تغییر سرمایه این شرکتها را با رعایت قوانین مربوط و پس از
تأیید مجمع عمومی فوقالعاده و با تصویب هیأت وزیران امكانپذیر نموده است.
بر همین مبنا هیأت وزیران تاکنون دو مرتبه اقدام به اصالح ماده ( )1نموده ،و از این
طریق در جلسات مورخ  63381/1/33و  ،03303/3/29سرمایه این شرکتها را افزایش
 .1هیئت وزيران در جلسه مورخ  ۱587/7/۱۱بنا به پیشنهاد شماره  ۱1۱552/5۱/۱11مورخ
 ۱583/۱2/۱3وزارت نیرو و به استناد ماده ( )6قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران ـ مصوب ۱585ـ تصويب نمود:
ماده ( )7اساسنامه شركت سهامی آب منطقهاي ،موضوع تصويب نامه شماره
/3734ت28275هـ مورخ  ۱582/5/۱2به شرح زير اصالح میشود
 -۱شركت سهامی آب منطقه اي تهران:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ( )8/883/221/541/111ريال كه به ()888/322/154
سهم ده هزار ريالی منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصی مديريت منابع آب
ايران میباشد
 -2شركت سهامی آب منطقهاي فارس:
...
اين اصالحیه به موجب نامه شماره  87/51/2281۱مورخ  ۱587/6/8شوراي نگهبان به تأيید
شوراي ياد شده رسیده است.
پرويز داودي ـ معاون اول ريیس جمهور
 -2هیئت وزيران در جلسه مورخ  ۱53۱/۱/21بنا به پیشنهاد شماره  ۱8575/21/۱11مورخ
 ۱583/2/27وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختیار اصالح
اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت  -مصوب  - ۱566تصويب
نمود
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داده است .الزم به ذکر در هر دو مورد ،شوراي نگهبان عدم مغایرت مصوبه هیأت
وزیران را تأیید نموده است.
در اصالحات حاضر نیز ،مشابه دو اصالحیه قبلی ،هیأت وزیران قصد دارد تا با
اصالح ماده ( )1اساسنامه این شرکتها اقدام به افزایش سرمایه آنها نماید ولذا ضمن بیان
سرمایه جدید این شرکتها ،به محل تأمین این افزایش سرمایه پرداخته است که از این
جهت مغایرتی با قانون اساسی ندارد.



ماده ( )7اساسنامه شركتهاي سهامی آب منطقهاي به شرح زير اصالح میشود
 -۱شركت سهامی آب منطقهاي آذربايجان غربی (تصويب نامه شماره /۱۱3453ت56123هـ
مورخ )۱587/6/28
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (111ر161ر3۱7ر564ر )۱ريال كه به (716ر43۱ر)۱56
سهم ده هزار ريالی منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصی مديريت منابع آب
ايران میباشد
. ...
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اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران
مقدمه
مصوبه حاضر در مقام اصالح «اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروي
ایران» و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصالح اساسنامه
سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ،6در جلسه مورخ 3303/7/23
به تصویب هیأت وزیران رسیده و در راستاي اجراي اصل  85قانون اساسی به شوراي
نگهبان ارسال شده است.
تبیین و بررسی
به نظر میرسد «شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروي ایران» در سال  3318به
استناد بند «ز» تبصره  20قانون برنامه اول توسعه 0ایجاد شده است .اساسنامه شرکت
 .1موضوع استفساريه :آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمی اجازه تصويب اساسنامه
سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ازجمله مؤسساتی را كه شمول قانون بر
آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است ،اصالح اساسنامه درهر مورد نیازمند كسب مجوز
مجدد از مجلس شوراي اسالمی است ،يا اصالح اساسنامه ،كه در واقع اصالح تصمیم دولت
است ،برعهده هیأت وزيران میباشد؟
نظر مجلس :ماده واحده  -هرگونه تغییر يا اصالح اساسنامههايی كه به موجب تصويب مجلس
شوراي اسالمی به هیأت دولت واگذار شده است ،چون تغییر نظر دولت محسوب میشود با
هیأت وزيران است
 .2به منظور استفاده حداكثر از ظرفیتهاي منابع آب و نیروي كشور ،به دولت اجازه داده
می شود كه احداث سدهاي كارون سه ،كارون جريانی چهار،كرخه و گاويشان را تا سقف سه
میلیارد ( )5811181118111دالر از طريق انعقاد قراردادهاي اعتباري بلندمدت تأمین كند
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مزبور در تاریخ  3382/9/39بر اساس ماده ( )9قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 6به تصویب هیأت وزیران رسید که به
استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصالح اساسنامه سازمانها،
شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ،اصالح آن نیز در صالحیت هیأت
 .1ماده  - 4به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتی و افزايش
بازدهی و بهره وري و اداره مطلوب شركتهائی كه ضروري است در بخش دولتی باقی بمانند و
نیز فراهم كردن زمینه واگذاري شركتهائی كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروري
است به بخش غیردولتی ،به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاري ،انحالل ،ادغام و تجديد
سازمان شركتهاي دولتی ،اصالح و تصويب اساسنامه شركتها ،تصويب آيین نامه هاي مالی و
معامالتی ،تصويب آيین نامه هاي استخدامی و بیمه ،با رعايت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی
و انتقال وظايف ،نیروي انسانی ،سهام و دارائی هاي شركتهاي دولتی و شركتهاي وابسته به آنها با
رعايت موارد ذيل اقدام كند :
الف -كلیه امور مربوط به سیاستگذاري و اعمال وظايف حاكمیت دولت از شركت هاي دولتی
منفك و به وزارتخانهها و موسسات دولتی تخصصی ذي ربط محول میگردد.
ب  -شركت هاي دولتی حداكثر تا پايان سال چهارم برنامه در قالب شركت هاي
مادرتخصصیسازماندهی شده و زيرنظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شركت اداره
خواهند شد .اين گونه شركتها از نظر سیاستها و برنامه هاي بخشی تابع ضوابط و مقررات
وزارتخانه هاي تخصصی مربوطه خواهند بود .حق مالكیت دولت در اين گونه شركتها) به استثناء
شركتهائی كه رياست مجمع آنها ب ارئیس جمهور است(از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائی
يا سازمان مالكیت شركتهاي دولتی كه به استناد اين قانون زير نظر رئیس جمهور تشكیل
خواهد شد) به تشخیص دولت(اعمال خواهد شد .دولت مكلف است نسبت به اصالح اساسنامه
اين گروه شركتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نمايد .بار مالی احتمالی تشكیل سازمان مذكور از
رديف هاي متمركز در اختیار رئیس جمهور تأمین میگردد .كلیه شركتهائی كه شمول قانون بر
آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند ،مشمول اين ماده میباشند .
تبصره  - ۱تشكیل شركتهاي دولتی صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسالمی مجاز است .
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وزیران میباشد و پیش از این سه بار مورد اصالح و بازبینی قرار گرفته است.
مصوبه حاضر به اصالح ماده ( )1اساسنامه مزبور پرداخته است که به افزایش
سرمایه شرکت یاد شده و محل تأمین این افزایش سرمایه اختصاص دارد و از این
حیث مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
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اصالح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان
مقدمه

«اصالح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاك سیستان» به استناد «ماده
واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و
مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب  3377ـ» در تاریخ  3303/7/23به
تصویب هیأتوزیران رسیده که در راستاي اجراي اصل  85قانون اساسی به شوراي
نگهبان ارسال شده است.
پیشینه موضوع

پیشینه «شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاك سیستان» به «سازمان عمران
سیستان» برمیگردد که بهموجب «قانون اجازه تصویب اساسنامه سازمان عمران
سیستان» مصوب  3310/0/28مجلس شوراي اسالمی اجازه تصویب اساسنامه آن
به دولت داده شد و هیأتوزیران در تاریخ  3379/9/0اساسنامه سازمان مذکور را
تصویب نمود .سپس بهموجب مصوبه مورخ  3382/3/29شورايعالی اداري،
«سازمان عمـران سیستـان به شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاك سیستان
تغییر نام» یافت و «وزارت نیرو مكلف» شد «حداکثر ظرف مدت یکماه با انجام
اصالحات الزم در اساسنامه سازمان عمران سیستان ،اساسنامه شرکت توسعه منابع
آب و خاك سیستان را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند» .بر همین اساس
و در تاریخ  ،3382/9/8هیأتوزیران «به استناد ماده ( )9قانون برنامه سوم توسعه
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اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب  3370ـ» که
اجازه «اصالح و تصویب اساسنامه شرکتها» را به دولت داده است و با اصالح
«اساسنامه سازمان عمران سیستان» ،به تصویب «اساسنامه شرکت سهامی توسعه
منابع آب و خاك سیستان» مبادرت ورزید .اساسنامه اخیرالذکر در تاریخ
« 3382/32/39به استناد ماده ( )9قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب  3370ـ» 6و در تاریخ 3383/8/27
جهت ترتیباثردادن به نظر رئیس مجلس شوراي اسالمی اصالح شد .آخرین
اصالحیه «اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاك سیستان» نیز بهوسیله
مصوبه مورخ  3381/1/33هیأتوزیران و «به استناد ماده ( )7قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب  3383ـ»

0

 .1ماده « -4به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتی و افزايش
بازدهی و بهرهوري و اداره مطلوب شركتهائی كه ضروري است در بخش دولتی باقی بمانند و
نیز فراهم كردن زمینه واگذاري شركتهائی كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروري
است به بخش غیردولتی ،به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاري ،انحالل ،ادغام و
تجديد سازمان شركتهاي دولتی ،اصالح و تصويب اساسنامه شركتها ،تصويبآيیننامههاي
مالی و معامالتی ،تصويب آيیننامههاي استخدامی و بیمه ،با رعايت مقررات و قوانین مربوط و
جابجائی و انتقال وظايف ،نیروي انسانی،سهام و دارائیهاي شركتهاي دولتی و شركتهاي
وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند ».... :
 .2ماده « -6بهمنظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتی و افزايش
بازدهی و بهرهوري و اداره مطلوب شركتهائی كه ضروري است در بخش دولتی باقی بمانند و
نیز فراهمكردن زمینه واگذاري شركتهائی كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروري
است به بخش غیردولتی ،به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاري ،انحالل ،ادغام و
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صورت گرفته است که اجازه «اصالح و تصویب اساسنامه شرکتها» را به دولت
داده است .بهموجب اصالحیه مذکور ،ماده ( )1اساسنامه  6که میزان سرمایه شرکت
را مشخص میکرد ،بدینترتیب اصالح شد« :ماده  -1سرمایه شرکت عبارت است
از مبلغ سیوهشت میلیارد و هشتصد و سیونه میلیون ()38/830/999/999
ریال که به سه میلیون و هشتصد و هشتاد و سه هزار و نهصد ()3/883/099
سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی
مدیریت منابع آب ایران میباشد».
هیأتوزیران در اصالحیه کنونی خود نسبت به «اساسنامه شرکت سهامی توسعه
منابع آب و خاك سیستان» ،اقدام به اصالح و افزایش میزان سرمایه شرکت مزبور از
«سیوهشت میلیارد و هشتصد و سیونه میلیون ( )38/830/999/999ریال» به «نود و
دو میلیارد و نهصد و پنجاهوهشت میلیون و هفتصد هزار ( )02/058/799/999ریال»
نموده و اعالم کرده که «افزایش سرمایه یادشده از محل تجدید ارزیابی داراییها تأمین


تجديد سازمان شركتهاي دولتی ،اصالح و تصويب اساسنامه شركتها ،تصويب آئیننامههاي
مالی و معامالتی ،تصويب آئیننامههاي استخدامی و بیمه ،بارعايت مقررات و قوانین مربوط و
جابهجائی و انتقال وظايف ،نیروي انسانی ،سهام و دارائیهاي شركتهاي دولتی و شركتهاي
وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند »... :
 .1ماده « -7سرمايه شركت مبلغ دو میلیارد ريال منقسم به دويست هزار سهم ده هزار ريالی
است كه از محل دارايیهاي ايجادشده طرحهاي عمرانی تأمین میشود و تماماً متعلق به
شركت مادر تخصصی مديريت منابع آب ايران است ».
85

شده است» .لذا به نظر میرسد مستندات تصویب و اصالح «اساسنامه شرکت سهامی
توسعه منابع آب و خاك سیستان» موجه بوده و مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
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