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مقدمه
بر اساس اصل ( )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کلیه مصوبات مجلس
شورای اسالمی بهوسیله شورای نگهبان ازنظر انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی
موردبررسی قرار میگیرد و در صورت مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده
میشود .همچنین بهموجب اصل ( )58قانون اساسی مجلس شورای اسالمی میتواند
تصویب اساسنامههای دولتی را به دولت واگذار کند که در این صورت اساسنامههای
مصوب دولت میبایست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی به تأیید شورای
نگهبان برسند .عالوه بر این بهموجب اصل ( )9قانون اساسی ،کلیه قوانین و مقررات
مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید بر
اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و
قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان
است .تفسیر قانون اساسی نیز بهموجب اصل ( )45قانون اساسی بر عهده شورای
نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کلیه مصوبات مجلس ،اساسنامههای دولتی و
استفساریهها در جلسات شورای نگهبان موردبررسی فقهی و حقوقی قرارگرفته و نظر
نهایی شورا ابالغ میگردد .با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر
ضرورت اعالم مبانی و استدالالت شورای نگهبان ،گروه تدوین پژوهشكده شورای
نگهبان ،با همكاری اداره تدوین دفتر امور حقوقی شورای نگهبان ،اقدام به استخراج
استدالالت و مبانی نظری آراء این شورا نموده است .کارشناسان این پژوهشكده،
بامطالعه دقیق متن مذاکرات شورای نگهبان ـ که از سوی معاونت اجرایی ضبط و
پیادهسازی میشود ـ استدالالت و ظرایف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با
حفظ اصالت ،آنها را در قالب یک متن علمی به جامعه حقوقی کشور ارائه مینمایند.
یقیناً انتشار مبانی اظهارنظرهای شورای نگهبان ،موجب آشنایی هرچه بیشتر جامعه
علمی و نهادهای تقنینی و اجرایی کشور با فعالیتهای این شورای حساس و
تأثیرگذار شده و همچنین میتواند بهعنوان متون درسی و پژوهشی در محافل
دانشگاهی و حوزوی مورد استفاده قرار گیرد.
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اصالحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي
مصوب 3333/2/3
درآمد
هیئت وزیران در راستای اختیار حاصل از ذیل اصل ( )58قانون اساسی و به استناد
ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها
و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب « ،7311اصالحیه اساسنامه سازمان
مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی» را بنا به پیشنهاد وزارت راه و
شهرسازی در جلسهی مورخ  7343/2/3هیئت وزیران به تصویب رساند .پس از آن،
این اصالحیه جهت طی تشریفات قانونی مقرر در اصل ( )58قانون اساسی ،جهت
بررسی عدم مغایرت مفاد این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی ،طی نامهی
شماره  50366/14106مورخ  7343/2/14به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان
پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،7343/9/9مفاد آن را مغایر با موازین
شرع و قانون اساسی ندانست و نظر خود در این خصوص را طی نامهی شماره
 43/702/7245مورخ  7343/9/1به هیئت وزیران اعالم کرد.
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تاريخ مصوبه هيئت وزيران3333/2/3 :
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان3333/4/4 :
هيئت وزيران در جلسه  3333/2/3به پيشنهاد شماره
 82437/322/22مورخ  3332/32/37وزارت راه و شهرسازي و به
استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح
اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت
 مصوب  )3(-3388تصويب كرد:مواد ( )32و ( )31اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات
دولتي و عمومي (شركت

مادرتخصصي)()2

موضوع تصويبنامه

شماره /32813ت  33214هـ مورخ  3373/1/37به شرح زير
اصالح ميگردد:
ماده  -32هيئت مديره سازمان از پنج عضو (يک نفر رئيس و دو نفر
 .3قانون استفساریه در خصوص اختیار اصالح اساسنامه سـازمانهـا ،شـرکتهـا و مؤسسـات دولتـی و
وابسته به دولت مصوب « :7311/7/30موضوع استفساریه:
آیا در مواردی که مجلس شورای اسالمی اجازه تصویب اساسنامه سـازمانهـا ،شـرکتهـا و مؤسسـات
دولتی و وابسته به دولت از جمله مؤسساتی را که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام اسـت بـه دولـت
داده است ،اصالح اساسنامه در هر مورد نیازمند کسب مجوز مجدد از مجلس شورای اسالمی اسـت ،یـا
اصالح اساسنامه ،که در واقع اصالح تصمیم دولت است ،بر عهده هیئت وزیران میباشد؟
نظر مجلس:
ماده واحده -هرگونه تغییر یا اصالح اساسنامههایی که به موجب تصویب مجلـس شـورای اسـالمی بـه
هیئت دولت واگذار شده است ،چون تغییر نظر دولت محسوب میشود با هیئت وزیران است».
 .2مواد ( )72و ( )79اساسنامه سـازمان مجـری سـاختمانهـا و تأسیسـات دولتـی و عمـومی (شـرکت
مادرتخصصی) مصوب « :7353/9/25ماده  -72هیئت مدیره سازمان از سه عضو موظف (یک نفر رئیس
و دو نفر عضو اصلی) تشكیل میشود .رئیس هیئت مدیره توسط اعضای هیئت مدیره تعیـین مـیشـود.
اعضای هیئت مدیره عالوه بر وظایف اصلی ،سرپرستی قسمتی از امور سـازمان را بـه تشـخیص رئـیس
هیئت مدیره نیز به عهده خواهد داشت.
ماده  -71جلسات هیئت مدیره با حضور رئیس هیئت مدیره و حداقل یک نفر از اعضا رسمیت یافتـه و
تصمیمات متخذه با اکثریت آرا (حداقل  2رأی موافق) معتبر است و تصمیمات آن در دفتـر مخصـوص
ثبت و به امضای اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه میرسد».
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عضو موظف و دو نفر عضو غيرموظف) تشكيل ميشود .رئيس هيئت
مديره توسط اعضاي هيئت مديره تعيين ميشود .اعضاي هيئت مديره
عالوه بر وظايف اصلي ،سرپرستي قسمتي از امور سازمان را به
تشخيص رئيس هيئت مديره نيز به عهده خواهند داشت.
ماده  -31جلسات هيئت مديره با حضور رئيس هيئت مديره و
حداقل سه نفر از اعضا رسميت مييابد و تصميمات متخذه با
اكثريت آراء (حداقل سه رأي موافق) معتبر است و تصميمات آن
در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاي هيئت مديره حاضر در
جلسه ميرسد.
دیدگاه مغایرت
حكم ذیل ماده ( )72این مصـوبه مبنـی بـر واگـذاری سرپرسـتی قسـمتی از امـور
سازمان به اعضای هیئت مدیره به تشخیص رئیس هیئت مـدیره ،مغـایر بـا اصـل ()58
قانون اساسی است؛ زیرا تعیین این موضوع امری است کـه ماهیـت تقنینـی دارد و بـر
اساس اصل ( )58قانون اساسی ،انجام آن در صالحیت مجلس و غیرقابل واگذاری بـه
غیر است .بر این اساس ،این مصوبه از این جهت ،مغایر با قانون اساسی است.
دیدگاه عدم مغایرت
از آنجا که این مصوبه در مقام اصالح اساسنامهی سـازمان مجـری سـاختمانهـا و
تأسیسات دولتی و عمومی است و طبق مـاده واحـده قـانون استفسـاریه در خصـوص
اختیار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسـات دولتـی و وابسـته بـه دولـت
مصوب  ،7311هرگونه تغییر یا اصالح اساسنامههایی که به موجـب تصـویب مجلـس
شورای اسالمی به هیئت دولت واگذار شده است با هیئت وزیـران اسـت ،حكـم ذیـل
ماده ( )72این مصوبه مبنی بر واگذاری سرپرستی قسمتی از امور سـازمان بـه اعضـای
هیئت مدیره به تشخیص رئیس هیئت مـدیره ،مغـایرتی بـا اصـل ( )58قـانون اساسـی
ندارد .به عبارت دیگر ،اقدام به تقنین در خصوص اساسنامهی سازمانها و شرکتهای
دولتی توسط هیئت وزیران ،در صورتی که این مجوز از سوی مجلس به هیئت وزیران
واگذار شده باشد ،طبق مفاد اصل ( )58قانون اساسی بال اشكال است.
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نظر شوراي نگهبان
مصوبهی مزبور ،مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصالحيه اساسنامه سازمان مجري
ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي ،مغاير با موازين شرع و قانون اساسي
شناخته نشد.
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