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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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اساسنامه شركت عمران شهر جديد گلبهار
مصوب 3333/2/3
درآمد
هیئت وزیران در راستای اختیار حاصل از ذیل اصل ( )58قانون اساسی و به استناد
تبصره ( )8ماده ( )11قانون زمین شهری مصوب « ،1611اساسنامه شرکت عمران شهر
جدید گلبهار» را بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسهی مورخ 1646/2/6
هیئت وزیران به تصویب رساند .پس از آن ،این مصوبه جهت طی تشریفات قانونی
مقرر در اصل ( )58قانون اساسی ،جهت بررسی عدم مغایرت مفاد آن با موازین شرع
و قانون اساسی ،طی نامهی شماره  95061/26811مورخ  1646/6/9به شورای نگهبان
ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ ،1646/9/9
مفاد آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و نظر خود در این خصوص
را طی نامهی شماره  46/102/1601مورخ  1646/9/7به 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
 22323/322/22مورخ  3332/33/5وزارت راه و شهرسازي و به
استناد تبصره ( )5ماده ( )33قانون زمين شهري -مصوب )3(-3322
اساسنامه شركت عمران شهر جديد گلبهار را به شرح زير تصويب
كرد:
فصل اول :كليات
ماده  -3شركت عمران شهر جديد گلبهار كه در اين اساسنامه به
اختصار شركت ناميده ميشود ،شركتي سهامي و دولتي و
زيرمجموعه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) و داراي
شخصيت حقوقي مستقل است و بر اساس مفاد اين اساسنامه و
قوانين و مقررات مربوط فعاليت مينمايد.
ماده ... -2
فصل سوم :اركان شركت
ماده  -2اركان شركت به شرح زير است:
الف -مجمع عمومي
ب -هيئت مديره و مديرعامل
ج -بازرس (حسابرس)
ماده ... -7
 .3تبصره ( )8ماده ( )11قانون زمین شهری مصوب « :1611/1/22ماده  -11وزارت مسكن و شهرسازی
موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آییننامه اجرایی نسبت به آمـادهسـازی یـا عمـران و
واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.
تبصره ... -1
تبصره  -8وزارت مسكن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجـاد شـهرها و شـهر هـا بـا
رعایت ضوابط و مقررات مربوطه میتواند نسبت به تشكیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی رأسـاً و یـا
با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید .اساسنامه این قبیل شـرکتهـا بـه پیشـنهاد وزارت مـذکور بـه
تصویب هیئت دولت خواهد رسید».
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دیدگاه مغایرت
از نظر شرعی ،تصدی مناصبی همچون هیئت مدیره و مـدیرعامل منـو بـه مـورد
وثوق بودن شخص است ،حال آنكه در این مصـوبه تصـدی منصـب هیئـت مـدیره و
مدیرعامل شرکت منو به شر وثاقت و احراز آن نشده است .از اینرو ،اطـالق ایـن
مصوبه از این جهت ،مغایر با موازین شرعی است.
دیدگاه عدم مغایرت
اگرچه در این مصوبه به لزوم وثاقت اعضـای هیئـت مـدیره و مـدیرعامل تصـری
نشده است ،لیكن با توجه به اینكه طبق مـاده ( )1ایـن مصـوبه ،شـرکت عمـران شـهر
جدید گلبهار ،دولتی محسوب میشود و طبق قـانون ،از کسـانی کـه متقاضـی تصـدی
مناصب دولتی میشوند ،گزینش بهعمل میآید و یكی از شرایط گزینش ،مـورد وثـوق
بودن افراد متقاضی است ،نیازی به ذکر مجدد این شر در ایـن مصـوبه بـرای هیئـت
مدیره و مدیرعامل آن شرکت نبوده است .از اینرو ،از آنجـا کـه شـر وثاقـت بـرای
تصدی منصب هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور امـری مفـروو و مفـروغعنـه
است ،عدم ذکر شر وثاقت در این مصوبه با اشكالی مواجه نیست.
نظر شوراي نگهبان
مصوبهی مزبور ،مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه هيئت وزيران در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد گلبهار،
مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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