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اليحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده ()4

اصالح اين ماده ناظر به بند « »1تذکرات شورا بوده و اصالح تبصره « »1آن
نيز فاقد ايراد به نظر ميرسد.
ماده ()2

ايراد بند « »1شورا که مشتمل بر سه بخش ميباشد ،مربوط به ماده ( )2است
که به نظر ميرسد با توجه به اصالحات صورت گرفته در اين ماده مبني بر
«تعريف اوراق صكوک اجاره» ،قيد «رعايت جزء « »2بند «د» سياستهاي کلي
اصل  44قانون اساسي» و همچنين اصالح عبارت «سهام ،سهم الشرکه ،حق بهره
برداري و بهره مالكانه» به عبارت «اموال دولت به استثناي واگذاريهاي مشمول
قانون اجراي سياستهاي کلي اصل  44قانون اساسي» رفع شده است.
ماده ( -)1نکته
بند « »2ايرادات شورا ناظر به اين ماده ميباشد .در اين خصوص باتوجه به
اضافه نمودن قيد «شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه» به فراز دوم بند « »1اين
ماده بخش اول ايراد شورا رفع شده است.
درخصوص بخش دوم اين ايراد که در فراز دوم جزء  ،2الزام بدهكار به قبول
حكم اين فراز به نحو مذکور را خالف موازين شرع شناخته است .الزم به ذکر است
که اگرچه حكم مزبور اصالح گرديده است وليكن حكم اصالحي نيز همچنان
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ميتواند منجر به اضرار به حقوق اشخاص شود که از اين لحاظ قابل تأمل است.
در خصوص بخشهاي بعدي اين بند از ايرادات نيز به نظر ميرسد با توجه
به حذف احكام مورد ايراد ،رفع شده است.
همچنين الزم به ذکر است که بند « »2و « »4تذکرات شورا نيز مربوط به ماده ()1
ميباشد که اعمال شده است.
ماده ()40

با توجه به تعريف اوراق مرابحه به نظر ميرسد بند سوم از ايرادات شورا
ناظر به اين ماده رفع شده است.
ماده ( -)41مغايرت با اصول  551 ،51و 531
اصالح اين ماده ناظر به بند « »4ايرادات شورا ميباشد که خود مشتمل بر
چند ايراد است ،در اين رابطه:
 -1مجلس در يک مورد در بند «الف» عبارت «معاوضه (سوآپ)» را جايگزين
واژه «سوآپ» نموده است .وليكن مسئله اي که در اين خصوص وجود دارد اين
است که در موارد متعدد ديگري در بند «پ» اين ماده از حروف التين استفاده
شده است که با توجه به اينكه مطابق اصل  11خط رسمي نيز فارسي ميباشد از
جهت مغايرت با اين اصل محل تأمل است .اين ايراد در اظهار نظر شوراي نگهبان
نسبت به اليحه بودجه سال  1394کل کشور وجود دارد.

()1

 .1اظهار نظر شماره  30/231/0583مورخ  2030/21/23شوراي نگهبان «بند  ... -21از آنجا
که طبق اصل  28خط رسمي نيز بايد فارسي باشد ،بکارگيري واژگان التين در متن قانون نظير
( )SMSمغاير اين اصل ميباشد». ...
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همچنين عبارت «دموراژ (خسارت تأخير)» در بند «ب» اين ماده بايد به
عبارت «خسارت تأخير (دموراژ)» اصالح شود.
 -2روشهاي سرمايه گذاري در اصالحيه مجلس در اين ماده حذف شده
است و صرفاً به اجازه انعقاد قرارداد اشاره نموده است ،لذا به نظر ميرسد ايراد
شورا در اين قسمت مرتفع شده است.
 -3تبصره « »3اين ماده باتوجه به اينكه مورد ايراد شورا بوده است و از
سوي مجلس اصالح نشده است همچنان واجد ايراد به نظر ميرسد.
 -4ايراد قسمت اخير بند « »4از اظهار نظر شورا ناظر به مغايرت تصويب
آئين نامه توسط شوراي اقتصاد بوده است .مسئله اي که در اين خصوص وجود
دارد اين است که اگرچه به موجب مصوبه اصالحي مجلس عبارت «و در

آئيننامه اجرائي اين ماده درج ميگردد» حذف شده است ،وليكن چگونگي
اجراي اين تبصره شامل تعيين حد معين براي مصارف مناطق جغرافيايي ،نوع
مصرف و مصرفکنندگان و مقدار و قيمت مصرف همچنان بهتصويب شوراي
اقتصاد خواهد رسيد که با توجه به اينكه تعيين چگونگي اجراي اين تبصره
ماهيت آئيننامه اجرايي دارد ،تصويب آن توسط شوراي اقتصاد همچنان واجد
ايراد به نظر ميرسد و حذف عبارت مزبور در ماهيت موارد مورد تصويب
توسط شوراي اقتصاد تغييري نداده است.
ماده ()41

اصالح اين ماده در راستاي رفع بند « »3از تذکرات شورا بوده است.
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ماده ( -)24نکته
به موجب بند « »1از اظهارنظر شورا معافيت مالياتي صندوق حمايت از
توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي از آنجا که به تقليل درآمد عمومي
ميانجامد ،مغاير اصل  51قانون اساسي شناخته شد .در اين رابطه مجلس
پذيرش بار مالي ناشي از اين حكم توسط دولت را رافع ايراد دانسته است.
در اين خصوص به نظر ميرسد که به منظور رفع ايراد مغايرت با اصل 51
مطابق اصل مذکور الزم است در همان طرح يا اصالحات مجلس نسبت به
اليحه ،طريق جبران کاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
چرا که مطابق نص اين اصل الزم است «در آن طريق جبران کاهش درآمد يا
تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد» .لذا به نظر ميرسد علي رغم پذيرش
بار مالي مزبور توسط دولت ،ايراد همچنان باقي باشد.
ماده الحاقي ()41

اصالح اين ماده ناظر به اظهارنظر شورا نبوده و فاقد ايراد به نظر ميرسد.
ماده الحاقي ()20

اين ماده به موجب بند « »6اظهار نظر شورا واجد ابهام شناخته شده بود که
با توجه به اصالح به عمل آمده ابهام مزبور رفع شده است.
ماده الحاقي ( -)22ابهام
در ذيل اين ماده به منظور رفع بند « »5از ايرادات شورا به صورت مطلق
مقرر شده ...« ،و دولت مكلف است ساالنه سهم صندوق توسعه ملي را
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پرداخت نمايد» در اين خصوص به نظر ميرسد با توجه به اينكه مشخص نشده
است دولت نسبت به چه مواردي سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت مينمايد
واجد ابهام است.
ماده الحاقي ( -)21مغايرت با اصول  15و  511و ابهام
تبصره « »3موضوع اين ماده از جهات متعددي مورد ايراد شورا (بند «)»1
قرار گرفته است .در اين رابطه:
 -1مطابق مصوبه اصالحي مجلس ،اصالح آئين نامهها ،بخشنامهها و
دستورالعملها توسط هيأت مقررات زدايي منوط به تأييد وزير امور اقتصادي و
دارايي و در مورد تصويبنامههاي هيأت وزيران منوط به تأييد هيأت وزيران
شده است .در اين خصوص اگرچه مغايرت حكم مزبور با اصول  134و 131
رفع شده است وليكن درصورتي که آئيننامه ،بخشنامه يا دستورالعملهاي مورد
اصالح شامل بخشنامهها و آئيننامههاي غير قوه مجريه نيز بشود (به خصوص با
توجه به قيد «و مانند اينها» که ميتواند شامل موارد متعددي بشود) ،در اين
صورت اعطاء صالحيت نقض و اصالح چنين مواردي به وزير امور اقتصادي و
دارايي و يا هيأت وزيران مغاير اصول مربوط به استقالل قوا و صالحيتهاي
ديگر قوا نظير اصول  15و  111نيز ميباشد .چرا که ممكن است بخشي از اين
مقررات و مانند آن که با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و يا هيأت وزيران
اصالح خواهد شد مصوب مراجعي نظير رئيس قوه قضائيه باشد .به ويژه با
توجه به اينكه «فرآيند کسب و کار» صرفاً ناظر به شروع کسب و کار نبوده و
شامل جريان کسب و کار نيز ميشود.
1

 -2با توجه به حذف حكم مربوط به نماينده ويژه رئيس جمهور و همچنين
پيگيري اصالح قوانين و انجام امور مربوط به مطالعه قوانين و مقررات کشورها
توسط هيأت مقررات زدايي بخش دوم و سوم بند « »1از ايرادات شورا نيز رفع
شده است.
 -3مجلس به منظور رفع بخش اخير بند « »1از ايرادات شورا ،مبني بر
مغايرت فراز دوم تبصره « »6اين ماده ،با اصول  60و  11و  ،131عبارت «بر
اساس قوانين و مقررات که به تأييد هيأت وزيران رسيده است» را پس از
«عبارت برخورد با متخلفان» اضافه نموده است .در اين خصوص اگرچه «تأييد
هيأت وزيران» پيش بيني شده است وليكن باتوجه به اينكه با اصالح صورت
گرفته مشخص نيست که ،تأييد هيأت وزيران ناظر به دستورالعملها ميباشد يا
مقررات و قوانيني که به تأييد هيأت وزيران رسيده حكم مزبور واجد ابهام
است .همچنين مطابق ذيل همين تبصره تهيه و ابالغ اين دستورالعملها همچنان
برعهده هيأت باقي مانده است ،که اين امر نيز ابهام مزبور را افزايش ميدهد.
الزم به توضيح است که با اصالح صورت گرفته توسط مجلس حكم مزبور
بدين شرح خواهد بود ...« :دستورالعملهاي مربوط شامل رويهها و ضوابط و

نحوه برخورد با متخلفان بر اساس قوانين و مقررات كه به تأييد هيأت وزيران
رسيده است و  ...همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در

فعاليتهاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت «مقرراتزدايي و تسهيل
صدور مجوزهاي كسبوكار»  ...تهيه و ابالغ ميگردد » ...
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ماده الحاقي ( -)21مغايرت با اصل 551
اين ماده به موجب بند « »9اظهارنظر شورا مغاير اصل  156قانون اساسي
شناخته شده است .مسئله اي که در اين خصوص وجود دارد اين است که
مطابق اصالح صورت گرفته توسط مجلس ،صرفاً به جاي «مصوبات ستاد تدابير
ويژه» به «مصوبات هريک از شوراهاي فرعي شوراي امنيت ملي» اشاره شده
است .لذا ايراد شورا مبني بر «لزوم انجام اقدامات و تصميمات ستاد که طبق
مصوبه الزماالجراي شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شده بايد زير نظر شوراي
مذکور انجام شود» همچنان باقي به نظر ميرسد.
تذكر :عنوان «شوراي امنيت ملي» در صدر ماده اصالحي بايد به «شوراي
عالي امنيت ملي» اصالح شود.
ماده الحاقي ( -)26مغايرت با اصل  51و بند « »5اصل 551
عبارتهاي «بخشي از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار» و همچنين «ساير
منابع مالي» در تبصره « »2اين ماده مطابق بند « »10ايرادات شورا واجد ابهام
شناخته شده است.
در اين خصوص الزم به توضيح است که تبصره « »2در واقع به منظور تأمين
مالي حكم ماده الحاقي ( )26مبني بر ايجاد صندوق تثبيت بازار سرمايه و فعاليت
اين صندوق در بورس پيشبيني گرديده بود و بدين دليل مقرر شده بود «بخشي
از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار» و همچنين «ساير منابع مالي» به اين
صندوق تعلق گيرد .در اين رابطه مجلس به منظور رفع ابهام شوراي نگهبان
مقرر داشته که منابع اختصاص يافته به اين صندوق از محل منابع سازمان بورس
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و اوراق بهادار و همچنين صندوق توسعه ملي به صورت سپردهگذاري در
اختيار صندوق تثبيت بازار سرمايه قرار گيرد.
مسئلهاي که در اين خصوص وجود دارد اختصاص اين مبالغ به صندوق
مزبور با توجه به اينكه محل مصرف منابع مذکور مشخص ميباشد نميتواند
تأمين کننده بار مالي مورد نياز براي فعاليت صندوق مزبور باشد و لذا نه تنها به
نظر نميرسد که ابهام شورا برطرف شده است بلكه حكم مزبور مغاير اصل 51
قانون اساسي نيز ميباشد.
همچنين مطابق بند « »22-2سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه مصارف
صندوق توسعه ملي پيش بيني شده است .مطابق اين بند «ارائه تسهيالت از منابع
صندوق توسعه ملي به بخشهاي خصوصي ،تعاوني و عمومي غيردولتي با
هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن
شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي» خواهد بود .لذا اختصاص يک درصد
از منابع ساالنه صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه که دولتي
ميباشد برخالف سياستهاي کلي برنامه پنجم و در نتيجه مغاير بند « »1اصل
 110قانون اساسي ميباشد.
ماده الحاقي ( -)21مغايرت با اصل 51
اين ماده ناظر به بند « »11از ايرادات شورا اصالح گرديده است که
اصالحات صورت گرفته با توجه به پيشبيني استرداد حقوق ورودي کاالهاي
صادراتي از محل خزانه و همچنين ذکر معادل فارسي مونتاژ رافع ايرادات شورا
به نظر ميرسد.
1

مسئلهاي که در خصوص بند «چ» اين ماده وجود دارد اين است که برخي از
حروف التين در اين بند ذکر شده است که به دليل اينكه خط رسمي نيز مطابق
اصل  11بايد فارسي باشد بكارگيري اين حروف مغاير اصل  11قانون اساسي
است.
الزم به ذکر است که اصالح مذکور در بند « »4تبصره « »2بند «چ» ناظر به
ايرادات شوراي نگهبان نبوده است.
ماده الحاقي ()29

اين ماده ناظر به بند « »12از ايرادات شورا اصالح گرديده است ،که اصالح
صورت گرفته با توجه به اينكه مقرر نموده ،سود متعلقه به خريد کاالها بايد در
قرارداد با رعايت قوانين و مقررات پيش بيني شود رافع ايراد شورا به نظر ميرسد.
ماده الحاقي ()31

اين ماده مطابق آخرين بند از ايرادات شورا مغاير اصول  12و  51قانون
اساسي شناخته شده است .در اين خصوص با توجه به اينكه تكليف قطعي
دولت در اين ماده به اعطاء اجازه به دولت جهت اختصاص مبالغي به محل
مزبور تبديل شده ،ايراد شورا رفع شده است.
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اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفريني ايثارگران
مقدمه

«اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران» که به استناد ماده ()32
()1

قانون جامع خدماترساني به ايثارگران -مصوب -1391

و به پيشنهاد بنياد

شهيد و امور ايثارگران در جلسه مورخ  1393/1/21هيأتوزيران بهتصويب
رسيده است ،در راستاي اجراي اصل  11قانون اساسي جهت انطباق با موازين
شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است .ذيالً به بررسي اين
مصوبه پرداخته ميشود.
بررسي مواد
ماده ()42

بند «پ» اين ماده در مقام بيان وظايف و اختيارات هيأت مديره صندوق
اشتغال و کارآفريني ايثارگران« ،تصويب آئيننامه اجرايي و دستورالعمل نحوه
 .1ماده  -۲۳بنياد موظف است نسبتبه ايجاد صندوق اشتغال و کارآفريني ايثارگران اقدام
نموده و اساسنامه آن را تدوين و بهتصويب هيأتوزيران برساند .منابع مالي اين صندوق به شرح
زير تأمين ميگردد:
الف -بودجه عمومي دولت
ب -وجوه برگشتي از محل اقساط وامهاي اشتغال پرداختي به ايثارگران (وجوه ادارهشده)
ج -ساير منابع بنياد (منابع داخلي بنياد) انتخاب مينمايد.
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پرداخت تسهيالت اشتغال» را در صالحيت اين مرجع دانسته است که با توجه
به اينكه به موجب ماده ( )11اين اساسنامه هيچ الزامي براي وزير بودن اعضاي
اين هيأت ذکر نشده است ،لذا پيشبيني چنين صالحيتي براي هيأت مديره مغاير
()1

با اصل  131قانون اساسي به نظر ميرسد.

 .1ماده  -11هيأتمديره مرکب از پنجنفر عضو است که دو نفر آن عضو عليالبدل ميباشد و
به پيشنهاد رئيس هيأتامنا و تصويب هيأتامنا براي مدت سهسال انتخاب و با حکم رئيس
هيأتامنا منصوب ميشوند .هيأت مديره در اولين جلسه از بين اعضاي خود يكنفر را بهعنوان
رئيس هيأتمديره انتخاب مينمايد.
44

اساسنامههاي
شرکت سرمايهگذاري و توسعه اروند (سهامي خاص) ،شرکت سرمايهگذاري و
توسعه انزلي (سهامي خاص) ،شرکت سرمايهگذاري و توسعه ماکو (سهامي خاص)،
شرکت سرمايهگذاري و توسعه ارس (سهامي خاص) ،شرکت سرمايهگذاري
و توسعه کيش (سهامي خاص) ،شرکت هواپيمايي کيش (سهامي خاص)،
شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کيش (سهامي خاص) ،شرکت
توسعه و مديريت بنادر و فرودگاههاي منطقه آزاد کيش (سهامي خاص) و
موسسه آموزشي علوم و فنون کيش
مقدمه

اساسنامههاي «شركت سرمايهگذاري و توسعه اروند (سهامي خاص)»،
«شركت سرمايهگذاري و توسعه انزلي (سهامي خاص)»« ،شركت سرمايهگذاري
و توسعه ماكو (سهامي خاص)»« ،شركت سرمايهگذاري و توسعه ارس
(سهامي خاص)»« ،شركت سرمايهگذاري و توسعه كيش (سهامي خاص)»،
«شركت هواپيمايي كيش (سهامي خاص)»« ،شركت عمران ،آب و خدمات
منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)»« ،شركت توسعه و مديريت بنادر و
فرودگاههاي منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)» و «موسسه آموزشي علوم و
فنون كيش» که به پيشنهاد شورايعالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه
اقتصادي و به استناد بند «ب» ماده ( )4و ماده ( )5قانون چگونگي اداره مناطق آزاد
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تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي ايران  -مصوب  )1(-1352در جلسه مورخ
 1393/12/15هيأتوزيران بهتصويب رسيده ،در اجراي اصل  11قانون اساسي
جهت تطبيق با قانون اساسي و موازين شرع به شوراي نگهبان ارسال شده است
که در ذيل به بررسي اين مصوبات پرداخته خواهد شد.
بررسي و تبيين
الف -نكات كلي

 )5با توجه به لزوم رعايت سياستهاي کلي نظام در مصوبات مجلس و
دولت و بهطور خاص سياستهاي کلي اصل  44قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران -ابالغي  -1314مقام معظم رهبري ،شوراي نگهبان در جريان
بررسي اساسنامه شرکتهاي متعلق به سازمانهاي مناطق آزاد تجاري -صنعتي
که به استناد مواد ( )4و ( )5قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري– صنعتي
جمهوري اسالمي ايران ايجاد ميشوند همواره بر رعايت اين سياستها در
اساسنامههاي مورد اشاره توجه و اهتمام داشته است که نمونه آن را ميتوان
نظرات آن شورا درخصوص «اساسنامه شرکت سرمايهگذاري و توسعه قشم» و
«اصالح اساسنامه شرکت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار» در سال  1393دانست
 .1ماده  -4هيأتوزيران مسئوليت:
...
ب -تصويب اساسنامه سازمان و شرکتهاي تابعه.
...
را برعهده خواهد داشت.
ماده  -7سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيأتوزيران نسبت به تشکيل شرکتهاي
الزم که طبق موازين قانون تجارت تشکيل ميشود ،اقدام نمايد.
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که سرمايهگذاري دولت در برخي از حوزهها را مغاير با قسمت اخير جزء «»1
بند «الف» سياستهاي کلي اصل  44قانون اساسي دانسته است و دولت جهت
رفع ايرادات آن شورا در مصوبات اصالحي خود انجام آن اقدامات را «با رعايت
سياستهاي کلي اصل  44قانون اساسي و قانون اجراي آن» پيشبيني نموده
است.
الزم به ذکر است که در مصوبات مورد بررسي ،ماده ( )3اساسنامهها ،هدف
شرکتها (موسسه) را در چارچوب سياستهاي کلي نظام جمهوري اسالمي
ايران پيشبيني نموده است .همچنين در بند «الف» ماده ( )4اساسنامههاي شرکت
سرمايهگذاري و توسعه کيش (سهامي خاص) ،شرکت سرمايهگذاري و توسعه
اروند (سهامي خاص) و شرکت سرمايهگذاري و توسعه انزلي (سهامي خاص)،
شرکت سرمايهگذاري و توسعه ماکو (سهامي خاص) و شرکت سرمايهگذاري و
توسعه ارس (سهامي خاص) و بند «ز» ماده ( )4اساسنامه شرکت هواپيمايي
کيش (سهامي خاص) ،اقدام به سرمايهگذاري در کليه فعاليتهاي توسعهاي با
مشارکت سرمايهگذاران توسط شرکت ،تا سقف چهلونه درصد با رعايت
سياستهاي کلي اصل  44قانون اساسي و قانون اجراي آن مجاز شمرده شده
است .البته در بند «د» ماده ( )4اساسنامه شرکت توسعه و مديريت بنادر و
فرودگاههاي منطقه آزاد کيش (سهامي خاص) ،رعايت سياستهاي مورد اشاره
در «جذب سرمايهگذاري و مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي» به
صورت مشخص پيشبيني نشده است که اين امر شبهه مغايرت اين بند از ماده
( )4اين اساسنامه را ايجاد کرده است.
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 )1در ماده ( )24اساسنامهها ،به انجام وظايف بازرسان و حسابرسان بر طبق
قانون تجارت اشاره شده است .همچنين در ماده ( )33اساسنامه موسسه آموزشي
علوم و فنون کيش مقرر شده است که «در ساير موضوعاتي که در اين اساسنامه
قيد نشده است ،مطابق قانون تجارت عمل خواهد شد» .در اين خصوص الزم به
ذکر است که ماده ( )5قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري– صنعتي
جمهوري اسالمي ايران ،سازمان هر منطقه را مجاز دانسته است که با تصويب
هيأتوزيران نسبت به تشكيل شرکتهاي الزم «که طبق موازين قانون تجارت
تشكيل ميشود» ،اقدام نمايد .همچنين ماده ( )1قانون اخيرالذکر ،اداره اين
شرکتها را «منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامههاي مربوط» دانسته و در
موارد پيشبينينشده ،آنها را «تابع قانون تجارت» قلمداد نموده و اين قانون از
نظر شوراي نگهبان مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشده است.
 )3درخصوص مستند قانوني تصويب اساسنامه موسسه آموزشي علوم و
فنون کيش ،يعني بند «ب» ماده ( )4و ماده ( )5قانون چگونگي اداره مناطق آزاد
تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب  ،1352نكته کلي قابلتوجه آن
است که طبق ماده ( )2اساسنامه موسسه مذکور ،نوع موسسه« ،موسسه
غيرتجاري» دانسته شده و حال آنكه مستندات قانوني فوقالذکر ،تنها اجازه
تشكيل «شرکت» را به سازمان هر منطقه داده و تصويب اساسنامه اين شرکتها
را برعهده هيأتوزيران گذاشته است .بنابراين تشكيل موسسه غيرتجاري،
ميتواند خروج از اذن مقنن و مغاير اصل  11قانون اساسي تلقي شود.
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بررسي مواد
ماده (-)1

در اين ماده اساسنامه شرکت هواپيمايي کيش (سهامي خاص) ،استفاده از
واژگان بيگانه «هليكوپتر» در بندهاي «ب»« ،د» و «و»« ،رادار» در بند «ج»،
«هندلينگ» در بند «هـ» و «ترافيک» در بند «و» مغاير اصل  11قانون اساسي
است.
ماده (-)24

 )5تذكر :در بند «ح» اين ماده اساسنامهها ،عبارت «تصويب ارجاع دعاوي و
صلح و سازش به داوري» واجد ابهام و ايراد مفهومي ميباشد و به نظر ميرسد
بايد به عبارت «تصويب ارجاع دعاوي به داوري و صلح و سازش آنها» اصالح
شود.
 )1تذكر :در بند «ط» اين ماده اساسنامهها ،عبارت «تسليم به دعوي يا
انصراف از آن» بايد به عبارت «تسليم دعوي يا انصراف از آن» اصالح شود.
همچنين عبارت «يا بدون اختيار صلح» و «يا بدون حق توکيل» در اين بند داراي
اشكال است و بايد به ترتيب به عبارت «با يا بدون اختيار صلح» و «با يا بدون
حق توکيل» تغيير يابد .بهعالوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوي ثالث» در
ذيل اين بند واجد ابهام و ايراد مفهومي ميباشد و به نظر ميرسد بايد به عبارت
«جلب شخص ثالث و دعوي ورود ثالث» اصالح شود.
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