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حضرت آيتاهلل جنتي «دام عزّه»

دبير محترم شوراي نگهبان

سالمعليكم؛
موضوع :اصالحية مادة( )06اساسنامههاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق  1الي 11

نتايج بررسيها ذيالً جهت استحضار تحرير مييابد:
1ـ به موجب بند(ز) از جزء( )1تصويبنامة شمارة /117851ت67713ه مورخ  1673/11/1هيأت
دولت (تصوير پيوست) «تصويب و اصالح اساسنامة شركتها ،مؤسسات دولتي و سازمانها و
مؤسسات عمومي غيردولتي» به «وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك» واگذار
گرديد.
2ـ معاون اول رياست محترم جمهوري در اجراي اصل  71قانون اساسي ،اقدام كميسيون مزبور
مبني بر اصالحية به عمل آمده در مادة( )6اساسنامههاي فوقالذكر را به عنوان مصوبه هيأت دولت،
تلقّي و جهت بررسي و اظهارنظر به شوراي محترم نگهبان ارسال نموده است.
6ـ استنباط از اصل  71قانون اساسي آن است كه ،اوالً :تصويب دائمي اساسنامة سازمانها،
شركتها ،مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت ،از امور تقنيني است .ثانياً :به لحاظ تخصّصي بودن
موضوعات مطروحه و جلوگيري از اطالة وقت ،مجلس ،ضمن حفظ حقّ نظارت عاليه براي رياست
قوة مقننه نسبت به مصوبات دولت در خصوص موضوعات فوق ،مجاز به تفويض حق تصويب
اساسنامة و ...به دولت ميباشد .ثالثاً :چون تصويب موضوعات مطروحه در اصل  71تماماً از امور
تقنيني است لذا دولت به نيابت و قائم مقامي مجلس ،مكلّف به رعايت اصل  82قانون اساسي و
تبعات ناشي از اصل مزبور در تصويب اساسنامهها گرديده است.
4ـ اصل  71قانون اساسي تماماً از امور تقنيني است و مصوبات ناظر بر موضوعات مندرج در
اصل مزبور خواه از جانب مجلس باشد ،خواه از جانب كميسيونهاي مجلس و يا از جانب دولت به
نيابت و قائم مقامي از مجلس ،تماماً مشمول وصف قانون ميباشند ،لكن اصل  167قانون اساسي،
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برخالف اصل  ،71تماماً از امور اجرائي و اداري است كه دولت جهت تمهيد ،تسهيل و تسريع
زمينههاي اجرائي قوانين مبادرت به تصويب آييننامههاي اجرائي و صدور بخشنامهها و
دستورالعملهاي اجرائي مينمايد .بديهي است از اين نوع مصوبات در حقوق اداري ،همچنين در
اصل  4قانون اساسي ،به مقررات تعبير ميگردد كه هرگز در مقام تطبيق و مقارنه ،داراي ارزش
يكسان و برابر با واژة قوانين نميباشند.
1ـ در نگاه اجمالي ميتوان گفت :آن بخش از مصوبات دولتي كه به موجب اصل  181قانون
اساسي قضات دادگاهها مكلف به اجتناب از اجراي آنها بوده يا ديوان عدالت اداري به موجب اصل
 186مجاز به رسيدگي و ابطال آنها خواهد بود ،قطعاً مصوبات موضوع اصل  167قانون اساسي است.
بديهي است اين امر هرگز به آن بخش از اقدامات دولت كه به نيابت و قائم مقامي از مجلس در
اجراي اصل  71قانون اساسي راجع به اساسنامهها به مرحلة تصويب ميرساند قابل تسرّي نخواهد
بود؛ چون مصوبات اخير در حكم قانون است و مقام نقض و ابرام آن شوراي محترم نگهبان ميباشد
والغير.
3ـ مطلب قابل ذكر آن است كه:
اوالً« :كميسيونهاي متشكل از چند وزير» به شرح مندرج در اصل  167قانون اساسي ،صرفاً
مجاز به تصويب موضوعاتي ميباشند كه صدر اصل  167ناظر بر آن است؛ يعني تصويب آييننامهها،
بخشنامهها و دستورالعملهاي اجرائي و اداري
ثانياً :عبارت« :دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي
متشكل از چند وزير واگذار نمايد »...ناظر بر همان اختياراتي است كه صدر اصل  167در مقام بيان
آن ميباشد كه جملگي از امور اداري و اجرائي و مشتمل بر آييننامهها ،بخشنامهها و
دستورالعملهايي است كه از مصاديق بارز مقرّره ميباشند نه قانون
ثالثاً :اساسنامههاي موضوع اصل  71كه دولت به قائممقامي از مجلس در مقام تصويب آن
برميآيد از جمله امور تقنيني است و مصوبه دولت در اين خصوص ،معادل عنوان قانون است كه
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مقام نقض و ابرام آن شوراي محترم نگهبان بوده و مفاد اصول  181و  186قانون اساسي قابل تسرّي
به اين بخش از مصوبات دولت نخواهد بود.
عليهذا دولت به موجب اصل  131قانوناً مجاز به تصويب اساسنامهها نميباشد تا بتواند در صدد
تفويض اين حق به «وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك» برآيد.

با وصف مراتب فوق:
بند(ز) از جزء( )1مصوبه دولت كه به موجب سطر اول مندرج در صدر مصوبه ،در اجراي اصل
 167به تصويب رسيده است به نظر مغاير با اصول  167و  71قانون اساسي است و به تبع آن اقدام
معاون اول رياست محترم جمهوري ،كه اصالحات به عمل آمده در مادة( )6اساسنامهها را به عنوان
مصوبه «وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك» و در اجراي اصل  71جهت بررسي
به شوراي محترم نگهبان ارسال نموده است به دليل خروج از چهارچوب اختيارات كميسيون مزبور،
مغاير با اصول پيش گفته ميباشد.
موضوع :اصالحيه اساسنامة شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران
مصوبه «وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك» در خصوص اصالح بند(د)
مادة( ،)11مورد بررسي قرار گرفت.
تمامي ايرادات وارده بر مصوبة پيشين كميسيون مزبور به شرح مندرج در فوق ،بر مصوبة اخير نيز
وارد ميباشد.

/

N0032

قربانعلي مهري
قائم مقام مركز تحقيقات

رونوشت:
ـ اعضاء معزّز فقهاء و حقوقدانان شوراي محترم نگهبان ،جهت استحضار
ـ جناب آقاي دكتر كدخدايي ،معاون محترم اجرايي و امور انتخابات ،جهت استحضار
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شماره ابالغیه /517851 :ت 67713هـ
تاریخ ابالغیه 5673/51/15 :
تصويبنامه در خصوص تفويض برخی از وظايف هيئت وزيران به وزرای عضو کميسيون امور
اجتماعی و دولت الکترونيک دولت
/517851ت 67713هـ
5673/51/15
دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ  5673/5/57به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران تصویب نمود:
 5ـ اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده ( )22آییننامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو
کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تفویض میشود.
الف ـ افزایش پستهای سازمانی در دستگاههای دولتی ،موضوع تبصره ( )2ماده ( )4قانون نحوه تعدیل
نیروی انسانی دستگاههای دولتی ـ مصوب 5633ـ .و قانون مدیریت خدمات کشوری.
ب ـ استخدام نیروی انسانی در دستگاههای دولتی حسب مورد موضوع بند “الف” تبصره ( )31قانون
بودجه سال  5634کل کشور و بند “ی” ماده ( )541قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 5676ـ .و قانون مدیریت خدمات کشوری.
ج ـ اشتغال به کار بازنشستگان ،موضوع ماده ( )45قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت ـ مصوب 5674ـ .
د ـ اصالح و تغییر آییننامههای اجرایی مواد ( )67و ( )47و تصویب و اصالح آییننامههای اجرایی مواد
( )31( ،)13و ( )71قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 5672ـ .
هـ ـ اصالح و تغییر آییننامه اجرایی ماده ( )557قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
ـ مصوب 5672ـ .
و ـ تصویب و اصالح فهرست مؤسسات موضوع بند “ب” ماده ( )55قانون استخدام کشوری.
ز ـ تصویب و اصالح اساسنامه شرکتها ،مؤسسات دولتی و سازمانها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
ح ـ اصالح مصوبات هیئت وزیران درچارچوب اختیارات تفویض شده.
ط ـ تصویب آییننامههای قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 5673ـ .تصویب الگوها ،ضوابط و
شاخصهای موضوع ماده ( ) 25قانون یادشده و تعیین پستهای همطراز موضوع تبصره ( )5ماده ( )85قانون
مذکور و تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین ،حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران موضوع
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ماده ( )83قانون یادشده و اصالح آیین نامههای مربوط به قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت و سایر اختیارات هیئت وزیران مربوط به امور اداری و استخدامی مندرج در قوانین
مربوط.
ی ـ اجازه امضای مقدماتی موافقتنامههای بین المللی حسب مورد.
ک ـ اصالح تصویب نامه های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسالمی (حسب مورد).
تبصره ـ بررسی بند (ز) منوط به تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییسجمهور و بررسی
بندهای (الف)( ،ب)( ،و) و (ط) درکمیسیون منوط به ارائه پیشنهاد از سوی معاونت یادشده است.
 2ـ مالک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون کمیسیون
مذکور میباشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییسجمهور با رعایت ماده ( )55آییننامه داخلی هیئت دولت
قابل صدور خواهد بود.
 6ـ در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابالغ طبق نظر معاون اول رییسجمهور قابل طرح در
هیئت وزیران میباشد.
پرويز داودی
معاون اول رئيس
جمهور
رونوشت با توجه به اصل  567قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای اطالع ریاست محترم مجلس
شورای اسالمی ارسال می شود.
رونوشت:
به دفتر مقام معظم رهبری  ،دفتر رئیس جمهور ،دفتر ریاست قوه قضاییه ،دفتر معاون اول رئیسجمهور،
دفتر معاون اجرایی رییسجمهور ،دفترمعاون حقوقی و امورمجلس رئیسجمهور ،دفتر معاون برنامه ریزی و
نظارت راهبردی رییسجمهور ،دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،دیوان محاسبات کشور ،دیوان
عدالت اداری ،اداره کل قوانین مجلس شورای اسالمی ،سازمان بازرسی کل کشور ،اداره کل حقوقی ،اداره کل
قوانین ومقررات کشور ،کلیه وزارتخانه ها ،سازمانها و مؤسسات دولتی ،نهادهای انقالب اسالمی ،روزنامه رسمی
جمهوری اسالمی ایران و دبیرخانه شورای اطالعرسانی دولت ابالغ میشود.
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