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جناب آقاي دكتر كدخدايي
عضو محترم حقوقدان و معاون اجرايي و امور انتخابات

سالمعليكم؛
با احترام بدينوسيله در خصوص موضوعات مطروحه در سيوهشتمين و سيونهمين جلسة شوراي
محترم نگهبان ،مورخ  1388/10/08و  1388/10/00مستحضر ميدارد نتايج بررسي حاصله راجع به عناوين
جهت مالحظه تقديم ميگردد.
1ـ اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون

مواد ( )5و (:)21
به كار بردن واژة «ريسك» در بندهاي (ت)( ،ج) و تبصرة مادة ( )5و نيز بند ( )11مادة ( ،)11مغاير با
اصل  15قانون اساسي به نظر ميرسد.
مادة (:)6
با توجه به پيشبيني «كمكهاي بالعوض و هرگونه منابع ديگر از محل بودجة عمومي كشور ...و
در چهارچوب قانون بودجة سنواتي» به عنوان منابع مالي صندوق در بند ( )1مادة ( ،)6عدم مغايرت
بندهاي ( )1الي ( )8اين ماده با اصل  53قانون اساسي محل تأمل است.
بند ( )3مادة (:)9
عليرغم روية معمول شوراي محترم نگهبان در خصوص موارد مشابه ،اطالق عبارت «تصويب
بودجة ساالنه» مذكور در بند ( )3مادة ( ،)0مغاير اصل  51قانون اساسي به نظر مي رسد.
بند ( )8مادة (:)9
اعطاي صالحيت «اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوكالوصول و الوصول» به مجمع عمومي،
از آن جهت كه اطالق عبارت فوقالذكر ميتواند شامل صلح دعاوي و يا ارجاع دعاوي به داوري نيز
باشد ،مغاير اصل  130قانون اساسي به نظر ميرسد .البته شايان ذكر است ،عبارتهاي مشابهي در ساير
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اساسنامههاي مصوب هيأت وزيران وجود داشته كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار نگرفته است.
بند ( )0مادة ( )0اضافه كردن قيد «مورد اختالف» به واژة «دعاوي» امكان تفسير نادرست از بند ( )8را
افزايش داده و مؤيدي است بر مغايرت بند ( )8با اصل .130
بند ( )8مادة (:)21
عليرغم وجود عبارت مشابه در برخي ديگر از اساسنامههاي مصوب هيأت وزيران كه مورد اشكال
شوراي نگهبان قرار نگرفته است ،قيد «به هر شكل» مبهم بوده و اجراي قراردادها تابع مفاد همان
قراردادها و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه متصور است.
بند ( )22مادة (:)21
عبارت «وي» از اين جهت كه مرجع آن «مديرعامل» و يا «رئيس هيأت مديره» است ،مبهم به نظر
ميرسد.
يادآوري :در خصوص مواد ( )1و ( )10اساسنامه قابل ذكر است ،با تشكيل بانك توسعه تعاون،
امكانات و داراييهاي شعب و سرپرستيهاي صندوق تعاون كشور به بانك مذكور انتقال يافته و مادة ()1
اساسنامة حاضر ،ناظر بر سرماية صندوق تعاون است و نيز با توجه انتقال كلية كاركنان شعب و بخشي از
كاركنان ستاد صندوق تعاون به بانك توسعه تعاون ـ وفق مادة ( )5اساسنامة بانك توسعه تعاون ـ مقصود
از مادة ( )10اساسنامة حاضر ،باقيمانده كاركنان ستاد صندوق تعاون كشور ميباشد.
2ـ اصالحية اصالح اساسنامة شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران

با توجه به ايراد شوراي محترم نگهبان مبني بر عدم اشاره به پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور مستند به بند (ي) مادة ( )7قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب  ،1383از آنجا كه در اصالحيه دولت و نامة پيوستي ،موارد فوق
ضميمه نگريده است لذا ايراد كمافيالسابق موجود ميباشد.
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3ـ اصالحية اساسنامة سازمان خصوصيسازي

مواد (15 ،13و )16اصالحي:
اصالحات بعمل آمده در مورد بندهاي ()15( ،)13و ( )16به نظر رافع ايراد شوراي محترم نگهبان
است.
مادة  12اصالحي:
عبارت «مانده سود حاصل شده به حساب مربوط در خزانه واريز خواهد شد» به لحاظ اينكه موارد
و مصاديق كسر شده (قابل كسر) مشخص نشدهاند لذا از اين حيث مواجه با ابهام ميباشد.
4ـ اصالحية اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي)

نظر به اينكه در اصالحيه مادة (( )11موضوع ايراد بند ( )1شوراي محترم نگهبان) پنج رأي موافق به
دو رأي تقليل يافته و با تعداد اعضاء مجمع عمومي همخواني پيدا كرده و از آنجا كه عبارت «قانون
تجارت» از مادة ( )16ـ موضوع ايراد بند ( )1ـ حذف گرديده است لذا اصالحات به عمل آمده رافع
ايرادات شوراي محترم نگهبان ميباشد
تذكر :الزم به ذكر است كه اصالحيه مندرج در بند ( )1نامة مورخ  88/0/30معاون اول رئيسجمهور
مورد ايراد يا تذكر شوراي محترم نگهبان نبوده است/.
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قربانعلي مهري
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