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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 شركت بهينهسازي مصرف سوخت (سهامي خاص)
مصوب 3333/2/3
درآمد
هیئت وزیران در راستای اختیار حاصل از ذیل اصل ( )58قانون اساسی و به استناد
ماده ( )4قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب « ،9854اصالحیه اساسنامه
شرکت بهینهسازی مصرف سوخت (سهامی خاص)» را بنا به پیشنهاد وزارت نفت
جهت بررسی در دستور جلسه  9848/2/8قرار داد و اصالحات الزم را در این
اساسنامه به تصویب رساند .پس از آن ،این اصالحیه برای طی تشریفات قانونی مقرر
در اصل ( )58قانون اساسی ،جهت بررسی عدم مغایرت مفاد این مصوبه با موازین
شرع و قانون اساسی ،طی نامهی شماره  85988/99994مورخ  9848/2/99به شورای
نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ
 ،9848/9/9مفاد آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و نظر خود در
این خصوص را طی نامهی شماره  48/952/9896مورخ  9848/9/7به هیئت وزیران
اعالم کرد.
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تاريخ مصوبه هيئت وزيران3333/2/3 :
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان3333/4/4 :
هيئتوزيران در جلسه  3333/2/3به پيشنهاد شماره 32/2-33693
مورخ  3333/3/24وزارت نفت و به استناد ماده ( )3قانون اصالح
الگوي مصرف انرژي -مصوب  )3(-3393تصويب كرد:
متون زير جايگزين مواد ( )31( ،)6( ،)5و ( )33اساسنامه شركت
بهينهسازي مصرف سوخت (سهامي خاص)  -مصوب  -3311و
اصالحات بعدي آن ميشود:
ماده ... -5
ماده  -6وظايف و اختيارات شركت شامل وظايف و اختيارات
موضوع قانون اصالح الگوي مصرف انرژي و ساير قوانين و
مقررات مربوط ،از جمله موارد زير ميباشد كه به تبعيت از وزارت
نفت ،حسب مورد رأساً يا با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي
ذيربط انجام ميدهد:
... -3
 -33نمايندگي ،عضويت و حضور در مجامع بينالمللي مربوط
براي حفظ منافع ملي و ارتقاي دانش فني طبق سياستهاي كلي
نظام و قوانين و مقررات مربوط
 .3ماده ( )4قانون اصالح الگوی مصرف انـرژی مصـوب « :9854/92/9مـاده  -4وزارت نفـت مكلـف
است به منظور مدیریت تقاضا و اجرای سیاستهای مرتبط با بهینهسازی مصرف سوخت در بخشهـای
مختلف مصرف ،کمک به توسعه کاربرد انواع فناوریهای نوین تبـدیل انـرژی در بخـشهـای مختلـف
مصرف ،کاهش هزینههای درازمدت ناشی از تقاضای انرژی ،تدوین معیارها ،ضوابط و دستورالعملهای
مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی ،جایگزینی اقتصادی حاملهای انرژی همراه بـا توسـعه بـهکـارگیری
ظرفیتهای محلـی انـرژی و انـرژیهـای تجدیدپـذیر ،پیشـنهاد اصـالح اساسـنامه و وظـایف شـرکت
بهینهسازی مصرف سوخت را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه دهد».
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 -34انعقاد انواع عقود و معامالت ،از جمله قراردادهاي خدمات و
پيمانكاري و مهندسي مشاور و مشاوره و استخدامي با اشخاص
واجد صالحيت با رعايت قوانين و مقررات مربوط
 -35خريد ،فروش ،اجاره ،استيجار ،رهن ،تحصيل و تملک اموال
منقول و غيرمنقول و همچنين ايجاد ،تكميل ،توسعه ،نظارت و اداره
اموال ،تأسيسات ،كارگاهها ،دستگاهها ،تعميرگاهها و ديگر
تأسيسات و ابزار و ادوات و وسايل الزم براي انجام مقاصد و
عمليات موضوع شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط
 -36گرفتن اعتبار يا وام و پرداخت تسهيالت به اشخاص حقيقي و
حقوقي به منظور تأمين احتياجات و اجراي مقاصد شركت با
تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
 -31تحصيل و تملک و واگذاري حق استفاده و ثبت پروانه هاي
اختراع و هرگونه اطالعات درباره عالئم تجاري ،اختراعات ،طرحها
و روشهاي مورد نياز براي انجام عمليات و وظايف موضوع شركت
 -39مشاركت و همكاري با ساير دستگاههاي اجرايي و مؤسسات
و شركتهاي ايراني و يا خارجي واجد صالحيت فني و مالي با
رعايت قوانين و مقررات مربوط
 -33برنامهريزي جهت جذب نيرو براي تأمين احتياجات شركت و
تنظيم و اجراي برنامههاي آموزشي و كارآموزي كاركنان به منظور
ارتقاي سطح اطالعات علمي ،تخصصي ،فني و اجرايي آنها با
رعايت قوانين و مقررات مربوط
 -21ساير وظايف و اختياراتي كه در چارچوب قوانين و مقررات
توسط وزارت نفت به شركت محول ميشود.
ماده ... -31
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دیدگاه مغایرت
الف) اطالق عبارت «قوانین و مقررات مربوط» در بند ( )99ماده ( )6این مصوبه
مغایر با موازین شرع است؛ زیرا اطالق این عبارت شامل قوانینی از جمله قانون
تجارت میشود که در زمان طاغوت تصویب شده است و از آنجا که این قوانین در
مواردی دارای احكام خالف شرع میباشد ،تصریح این بند به لزوم رعایت این قوانین
و مقررات ممكن است مستلزم ارتكاب خالف شرع باشد .از اینرو ،اطالق عبارت
مزبور دارای اشكال است .شورای نگهبان نیز قبالً به دلیل همین اطالقِ قوانین و
مقررات مربوط ،مصوباتی را مغایر با موازین شرع اعالم کرده است.
ب) همانطور که در ماده ( )6این مصوبه اجرای بندهای (،)96( ،)98( ،)99( ،)98
( )95و ( )94منوط به رعایت قوانین و مقررات شده است ،باید مفاد بند ( )97یعنی
تحصیل ،تملک ،واگذاری حق استفاده و ثبت پروانههای اختراع نیز مشروط به رعایت
قوانین و مقررات مربوط میشد؛ زیرا با وجود تصریح به رعایت قوانین و مقررات در
سایر بندهای این ماده و عدم ذکر این موضوع در بند ( )97ممكن است چنین برداشت
شود که برای اجرای بند مزبور ،رعایت قوانین و مقررات مربوط الزم نیست .از اینرو،
عدم تصریح به لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط در بند ( )97این ماده ،دارای
اشكال است.
ج) طبق اصل ( )58قانون اساسی ،قانونگذاری تنها در صالحیت مجلس شورای
اسالمی است .اجازهی تصویب اساسنامه به هیئت وزیران در ذیل اصل ( )58نیز
اختیاری استثنایی است که مجلس به دولت میدهد .از اینرو ،تصویب اساسنامه و
اصالح آن باید کامالً شفاف و در حدود اجازهی مجلس باشد؛ حال آنكه این موضوع
در ماده ( )6این مصوبه رعایت نشده است .توضیح آنكه عبارت «از جمله موارد زیر
میباشد» در این ماده بیانگر آن است که وظایف و اختیارات شرکت بهینهسازی
مصرف سوخت فراتر از وظایف و اختیارات موضوع قانون اصالح الگوی مصرف
انرژی و سایر قوانین و مقررات مربوط است؛ در حالی که این شرکت تنها در
چارچوب وظایف مقرر در قانون صالحیت دارد .بنابراین ،از آنجا که عبارت «از جمله
موارد زیر» در این ماده موجب توسعهی وظایف و اختیارات این شرکت به بیش از
آنچه قانون مقرر کرده است میشود ،مادهی مزبور دارای اشكال است .برای رفع این
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اشكال الزم است که این عبارت از ماده ( )6حذف شود و وظایف این شرکت ،به
صورت حصری ،به طور دقیق و مشخص بیان شود.
دیدگاه عدم مغایرت
الف) اگرچه در بند ( )99ماده ( )6این مصوبه به لزوم رعایت قوانین و مقررات
مربوط تصریح شده است ،لیكن از آنجا که اطالق این عبارت شامل اصل ( )9قانون
اساسی نیز میشود ،منظور از قوانین و مقررات مربوط در بند مزبور ،قوانین و مقرراتی
است که بر اساس موازین شرع تهیه و تصویب شده باشد .به عبارت دیگر ،اطالق
عبارت فوقالذکر تمام نیست و با توجه به اصل ( )9قانون اساسی ،این عبارت تنها
شامل قوانین و مقرراتی است که مغایرتی با موازین شرعی ندارند .بنابراین ،بند مزبور
با اشكالی مواجه نیست.
ب) شورای نگهبان هیچ مصوبهای را به دلیل اطالق عبارتِ «قوانین و مقررات
مربوط» مغایر با موازین شرع اعالم نكرده است ،بلكه تنها در صورتی که اجرای یک
مصوبه منوط به رعایت قانون خاصی شده باشد که برخی از مواد آن خالف شرع
است ،آن مصوبه را به دلیل لزوم رعایت آن قانون خاص مغایر شرع شناخته است .به
عنوان مثال ،شورای نگهبان از آن جهت که اجرای ماده ( )2اساسنامهی سازمان بیمه
سالمت ایران منوط به رعایت قانون تجارت شده بود آن ماده را خالف موازین شرع
شناخت 9.بنابراین ،با توجه به اینكه عبارت «قوانین و مقررات مربوط» در بند ()99
ماده ( )6این مصوبه منصرف به قوانین و مقررات معتبر و شرعی است ،این بند با
اشكالی مواجه نیست.
ج) با توجه به اینكه موضوع بند ( )97ماده ( )6این مصوبه ،تحصیل ،تملک و
 .3ماده ( )2اساسنامه سازمان بیمه سالمت ایران مصوب  9845/99/4هیئت وزیران« :ماده  -2سازمان از
ادغام بخشهای بیمه درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده ( )8قانون مدیریت خدمات کشوری و مـاده
( ) 8قانون محاسبات عمومی کشور در سازمان (صندوق) بیمه خدمات درمانی ،تأسیس و بر اساس مفـاد
این اساسنامه ،قانون ،قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین مربـوط و در مـوارد
سكوت ،بر اساس قانون تجارت اداره میشود و کلیه امور ،وظایف و فعالیتهای مربوط به بیمه سالمت
در این سازمان متمرکز میگردد ».شورای نگهبـان در نظـر شـماره  49/85/96984مـورخ  9849/2/8در
خصوص این ماده چنین مقرر داشته است« :ماده ( )2مبنی بر اقدام بر اساس قانون تجارت ،نظر به اینكـه
بعضی از مواد این قانون ،خالف موازین شرع میباشد ،فلذا اطالق این ماده ،خالف شرع شناخته شد».
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واگذاری حق است و در خصوص این موضوع قوانین و مقررات خاصی وجود دارد،
اساساً بدون لحاظ آن قوانین و مقررات ،تحصیل ،تملک و واگذاری حق ،ظهور عینی
پیدا نمیکند .به عبارت دیگر ،وقتی تحصیل ،تملک و واگذاری حق محقق میشود که
بر اساس قوانین و مقررات مخصوص به خود انجام شده باشد .بر این اساس ،از آنجا
که رعایت قوانین و مقررات در مورد تحصیل ،تملک و واگذاری حق امری مفروض و
مفروغٌعنه است ،نیازی به ذکر مجدد آن در این بند نبوده است .بنابراین ،عدم تصریح
به لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط در بند ( )97این ماده با اشكالی مواجه نیست.
د) عبارت «از جمله موارد زیر میباشد» در ماده ( )6این مصوبه به معنای توسعهی
وظایف و اختیارات شرکت بهینهسازی مصرف سوخت به بیش از آنچه قانون مقرر
کرده است نیست ،بلكه این عبارت در مقام تأکید چند وظیفه از وظایف مقرر در قانون
اصالح الگوی مصرف انرژی و سایر قوانین و مقررات مربوط است .به عبارت دیگر،
وظایفی که در این ماده احصاء شده است در اصطالح از باب ذکر خاص بعد از عام و
برای تأکید آمده است .بنابراین ،از آنجا که قبالً وظایف این شرکت بهطور مشخص در
قانون بیان شده است و این ماده برخی از همان وظایف را تأکید کرده است ،عبارت
«از جمله موارد زیر میباشد» در این ماده موجب توسعهی وظایف و اختیارات شرکت
مزبور نبوده و از این حیث 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 اصالحيه اساسنامه شركت بهينهسازي مصرف
سوخت (سهامي خاص) ،مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

نظرات استداللي شوراي نگهبان

اصالحيه اساسنامه شركت بهينهسازي مصرف سوخت
(سهامي خاص)
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