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 مقدمه
مقررات یا قراردادی كه برای طرز كار یک جمعیت )در حقوق » عبارت است ازامه اساسن

ها تمامی شركت .(55: 1531)جعفری لنگرودی، « شودعمومی یا خصوصی( مقرر و معین می
اعم از دولتی و غیردولتی به اساسنامه نیاز دارند و شركت بدون اساسنامه، از حیث حقوقی 

آن « یاساسنامه»های خصوصی، برای ثبت شركتارک الزم یکی از مد. یستقابل پذیرش ن
( و 1531مصوب  قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت یالیحه 21 یشركت است )ماده

ی عملکرد، وظایف و اختیارات، برای اشخاص عمومی نیز همواره مقرراتی در خصوص نحوه
 شود.بینی میاركان آن شخص و سایر موارد پیش

را  شركت ملی نفت ایران یقانون اساسنامه 11/5/1531ملی در تاریخ مجلس شورای 
 یاساسنامه»و « شركت ملی گاز ایران یاساسنامه»ماه همان سال تصویب كرد و سپس در آبان
های مجالس ملی و سنا رسید. در آن زمان به تصویب كمیسیون« شركت ملی صنایع پتروشیمی

نحوی این به« شركت ملی نفت ایران»ن وجود نداشت و در ایرا« وزارت نفت»نهادی به نام 
عهده داشت و دو شركت دیگر )شركت ملی گاز و شركت ملی صنایع  كاركرد را نیز بر

. پس از انقالب اسالمی، شورای انقالب ندشدی آن محسوب میپتروشیمی( زیرمجموعه
های مزبور را ركتتصویب كرد و ش 3/1/1533را در « سیس وزارت نفتأقانونی ت یالیحه»

قانونی  یالیحه» 3 یاین قانون و همچنین ماده 5 یی وزارت نفت قرار داد. مادهزیرمجموعه
به تصویب شورای انقالب  1531 ماهكه در خرداد« قانونی تأسیس وزارت نفت یمتمم الیحه

نست. پس از االجرا دای جدید معتبر و الزمرا تا تصویب اساسنامه مذكورهای رسید، اساسنامه
ی جدید برای ، بر تصویب اساسنامه1511آن نیز در قوانین دیگر مثل قانون نفت مصوب 

ی الیحه در این خصوص شده، ولی مکلف به ارائه (1)های مذكور تأكید شده و دولتشركت
 این امر تاكنون محقق نشده است.

در خصوص اعتبار، مجرا  بدون هیچ ابهام و ایرادی 1535های مذكور تا اواخر سال اساسنامه
در  ی برنامه چهارم توسعه و پس از آندر مورد الیحه 5/5/1535شورای نگهبان در  بود، ولی

های مذكور را با ابهام اعتبار اساسنامه 1533سال  یبودجه یدر خصوص الیحه 25/12/1535
ها آمده بود، دارای ابهام مذكور در آن یگانههای سهمواجه كرد و لذا تمام بندهایی را كه نام شركت

ای كه نام های بعد تاكنون نیز تکرار شده و اصوالً در هر مصوبههای سالدانست. این ابهام در بودجه
هایی های مذكور بیان شده، شورای نگهبان آن را دارای ابهام دانسته است، تا جایی كه عبارتشركت

توان در را می« شركت نفت یر مورد اساسنامهی مطروحه در قوانین بودجه دابهام معموله»همچون 
 (2)نظرهای مختلف شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس مشاهده كرد.
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این است كه آیا  رسدبه ذهن می، سؤالی كه در این خصوص مذكوربا توجه به فرایند 
به بیان . ها را منسوخ یا ملغی دانستیا اینکه باید آن استكماكان معتبر  مذكورهای اساسنامه

اهمیت پاسخ توان چنین ابهامی را پذیرفت. مذكور وجود دارد و می یدیگر، آیا ابهام ایرادگونه
است كه شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با موازین  نظراز آن  پرسشبه این 

ین و هم استهای مذكور اساسنامه نداشتن نحوی متمایل به اعتبارشرعی و قانون اساسی، به
ها و پردازی خاصی در طرحو مجلس و دولت را به عبارت موضع، آثاری تقنینی در پی دارد

در صورت پذیرفتن این ابهام و نامعتبر تلقی كردن  .ده استكرلوایح و مصوبات مجبور 
ها طی این مدت  نیز خدشه وارد های مذكور، باید در عملکرد این شركتهای شركتاساسنامه

های مذكور معتبر فذ ندانست، ولی اگر ابهام ناموجه تلقی شده و اساسنامهكرد و آن را نا
 ها نیز نافذ و صحیح خواهد بود. تبع تصمیمات و اقدامات شركتدانسته شود، به

 پرسشهای علمی در پاسخ به نگارندگان، مقاله یا مطلبی در قالب هایبراساس بررسی
نظرهای  گهبان، مشروح مذاكرات مجلس و اظهارشورای ن هاین نظربی. در وجود نداردمذكور 

را شود كه البته انسجام و فراگیری الزم صورت پراكنده دیده میمقامات و كارشناسان مطالبی به
 . در این مقاله از این مطالب بهره خواهیم گرفت.ندارد

شد كوو در این مقام می است پرسش مذكورپاسخ به  در پیای تحلیلی این مقاله با شیوه
نظر شفافی در این موضوع ارائه  ند تا در نهایت اظهاركهای محتمل را ارائه و بررسی پاسخ
معتبر  همچنان مذكورهای این است كه كلیت اساسنامه زمینهنگارندگان در این  ی. فرضیهدهد

است و صرفاً در احکامی كه نسخ صریح یا ضمنی وجود دارد، باید مقررات جدید را جایگزین 
 نست.آن دا

( و دیدگاه 1و دالیل آن ) مذكورهای در ادامه ذیل دو بخش، دیدگاه عدم اعتبار اساسنامه
( طرح و بررسی شده و از خالل این 2های مزبور و دالیل آن )االتباع بودن اساسنامهالزم

 شود.گیری فراهم میمقاله در قسمت نتیجه پرسشبررسی تحلیلی، امکان پاسخ به 

  يمیپتروش و گاز نفت، یهاشرکت یهااساسنامه عتبارا عدم دگاهيد. 1
برنامه چهارم توسعه و  یشورای نگهبان در خصوص الیحه ه نخستین بار در نظراین دیدگا

مصوب مجلس مطرح شد. شورای  1533سال  یبودجه یسپس در نظر این شورا درباره
 احکامی را كه 5ماده  5/5/1535مورخ  1311/51/35نظر شماره « الف»بند  2در جزء  نگهبان

 در بر داشت، دارای ابهام دانست و ی آن با وزارت نفتدر مورد شركت ملی نفت و رابطه
با  1511قانون نفت مصوب  3( از این نظر كه وضعیت اجرائی تبصره ماده 5ماده )»اعالم كرد: 
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ز تحقیقات )مرك ابهام دارد «قانون اساسی در تصویب اساسنامه مشخص نیست 33رعایت اصل 
انجام داد، كل ماده  23/3/1535. مجلس هم در اصالحاتی كه (311: 1533شورای نگهبان، 

شورای نگهبان در  .(131[: الف]1531)مركز تحقیقات شورای نگهبان،  مذكور را حذف كرد
بند )ر( »ابراز كرد:  25/12/1535مورخ  11312/51/35 یاز نظر شماره 3در بند چند ماه بعد، 

نبودن وضعیت اساسنامه شركت ملی نفت ایران مبهم است. پس ( از جهت روشن 11) تبصره
از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. ابهام مزبور در همه مواردی كه عنوان شركت ملی نفت 

(، 1ایران، شركت ملی گاز ایران و شركت ملی صنایع پتروشیمی ذكر شده از جمله جزءهای )
مجلس برای رفع ابهام، عبارت زیر را به «. بصره مذكور وجود دارد( بند )ر( و بند )ژ( ت1)

های شركت ملی نفت دولت مکلف است اساسنامه»اضافه كرد:  (5)11 یتبصره« ر»انتهای بند 
، با 1533ایران، شركت ملی گاز ایران و شركت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه 

، 1533لس شورای اسالمی تقدیم نماید. تا پایان سال به مج 1511توجه به قانون نفت مصوب 
با این «. امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاكم موجود و این قانون اداره خواهد شد

[: الف]1531)مركز تحقیقات شورای نگهبان،  (3)اصالح، شورای نگهبان مصوبه را تأیید كرد
های مذكور در مواردی كه نام شركت(. پس از آن، شورای نگهبان بارها و در 113-111

، ابهام مذكور را مطرح كرده است. مجلس نیز برای رفع این ابهام عبارت ی مجلس آمدهمصوبه
های مزبور را جایگزین نام شركت« ربطذی یهای دولتی تابعهوزارت نفت از طریق شركت»

 (1و3)كرده و ابهام شورای نگهبان را زدوده است.
شورای  هایمبانی نظر»یا « استداللی شورای نگهبان هاینظر»عنوان به با توجه به آنچه

انتشار یافته، مبنای ابهام مذكور این است « نگهبان مستنبط از مشروح مذاكرات شورای نگهبان
این  روو ازاینهای مزبور به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده ی شركتكه اساسنامه

در  (1).استها نامشخص ز این حیث، اصوالً وضعیت حقوقی آنو ا اندها فاقد اساسنامهشركت
ها قبل از انقالب اسالمی دانسته ی این شركتجای دیگر، مبنای این ابهام، تصویب اساسنامه

ها قبل از انقالب اسالمی و وجود ی این شركتدلیل تصویب اساسنامهبه»شده است. چراكه 
ای ها تا ارائه اساسنامهزین شرع و قانون اساسی، وجود آنها با مواابهام در مغایرت آن اساسنامه

 (3).«كه مغایر با قانون اساسی و موازین شرعی نباشد، دارای ابهام است
مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز مشاهده  هایتوان در نظرمشابه این نظر را می

شركت ملی »ه است: مجمع مذكور آمد 1/12/12مورخ  12/ف/115 یشماره یكرد. در نامه
نفت اساسنامه ندارد و شركت بدون اساسنامه رسمیت نداشته و قانونیت ندارد و لذا شركت 

 (1).«باشدملی نفت قانونی و رسمی نمی
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اثبات فقدان اساسنامه  منظوربهتوان ای را میحال باید دید كه از حیث حقوقی چه ادله
 شود.ه این ادله جداگانه طرح و بررسی میدر ادام (11)های مذكور اقامه كرد.برای شركت

 های مصوبآزمایشی بودن اساسنامه .1-1
دولت » 1531شركت ملی نفت ایران مصوب  یقانون اساسنامه 13 یبراساس ماده

های شركت ملی گاز ایران و شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران را ظرف شش ماه از اساسنامه
. های مربوط مجلسین تقدیم خواهد كردكمیسیون تاریخ تصویب این قانون جهت تصویب

عنوان آزمایش اجراء خواهد شد و اصالحات بعدی با الذكر برای دو سال بههای فوقاساسنامه
های مربوط قابل اجرا خواهد بود. دولت موظف است ظرف مهلت مذكور تصویب كمیسیون

 روازاین .«ن تقدیم كندهای مربوط مجلسیهای نهایی را جهت تصویب كمیسیوناساسنامه
به تصویب  1531ماه آبان 23و  21در  مذكورهای كه گفته شد، اساسنامهگونههمان

 ها و ارائهی آنهای مجلسین وقت رسیده، ولی با توجه به اتمام مهلت اجرای دوسالهكمیسیون
ند یستبر نهای مصوب مذكور، در حال حاضر معتی نهایی به مجلس، اساسنامهاساسنامه نکردن

 خصوص این دو شركت خأل قانونی وجود دارد. و در
پاسخ در خصوص این استدالل، باید به این نکته توجه كرد كه بر فرض  بیانقبل از 

دو شركت ملی گاز و صنایع پتروشیمی  موردپذیرش استدالل مذكور، این استدالل صرفاً در 
 نیز دانست. توان آن را شامل شركت ملی نفتقابل بیان است و نمی

های مصوب، باید توجه داشت كه صحیح بودن اساسنامه در خصوص استناد به آزمایشی
صورت آزمایشی و دوساله به تصویب های گاز و پتروشیمی بههای شركتاست كه اساسنامه

ها داد. پس از رسیده، ولی نباید قبل از فحص از دلیل استمرار، حکم به پایان عمر این اساسنامه
شورای انقالب  3/1/1533قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب  یالیحه 1 یکه به حکم مادهاین

شركت  .گرددنام وزارت نفت تأسیس می های بموجب این قانون وزارتخانه هب»مقرر شد كه 
های تابعه در ملی نفت ایران و شركت ملی صنایع پتروشیمی و شركت ملی گاز ایران و شركت

همین  5 یماده در، «گیرند و وابسته به آن خواهند بودنفت قرار می جمعی وزارت ابواب
های تابعه های خود و شركتنامهینیوزارت نفت، سازمان و تشکیالت و آ» بیان شد كه مصوبه

ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه خواهد كرد تا پس از تصویب هیئت وزیران  را ظرف شش
تصویب نرسیده و ابالغ ه الذكر بسازمان و مقررات فوق كه زمانی تا .موقع اجرا گذارده شود هب

ها و ضوابط و مقررات موجود عمل گانه فوق برطبق اساسنامههای سهشركت ،نشده است
قانونی تأسیس  یقانونی متمم الیحه یالیحه 3 یمشابه این حکم در ماده .«خواهند كرد
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اعتبار »این ماده  براساسیز آمده است. شورای انقالب ن 21/5/1531مصوب  وزارت نفت
های فعلی شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران و شركت ملی صنایع اساسنامه

كماكان به قوت  (11)قانون 5 های جدید موضوع مادهشركت پتروشیمی تا تصویب اساسنامه
های اجرای اساسنامه صراحت در قوانین، حکم به استمرار اعتبار وبهرو ازاین«. خود باقیست

ی جایگزین داده شده است و استدالل و استناد مذكور قابل آزمایشی تا زمان تصویب مقرره
 .یستپذیرش ن

  1611قانون نفت مصوب  یوسیلهها بهی شرکتنسخ اساسنامه .1-2
های مذكور ی شركتاثبات دیدگاه نخست، عدم تصویب اساسنامه یدر زمینهدلیل دیگر 

وزارت » 1/1/1511قانون نفت مصوب  3 یلس شورای اسالمی است. براساس مادهتوسط مج
تواند برداری در سراسر كشور و فالت قاره و دریاها مینفت برای انجام عملیات نفتی و بهره

های نفت و گاز و پتروشیمی پس از های شركتهایی را تأسیس نماید. اساسنامهشركت
های سایر ورد اجراء گذارده خواهد شد. تصویب اساسنامهتصویب مجلس شورای اسالمی به م

وزارت نفت مکلف است از »این ماده  یطبق تبصره .«ها با هیأت وزیران خواهد بودشركت
های نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک های شركتتاریخ تصویب این قانون، اساسنامه

آید كه باید برمی چنین. از این ماده «سال جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید
تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه شود  وزارت نفتهای مزبور، توسط ی شركتاساسنامه

رو موجودیت حقوقی این سه شركت محل تأمل و ایراد ازاین (12)كه البته چنین نشده است.
االجرا دیگر الزم 1531ل های مصوب ساخواهد بود. ضمن اینکه با توجه به این ماده، اساسنامه

كه پیش از این از را ای دانست. نظریه منسوخاین مقرره تصویب ها را با و باید آن یستن
مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نقل شد و در آن شركت ملی نفت بدون اساسنامه دانسته 

 د.كرتوان در همین راستا ارزیابی شده و موجودیت حقوقی آن زیر سؤال رفته بود می
 :كردبیان  نکات مختلف زیر راتوان در خصوص این استدالل، می

 توجه به مشروح مذاکرات تصویب این قانون -الف

در  1/1/1511و  1/1/1511از مشروح مذاكرات مجلس شورای اسالمی در جلسات 
آید كه این آن، برمی 12و  3تصویب مواد  در زمانخصوص بهخصوص تصویب قانون فوق 

نحوی تصویب نشود میان نمایندگان مجلس و وزارت نفت وجود داشته كه قانون بهدغدغه در 
های نفت و گاز و پتروشیمی را مخدوش كند. این های موجود شركتكه اعتبار اساسنامه

اند. مقصود از تصویب این مقرره در ها در آن زمان وجود داشته و مشغول به كار بودهشركت
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هایی جدید متناسب با نیازهای روز این كه الزم است اساسنامهها آن بوده خصوص اساسنامه
های وابسته به سایر شركت یها تهیه شده و به تصویب مجلس برسد و اساسنامهشركت

  (15)وزارت نفت، توسط دولت تصویب شود.

طرح قانونى »مجلس طرحی را با عنوان  13/12/1511ذكر است كه قبل از آن، در  شایان
آن  یواحدهبه تصویب رساند كه براساس ماده« قانونى نفت یجهت تنظیم الیحهالزام دولت 

نفت و  از تاریخ تصویب این قانون وزارت نفت موظف است ظرف مدت چهار ماه الیحه»
اساسنامه مؤسسات تابعه خود را منطبق بر موازین اسالمی و قانون اساسی جمهوری اسالمی 

طبق مشروح «. اساسی به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید قانون 13ایران تهیه و طبق اصل 
گانه كه های سهی شركتمذاكرات مجلس در این جلسه، نمایندگان معتقد بودند كه اساسنامه

باید متن  روازاین، با موازین شرعی و قانون اساسی انطباق ندارد و استمورد عمل نیز 
االتباع نبودن آن كدام قائل به الزمهیچ به تصویب مجلس برسد، ولی زمینهجدیدی در این 

شد موارد خالف شرع یا قانون اساسی نباید اجرا شود كه ها نبودند. صرفاً گفته میاساسنامه
موارد مغایر با موازین )ی معاون وزیر نفت كه در جلسه حضور داشت، این موارد گفته بهالبته 

آقای شهاب معاون وزیر نفت، در مشروح )سخنان  شودعمالً اجرا نمی (شرع و قانون اساسی
 .(افزار لوح مشروحموجود در نرم 13/12/1511مذاكرات مجلس مورخ 

 قانون نفت 4 یتحلیل متن ماده -ب

های مصوب را توان اساسنامهشود كه نمیاز بررسی متن مواد مصوب نیز چنین برداشت می
توان به دو می استآمده  1511قانون نفت مصوب  3 یدر ماده را كه ملغی دانست. آنچه
  قسمت تقسیم كرد:

عملیات نفتی و  جرایبرای ا هاییشركتتأسیس  منظوربهاجازه به وزارت نفت  اول؛
هایی، چنین شركت تأسیس صورت برداری در سراسر كشور و فالت قاره و دریاها. دربهره

 ؛رسدها به تصویب هیأت وزیران میی آناساسنامه
ی ی اساسنامهی الیحههای نفت، گاز و پتروشیمی و لزوم ارائهت شناختن شركتبه رسمی دوم؛

  (13)ها به مجلس ظرف یک سال و تصویب آن توسط مجلس.جدید در خصوص این شركت
های گانه و شركتهای سهمذكور ناظر به تأسیس مجدد شركت یتوضیح آنکه صدر ماده

اصل صالحیت وزارت نفت برای تأسیس وابسته و فرعی نیست. بلکه در این قسمت، 
االجرای آن زمان ایجاد های الزم بیان شده است كه البته برخی قبالً به موجب قوانین الزمشركت

های دیگر مذكور، به تأسیس شركت یتواند پس از آن، به استناد مادهاند و وزارت نفت میشده
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روزآوری قوانین موجود در آوری و بهمعداند نیز اقدام كند. این قانون در صدد جكه الزم می
های وزارت نفت و حدود اختیارات آن را تا حد امکان رو صالحیتموضوع نفت بوده و ازاین

های جدید، پیشتر بیان كرده است. در خصوص صالحیت وزارت نفت در مورد تأسیس شركت
مصوب شورای انقالب، قانونی تأسیس وزارت نفت  یقانونی متمم الیحه یالیحه 2 یدر ماده

 قانون نفت تکرار شد.  3 یتصریح وجود داشت. این صالحیت در ماده
باید توجه داشت كه وقتی سازمانی وجود دارد و مشغول  مذكوربرای تبیین بیشتر موضوع 

اعم از قانون عادی یا اساسی در مورد آن، مبنی بر اینکه  ، تصویب قانون جدید،استكار به
توان گفت به موجب این قانون، سازمان شود، به چه معناست؟ آیا میکیل میهمان سازمان تش

نظر شود؟ بهرود و مجدداً سازمان دیگری با همان نام و وظایف ایجاد میموجود از بین می

گانه رخ داده های سه. گاه، همانند آنچه در مورد شركتنیسترسد در تمام موارد چنین می
قبل از تصویب قانون نفت تأسیس شده و مشغول به فعالیت  هاها سالاست، این شركت

برخی از  بایداند و الزم است كماكان به فعالیت خود، بدون انقطاع، ادامه دهند و فقط بوده

د، كنها را منحل منطقی نیست كه قانون نفت آن روازاینها تغییر كند. مقررات حاكم بر آن
ها ناراضی باشد و دولت را الزام كند كه آن هرچند صحیح است كه از مقررات حاكم بر

ها تنظیم و به مجلس ارائه كند. ولی انحالل ای حاوی مقررات جدید برای این شركتالیحه

ها با این قانون، نه منطقی است و نه عملی. مجلس با توجه به ناراضی بودن از مفاد این شركت
ای را ف كرده كه در آن فرصت، الیحهها، مهلتی برای دولت مشخص و دولت را مکلاساسنامه

های جدید، های موجود تا زمان تصویب اساسنامهد. معتبر دانستن اساسنامهكنتقدیم مجلس 
 ی دولت نیست.نافاتی با این تکلیف دولت ندارد و رافع این وظیفهم

 قانون نفت 4 یماده توجه به چرایی تصویب -ج

، 1531شركت ملی نفت ایران مصوب  یاساسنامه قانون 3 یماده «الف»براساس بند  پیشتر

از آن قانون،  3 یمنظور تأمین مقاصد و انجام عملیات مذكور در مادهشركت ملی نفت ایران به

های فرعی و وابسته یا انحالل آنها برخوردار بوده است و بر همین مبنا صالحیت ایجاد شركت
های شركت یمسئول تصویب اساسنامه ت مدیرهأقانون مذكور، هی 53 یماده «ک»در بند 

صنعت  یمنظور ایفای نقش حاكمیتی و نظارتی وزارت نفت بر مجموعهبه روازاینفرعی بود. 

قانون تأسیس وزارت نفت و همچنین در قانون نفت به  ینفت، این صالحیت در الیحه
در  اگذار شد.ها به هیأت وزیران وآن یوزارت نفت محول شد و مسئولیت تصویب اساسنامه
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قانون نفت نیز اصل این امر یعنی تأسیس شركت جدید به رسمیت شناخته شد،  3 یصدر ماده

های جدید نیز به شركت یولی صالحیت آن به وزارت نفت اعطا شد و الزم است اساسنامه

است كه غیر از مجلس، نهاد معن بدانتصویب هیأت وزیران برسد. به بیان دیگر، این ماده 
قانون  3 یماده یها را ندارد. این نکته با توجه به ادامهصالحیت تصویب این اساسنامه دیگری

ها مذكور بر صالحیت دولت در تصویب سایر اساسنامه یماده یشود. ادامهنفت آشکار می
ها و الزام این قسمت از ماده در صدد بیان مرجع تصویب اساسنامه روازاینكند. تصریح می

 هایی است كه باید به تصویب مجلس برسد.ی اساسنامهی الیحهائهدولت به ار

 استناد به منطق حقوقی در تصویب قوانین -د

ای به مجلس تقدیم که در خصوص نهادی، بعداً الیحهاینامید  همنطقی نیست مجلس ب
 د. به هركنرسد، قانون موجود را لغو و آن نهاد را فاقد مقررات خواهد شد و به تصویب می

نحوی تفسیر كرد ی مجلس را بهرو نباید مصوبهقانونی است. ازاین، بهتر از بیبد قانونحال، 
خصوص در به توان مشاهده كرد،قوانین متعددی را مید. شوكه به این برداشت ناصواب منجر 

ده است. این تکلیف در هیچ موردی كری الیحه ، كه مجلس دولت را مکلف به ارائه11 یدهه
 (13)عنای لغو قوانین موجود دانسته نشده است.به م

 ی موضوعتوجه به سابقه -ه

های وابسته به آن تصویب شده نیز بر در قوانین قبلی كه در مورد وزارت نفت و شركت
. ستاالجراهای قبلی الزمهای جدید، اساسنامهاین نکته تصریح شده كه تا تصویب اساسنامه

قانون متمم آن كه هر دو مصوب شورای انقالب  یفت و الیحهقانون تأسیس وزارت ن یالیحه
 اند.هستند، از آن جمله

 قانون نفت 12 یاستناد به ماده -و

گونه قوانین و مغایر با این قانون  با تصویب این قانون هر»قانون نفت  12 یماده براساس
قانون نفت نیست، مذكور، مغایر با  یگانههای سههای شركتاصل اساسنامه«. ملغی است

هرچند برخی از احکام آن با قانون نفت مغایرت دارد و در نتیجه، با تصویب قانون نفت یا هر 
قانون دیگری، آن احکام را باید منسوخ دانست. نسخ قوانین سابق با قوانین بعد، امری معمول 

قانون رخ . ممکن است نسخ در خصوص تمام مواد یک نداردو ایراد بنیادین  استدر تقنین 
دهد و برخی از مواد یا حتی قسمتی از احکام مقرر در یک قانون منسوخ شود. در مورد 

توان قائل به ولی نمی است، های مذكور نیز گاه نسخ جزئی اتفاق افتادههای شركتاساسنامه
 ها شد.نسخ كلی آن
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 عملكرد مجلس و سایر نهادهای مؤثر در تقنین، پس از تصویب قانون نفت -ز

گانه نام برده و های سهطور مکرر و متوالی از شركتبه 1511مجلس در قوانین بعد از سال 

ها تعیین كرده و شورای ها حکم صادر كرده است و وظایف و اختیاراتی را برای آندر مورد آن

ها این شركت یاین امر با پذیرش اعتبار اساسنامه (11)ها را تأیید كرده است.نگهبان نیز آن

الزمه دارد، چراكه هر شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی كه مدیران شركت هستند، اداره م

شركت  یشود و اركان شركت )مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان( در اساسنامهمی
اند، در واقع مجمع های مذكور، طرف خطاب مقنن قرار گرفتهشوند و اگر شركتمشخص می

ام مقنن را اجرا كنند؛ این امر بدین معناست كه قانونگذار عمومی و مدیران شركت باید احک

ها را قبول كرده و با علم به این موضوع، احکامی را در خالل قوانین آن یاصل اساسنامه
ها وضع كرده است تا توسط اركان شركت اجرا شوند. برای مثال قانونگذار در مختلف برای آن

، مجمع عمومی 1531سوم توسعه مصوب  یانون برنامهاصالحی ق 11 یالحاقی به ماده یتبصره
قانون تنظیم بخشی از مقررات  2 یشركت ملی نفت ایران را موظف كرد با رعایت مفاد ماده

مصوب شركت ملی نفت ایران متناسب با مجوز موضوع  یمالی دولت، به اصالح ارقام بودجه
ف و اختیارات وزارت نفت مصوب قانون وظای 3 یهمچنین در مادهاین تبصره اقدام كند. 

های اصلی تابع عنوان رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شركت، وزیر نفت به1511
، 1511اصالحی قانون نفت مصوب  1 یماده 13براساس بند وزارت نفت تعیین شده است. 

پاالیش  های ملی نفت، گاز و پتروشیمی وهای اصلی تابع وزارت نفت، شركتمنظور از شركت

ها را رو وقتی قانونگذار مجمع عمومی این شركتهای نفتی ایران است. ازاینو پخش فراورده

های مذكور دهد، بدین معناست كه به جایگاه این ركن اساسی شركتمورد حکم قرار می
ها ها عنایت داشته و اساساً تركیب اعضای مجمع عمومی این شركتهای آنمندرج در اساسنامه

گانه مورد حکم قرار گرفته است و نه در جای دیگر. ممکن است گفته شود های سهساسنامهدر ا

شود. ولی چنین فرضی صحیح هایی است كه بعداً تصویب میكه چنین احکامی برای اساسنامه
ای برای كند و تعیین گزارهنیست، چراكه مقنن برای حل مشکالت زمان حال  قانون وضع می

رسد، بالفایده است. ضمن اینکه ه معلوم نیست در چه زمانی به تصویب میدرج در قانونی ك

مقنن در زمان تصویب چنین قانونی، مقصود خود را در آن بیان خواهد كرد و نیازی نیست كه 
 از قبل، در این خصوص اعالم موضع كند.

شركت قانون اساسی ابالغی مقام رهبری نیز  33های كلی اصل سیاست «ج»بند  1در جزء 
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های استخراج و تولید نفت خام و گاز نام برده شده و از شمول ملی نفت ایران و شركت

ها در با توجه به ذكر نام این شركت روازایناند. واگذاری به بخش غیردولتی خارج شده

مصوب قانونی وجود  یاساسنامهتوان پذیرفت كه شركتی بدون های كلی نظام، آیا میسیاست
، یعنی حدود وظایف و اختیارات و اركان آن كه احکام قانونی الزم نبودو در  داشته باشد

ی حیات خود باشد و طرف خطاب و مورد ای دارند، قادر به ادامههمگی ماهیت اساسنامه
 .حکم مراجع صالحیتدار قانونی قرار گیرد

  يمینفت، گاز و پتروش یهاشرکت یهااعتبار اساسنامه دگاهيد. 2
های مذكور ی شركتین دیدگاه كه در مقابل دیدگاه نخست قرار دارد، اساسنامهبراساس ا

های مذكور های شركتاالجرا دانستن اساسنامه. البته الزماستاالتباع كماكان معتبر بوده و الزم

قوانین  بایداالتباع است، بلکه ها در حال حاضر الزمبه این معنا نیست كه تمامی احکام آن

شخصی  برای مثالها را در بر دارد )كه احکامی مغایر با مقررات آن اساسنامه مختلفی را

ها به نهاد دیگری ای از وظایف آنشده یا وظیفه تعیینها عنوان رئیس مجمع عمومی آنبه
نیز در نظر گرفت. بر این اساس، ممکن است برخی از احکام مقرر در (، است دهشمحول 

 .داردها همچنان اعتبار ، ولی كلیت آنباشدها اصالح شده اساسنامه
مثال  برای. شودمیاین دیدگاه در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشاهده 

قانون  22 یماده «ک»و بند  1 یبه ماده 3/11/1531مورخ  131 یشماره یدر دادنامه
ین اساسنامه معتبر استناد شده و تلویحاً ا 1531شركت ملی نفت ایران مصوب  یاساسنامه

  (11)دانسته شده است.
 توسطقانونی  پس از تصویباصل بر این است كه توان گفت میدر اثبات این دیدگاه، 

، باید آن را است كه نسخ نشده یا زمان اجرای آن به پایان نرسیدهصالح، تا زمانیمرجع ذی

اند و در سال ذكور نیز چنینهای می شركتاالجرا دانست و از آن تبعیت كرد. اساسنامهالزم
ها رسیده و مصوبات های آنبه تصویب مجلسین وقت یا كمیسیونحسب مورد  1531

مرجع در آن زمان، توسط شورای انقالب، كه  1533در سال اند، ها نیز كه موقت بودهكمیسیون

. بوده، تا زمان تصویب مقررات جایگزین، معتبر اعالم شده است در زمان خودصالح ذی
د نیز همان مواردی است كه در ذیل دیدگاه كرتوان برای كنار زدن این اصل اقامه ای كه میادله

 .نخست بیان شد و مخدوش بودن آنها مشخص گردید
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نمایندگان مجلس در جریان  یدغدغه ترینتوان گفت هرچند مهمدر تأیید این دیدگاه می

آن، بحث مغایرت برخی از مواد  موضوع صنعت نفت و ساماندهی یدر زمینهمذاكرات 

باید توجه داشت كه در كشور  زمینهدر این  (13)،ها با موازین شرع و قانون اساسی بوداساسنامه
رغم ما قوانین متعددی وجود دارد كه قبل از انقالب اسالمی به تصویب مجلس رسیده و به

 همچنان، است نشده اینکه با قانون اساسی جمهوری اسالمی و موازین شرع انطباق داده
، 1531شود. قوانین مختلف و مهمی از جمله قانون پولی بانکی مصوب االجرا دانسته میالزم

 1511، قانون مدنی مصوب 1515، قانون تجارت مصوب 1531قانون برنامه و بودجه مصوب 

توان به صرف اینکه این قوانین قبل از انقالب به و صدها قانون دیگر چنین است و نمی
این قوانین با موازین شرعی یا  در صورت مغایرتها را ملغی اعالم كرد. اند، آنتصویب رسیده

ولی این كار به بررسی  ،ها باز استقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، راه اصالح یا لغو آن

نین تغایر و نیز تصریح بر لغو نیاز دارد. كمااینکه بارها اصالحاتی صریح یا ضمنی در مفاد قوا
 ه است.گرفتمذكور انجام 

های مذكور با موازین شرع یا قانون اساسی ی شركتاساسنامه یناسازگارصورت در 
ولی ملغی  ،دكرها را لغو توان مواد مربوطه را اصالح كرد یا آنجمهوری اسالمی ایران، می

ی ، استداللن اساسبر ایرسد. نظر میها، فاقد توجیه حقوقی بهدانستن كل مواد و مفاد اساسنامه
ی دلیل تصویب اساسنامهبه»مبنی بر اینکه  ،(11) نقل شده شورای نگهبان در این خصوص كه از

ها با موازین شرع و ها قبل از انقالب اسالمی و وجود ابهام در مغایرت آن اساسنامهاین شركت
ی و موازین شرعی نباشد، ای كه مغایر با قانون اساسها تا ارائه اساسنامهقانون اساسی، وجود آن

 قابل پذیرش نیست. (21)«دارای ابهام است
های مزبور با موازین شرع و قانون اساسی، یا باید برای رفع مغایرت احتمالی اساسنامه

یا صالحیت ابتدایی شورای نگهبان در  شودای به مجلس ارائه و بررسی طرح یا الیحه
. شورای ه شودین شرع و قانون اساسی پذیرفتخصوص تطبیق قوانین قبل از انقالب با مواز

را در حد تطبیق با موازین شرع  مذكورقانون اساسی، صالحیت  3نگهبان با استناد به اصل 
داند و بارها به همین استناد، قوانین مصوب قبل از انقالب را شده میبرای فقهای شورا تثبیت

ولی هنوز چنین  (21)رده است،از حیث شرعی بررسی و برخی را مغایر با شرع اعالم ك
صالحیتی را در خصوص تطبیق با اصول قانون اساسی برای خود به رسمیت نشناخته 

به هر حال، قبل از  (25)شده است. بیانای در خصوص این صالحیت هرچند ادله (22)است،
 های مزبور را ملغی دانست.توان اساسنامه، نمیمسیرپیمودن این 
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 گیرینتیجه
 انرژی )شركت ملی نفت، گاز یی سه شركت بزرگ و مهم فعال در حوزهسنامههرچند اسا

های مربوطه رسیده و ظاهراً این به تصویب مجلسین یا كمیسیون 1531پتروشیمی( در سال  و
و به همین دلیل  استها مغایر با موازین شرع و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اساسنامه

ای را برای این اصالحیه یون بارها از دولت خواسته كه الیحهنیز مجلس از ابتدا تا كن
ی عمل نپوشیده است. با وجود این، ند، این مهم تاكنون جامهكها به مجلس تقدیم اساسنامه

را در حال حاضر ملغی دانست، چراكه حکم صریح قانونی در  مذكورهای توان اساسنامهنمی
های پذیرد كه بدون تعیین تکلیف این شركتز نمیاین مورد وجود ندارد و منطق حقوقی نی

ها رخ ها را لغو كرد. البته اصالحاتی صریح یا ضمنی در مفاد این اساسنامهی آنمهم، اساسنامه
 .ستاالجراها كماكان قابل استناد و الزمداده، ولی كلیت این اساسنامه

كند نیز نه از ور وارد میهای مذكای كه شورای نگهبان بر وجود شركتابهام ایرادگونه
وزارت نفت از »رسد و نه واجد اثر عملی است، چراكه عبارت نظر میحیث حقوقی صحیح به

های مذكور كه در مصوبات مجلس جایگزین نام شركت« ربطذی یهای تابعهطریق شركت
 .آنهاهاست بدون ذكر نام كردن شركت شده است، تغییری در ماهیت امر ایجاد نکرده و مکلف

های درستی، اعتبار حقوقی اساسنامهالبته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد، به
است. چنین تفاوتی در دیدگاه و عملکرد در  صادر كردهمذكور را پذیرفته و براساس آن رأی 

 میان دو مرجع عالی قانونی كشور، فارغ از مبنای این تفاوت، پسندیده نیست.
های مذكور با موازین شرع یا قانون اساسی، راه حل آن اساسنامه رتمغای صورت در

 یها به بهانهاساسنامهمعتبر ندانستن ها. ولی ها و اصالح آنمشخص است: شناسایی مغایرت
 .یستوجود احتمالی مغایرت، فاقد منطق حقوقی و عملی است و رافع مشکل نیز ن
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 هايادداشت
گذاشته شده « وزارت نفت»ی ، این تکلیف به عهده1511ن نفت مصوب قانو 3 یماده یدر تبصره. 9

سال  یقانون بودجه یواحدهماده 11 یتبصره« د»بند  11است، ولی در موارد دیگر مثل جزء 
قانون اساسی، صحیح  13دار این وظیفه شمرده شده است. با توجه به اصل عهده« دولت» 1533

ی كنندهی دولت بدانیم و وزارت نفت صرفاً نقش تهیههاین است كه این تکلیف را بر عهد
 نویس الیحه را دارد و تقدیم آن به مجلس منوط به تصویب در هیأت وزیران است. پیش

 یدر خصوص الیحه 11/2/1511مورخ  32225/51/11 ینظر شماره 2برای نمونه ر.ک: بند . 2
 یبرنامه یالیحه یدرباره 1/11/1531مورخ  31113/51/31 ی؛ نظر شماره1511سال  یبودجه

در مورد طرح الحاق برخی مواد به  21/11/1515مورخ  5233/111/15نظر  2پنجم توسعه؛ بند 
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

های مذكور ذكر شده بود و ابهام شورا نیز به همین موضوع در این تبصره صرفاً نام شركت. 3
 گردد.بازمی

ثبت شده، از  23/12/1535 یاساس آنچه در مشروح مذاكرات مجلس شورای اسالمی در جلسهبر. 4
ی امور اجرایی آید كه شورای نگهبان مالحظهگونه برمیسخنان مخبر كمیسیون تلفیق مجلس این

بنابراین ما براى اینکه این مشکل برطرف بشود، »ی مجلس داشته است: كشور را در تأیید مصوبه
شوراى محترم نگهبان هم دیروز در كمیسیون حضور داشتند، بهرحال پذیرفتند براى اینکه  نماینده

ما تا سه ماه مشروط بر اینکه واقعاً در طول این سه  ،براى مملکت و كشور هم مشکلى ایجاد نشود
کلى ماه دولت الیحه اساسنامه این سه شركت را بیاورد، این را عبور كنند و از نظر اجرایى ما با مش

كردم )هم با وزارت نفت، هم با سازمان مدیریت( آقایان قول مواجه نشویم. من االن صحبت مى
شاءاهلل حتماً الیحه ان 33( تا پایان خردادماه 33شاءاهلل ظرف سه ماه )سه ماه اول سال دادند كه ان

ود در موج 23/12/1535)مشروح مذكرات مجلس در « اساسنامه این سه شركت را خواهند آورد
افزار لوح مشروح(. البته با توجه به اینکه مشروح مذاكرات شورای نگهبان در این خصوص نرم

 توان در این مورد اظهار نظر قطعی كرد.موجود نیست، نمی
ی برخی از این موارد ر.ک: نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس در خصوص برای مشاهده. 1

و تاریخ اظهار  51/1/1511به بعد، طرح اصالح قانون نفت مصوب  1533های سال یلوایح بودجه
و تاریخ اظهار نظر  3/11/1531، طرح اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب 13/2/1511نظر شورا 

و تاریخ اظهار نظر شورا  11/1/1531پنجم توسعه مصوب  یبرنامه ی، الیحه51/11/1531شورا 
مصوب  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتطرح الحاق برخی مواد به و  1/11/1531

[؛ الف] 1531. )مركز تحقیقات شورای نگهبان، 21/11/1515و تاریخ اظهار نظر شورا  11/1/1515
 نظرات شورای نگهبان قابل دسترسی در آدرس زیر: ی؛ و سامانه1515شورای نگهبان،  یپژوهشکده

http://b2n.ir/.shora.rc.ir 
ی لوایح و ی مذكور شورای نگهبان، دولت و مجلس نیز در ارائهشایان ذكر است كه با توجه به رویه. 8

http://b2n.ir/.shora.rc.ir
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كار های مزبور بهجای ذكر نام شركتها معموالً عباراتی شبیه به عبارت مذكور در متن را بهطرح
وسط شورای نگهبان با ابهام مذكور مواجه برند و اگر موردی از این قاعده مستثنا شود، تمی
سال  یبودجه یالیحه یواحدهماده 2 یتوان برای نمونه به تبصرهشود. در این خصوص میمی

كه  1الحاقی  یاشاره كرد كه در آن از ابهام شورای نگهبان پیشگیری شده بود، ولی تبصره 1513
 http://b2n.ir/.shora.rc.ir3اجه شد. ر.ک:  این نکته را مراعات نکرده بود، با ابهام شورا مو

؛ كوهی اصفهانی، 35: 1515؛ كوهی و دیگران، 323: 1511ر.ک: مركز تحقیقات شورای نگهبان، . 7
جمهوری  یپنجم توسعه یبرنامه یكاظم، نظرات استداللی شورای نگهبان در بررسی الیحه

 مصوبه(. قابل دسترسی در آدرس زیر:  1مکرر  121 یماده« ب»)ذیل بند  12اسالمی ایران، ص: 
http://b2n.ir/.shora.rc.ir1 

طرح حداكثر استفاده از ر.ک: برزگر خسروی، محمد، نظرات استداللی شورای نگهبان در بررسی . 6
 113 یها در امر صادرات و اصالح مادهتوان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آن

. 3(، ص 11/5/1511و اظهار نظر شورا در تاریخ  51/2/1511)مصوب  مستقیم هایقانون مالیات
 http://b2n.ir/.shora.rc.ir2 قابل دسترسی در آدرس:

 http://b2n.ir/.shora.rc.ir4 آدرس:قابل دسترسی در . 1
ی پژوهشی یافت نشد. ضوع این نوشتار، سابقهبیان شد، در خصوص مو طوركه در مقدمههمان. 91

یمکن »شود، گاه در جلسات كارشناسی بیان شده و گاه از باب ای كه در مقاله بیان میرو ادلهازاین
 است و لذا ذكر منبع برای تفصیل دالیل و قائالن به آن، ممکن نیست.« ان یقال

شورای  3/1/1533تأسیس وزارت نفت مصوب قانونی  یالیحه»در اینجا همان « قانون»مقصود از . 99
 است.« انقالب

ی الیحه داده است. این مهلت ناظر بر به وزارت نفت مهلتی یکساله برای ارائه 3 یماده یتبصره. 92
ها در ی اساسنامه به مجلس بوده و زمانی برای طی مراحل تصویب اساسنامهزمان تقدیم الیحه

ی طرح توسط نمایندگان مجلس نیست و ماده، مانع از ارائهمجلس مقرر نشده است. البته این 
قانون اساسی به این مهم اقدام كنند.  13توانند براساس اصل نفر از نمایندگان مجلس می 13حداقل 

توسط تعدادی از  1515ماه شركت ملی نفت ایران در اردیبهشت یشایان ذكر است طرح اساسنامه
 این طرح ر.ک: یراحل قانونی به مجلس ارائه شد. برای مشاهدهمنظور سیر منمایندگان مجلس به

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/886251 

كه حاوی مشروح  12351 یرسمی به شماره یروزنامه 12 یاز مطالب مندرج در صدر صفحه. 93
های غو اساسنامهی عدم لخوبی ارادهاست، به 1/1/1511مذاكرات مجلس شورای اسالمی در تاریخ 

 http://archive.ical.ir/files/debate/ip/02/02-453.pdf شود. ر.ک:موجود استنباط می
سه شركت نفت، گاز و  یقانون نفت، بین اساسنامه 3 یشود، مادهطوركه مشاهده میهمان. 94

ل شده و های وابسته به وزارت نفت، تفکیک قائی سایر شركتسو و اساسنامه پتروشیمی از یک
ی سایر ی سه شركت مذكور را در صالحیت مجلس دانسته و تصویب اساسنامهتصویب اساسنامه

 ها را به هیأت وزیران محول كرده است.شركت

http://b2n.ir/.shora.rc.ir4
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طرح نظام و تشکیالت اداری جمهوری اسالمی به مجلس شورای  یقانون الزام ارائه»برای مثال . 91
های ی شركتیخودكفا یالیحه یولت در مورد تهیهقانون الزام د»، 13/11/1511مصوب « اسالمی

قانون صندوق  یاصالحیه یقانون الزام دولت به ارائه»و  13/11/1515مصوب « واحد اتوبوسرانی
به معنای لغو قوانین  11/5/1513مصوب « 13/12/1531آن مصوب  یعمران مراتع و اساسنامه

ها است كه مجلس از وضع موجود در این حوزهو صرفاً بیانگر این  موجود در این زمینه نبوده
رو دولت را ملزم ی طرح در این خصوص نیست و ازاینرضایت ندارد و به هر دلیل، مایل به ارائه

 كند.ی الیحه میبه ارائه

، ابهام در خصوص وضعیت حقوقی 1533سال  یبودجه یقبل از اینکه شورای نگهبان بر الیحه. 98
های ارد كند، در قوانین مختلف از جمله قانون بودجه، تکالیفی برای شركتهای مذكور را وشركت

)بند ج( قانون  51و  2های برخی از این موارد ر.ک: تبصره یشد. برای مشاهدهمذكور مقرر می
قانون  21و  2های ؛ تبصره1511سال  یقانون بودجه 21و  21 ،2های ؛ تبصره1511سال  یبودجه
 .1531سال  یقانون بودجه 12و  1های ؛ تبصره1512سال  یبودجه

. متن این 23/11/1533مورخ  112و  3/3/1531مورخ  311 یهای شمارههمچنین ر.ک: دادنامه. 97
 3،1،1 یها در لوح جامع قوانین و مقررات كشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نسخهدادنامه

 قابل مشاهده است.

 مجلس شورای اسالمی مراجعه كرد.  13/12/1511 یبه مذاكرات جلسه تواندر این خصوص می. 96

طوركه در ذیل دیدگاه نخست بیان شد، دو استدالل از شورای نگهبان در خصوص چرایی همان. 91
ها، با توجه به عدم تصویب ابهام در مصوبات مجلس نقل شده است: اول: ابهام در وجود شركت

های مصوب قبل از ورای اسالمی؛ دوم: ابهام در مغایرت اساسنامهها توسط مجلس شی آناساسنامه
تواند رافع انقالب با موازین شرعی و قانون اساسی. نکاتی كه در رد دیدگاه نخست گفته شد، می

 ابهام نخست باشد و آنچه در اینجا بیان شد، در جهت رفع ابهام اخیر است.

طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی ررسی ر.ک: نظرهای استداللی شورای نگهبان در ب. 21
های قانون مالیات 113 یها در امر صادرات و اصالح مادهدر تأمین نیازهای كشور و تقویت آن

 http://b2n.ir/.shora.rc.ir2 :قابل دسترسی در آدرس .3 ص، مستقیم
 .221-121: 1531برخی از این موارد ر.ک: مهرپور،  یبرای مشاهده. 29
مغایرت قانون استقالل  شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در خصوص اعالم مغایرت یا عدم. 22

 یشورای انقالب با قانون اساسی، طی نامه 1533كانون كارشناسان رسمی دادگستری مصوب 
ممکن است موادی از این قانون خالف »اعالم كرد:  13/1/1511مورخ  5111/21/11 یشماره

ی باشد، لکن اظهار نظر در مورد خالف قانون اساسی بودن قوانین گذشته از صالحیت قانون اساس
 (.511]ب[: 1531)مركز تحقیقات شورای نگهبان، « شورای نگهبان خارج است

زاده های مذكور از حیث تطبیق با شرع و قانون اساسی ر.ک: فالحدالیل صالحیت یبرای مشاهده. 23
 .122-115: 1512متولی، و درویش
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 و مآخذ منابع

 کتب و مقاالتالف( 
طرح حداکثر استفاده از  ینگهبان در بررس یشورا یاستدالل نظراتبرزگر خسروی، محمد، 

ها در امر صادرات و توان توليدی و خدماتي در تأمين نيازهای کشور و تقويت آن
 . قابل دسترسی در آدرس زیر:های مستقيم( قانون ماليات914) یاصالح ماده

http://b2n.ir/.shora.rc.ir2 
نگهبان در مورد مصوبات  یمجموعه نظرات شورا ،(1515نگهبان ) یشورا یپژوهشکده

 ی، پژوهشکده(9319تا خرداد  9367هشتم )خرداد  یدوره ياسالم یمجلس شورا
 نگهبان، چ اول. یشورا

 .11گنج دانش، چ  یه، تهران: كتابخانحقوق ینولوژيترم(، 1531محمدجعفر ) جعفری لنگرودی،

نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوبِ »(، 1512محمد و میثم درویش متولی)زاده، علیفالح
 .122-115، صص 3ش  ،يدانش حقوق عموم یفصلنامه، «پیش از انقالب و شورای انقالب

 و مصوبات خصوص در نگهبان یشورا نظرات يمبان ،(1515كوهی، كاظم و دیگران )
، تهران: نگهبان یشورا مذاکرات مشروح از برگرفته 9311 سال یهاهياستفسار

 شورای نگهبان، چ اول. یپژوهشکده

پنجم  ینامهبر یحهيال یبررس در نگهبان یشورا یاستدالل نظراتكوهی اصفهانی، كاظم، 
 . قابل دسترسی در آدرس زیر: رانيا ياسالم یجمهور یتوسعه

http://b2n.ir/.shora.rc.ir1 
نگهبان مستنبط از  یآراء و نظرات شورا يمبان (،1511مركز تحقیقات شورای نگهبان )

، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات 9367مشروح مذاکرات سال 
 وقی ریاست جمهوری، چ اول.معاونت حق

 مورد در نگهبان یشورا نظرات مجموعه ،([الف]1531مركز تحقیقات شورای نگهبان، )
، معاونت (9367تا خرداد  9363هفتم )خرداد  یدوره ياسالم یشورا مجلس مصوبات

 جمهور.تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس
 مصوبات مورد در نگهبان یشورا اتينظر مجموعه ،(1533بان، )مركز تحقیقات شورای نگه

نشر ، (9363تا خرداد  9362)خرداد  سال چهارم-ششم یدوره ياسالم یشورا مجلس
 .، چ اولدادگستر

 و یريتفس نگهبان یشورا اتينظر مجموعه]ب[(، 1531مركز تحقیقات شورای نگهبان )

http://mag.shora-rc.ir/files/site1/user_files_296ad2/admin-A-10-1-30-68baeb9.pdf
http://mag.shora-rc.ir/files/site1/user_files_296ad2/admin-A-10-1-30-68baeb9.pdf
http://mag.shora-rc.ir/files/site1/user_files_296ad2/admin-A-10-1-30-68baeb9.pdf
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 معاونت ،تذکرات و هاهياستفسار انضمام به ياساس قانون اصول خصوص در يمشورت
ی، چ دوم جمهور استیر یحقوق معاونت مقررات و نیقوان انتشار و حیتنق ن،یتدو

 )ویرایش اول(.

اول  یدوره( شرعي و)تفسيری  نگهبان شورای نظريات مجموعه ،(1531مهرپور، حسین )
 ، تهران: دادگستر، چ اول.81تا تير  11از تير 

 افزارهاو نرم یهای اینترنتب( پایگاه
 .3،1،1 ی، نسخهلوح جامع قوانین و مقررات كشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری

 .افزار لوح مشروح، حاوی مشروح مذاكرات مجلس شورای اسالمینرم
 نظرات شورای نگهبان، قابل دسترسی در آدرس زیر:  یسامانه

http://b2n.ir/.shora.rc.ir 
http://www.ical.ir 
http://www.shora-rc.ir  
http://rc.majlis.ir  

http://b2n.ir/.shora.rc.ir

