
9/1/2019 پرونده ھا - دیوان عدالت اداری

https://sajed.divan-edalat.ir/Complaints/Complaints?dashboardType=Complaints&amp%3Bstate=%7B"richTables"%3A%5B%7B"c"%3A%5B%5D%2C"sc"%3A""%2C"cp"%3A""%2C"g"%3A""%2C"p"%3A1%2C"n"%3… 1/1



پرونده ھا

مشاھده ی ھمه

کالسه
 پرونده

شماره
درخواست

 شماره 16 رقمی سیلور

نوع
موضوع

 موضوع

وضعیت 
 شاکی

طرف
شکایت



مختومه
شده؟ 

  زمان ثبت

مطالعه پروندهدادنامهکلی

دیوان عدالت اداری - تھران - بزرگراه ستاری - بلوار شھید مخبری - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان
عدالت اداری - تلفن: 51200 - 021

نسخه 1031 ( تاریخ بیلد 09:42:33

1398/05/28 تغییرات )



9701763

ابطال اساسنامه صندوق ھایابطالی9709980902200604
بازنشستگی ، پس انداز و رفاه

کارمندان صنعت نفت به شماره
ثبت 35720 مصوب ھیات مدیره

شرکت ملی نفت ایران

ابالغ
دادنامه

ھیات
عمومی

جلیل
ساالری

شھربابکی

شرکت
ملی
نفت
ایران

1397/05/28خیر

 دادنامه ھای جلسه دار 

1398/05/22ابطال شد 9809970905811025    مشاھدهھیات عمومی



9809970905811025شماره دادنامه:9701763کالسه پرونده:

موضوع:
ابطال اساسنامه صندوق ھای بازنشستگی ،
پس انداز و رفاه کارمندان صنعت نفت به

شماره ثبت 35720 مصوب ھیات مدیره
شرکت ملی نفت ایران

1398/05/22تاریخ تصویب:

محمد کاظم بھرامی ( رئیسامضا کننده:جلیل ساالری شھربابکیشاکی:
دیوان )

ابطال شدنتیجه رای:درخواست دھنده:

شرکت ملی نفت ایرانطرف شکایت:

بسم اهللا الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 

تاریخ دادنامه: 22؍5؍1398
شماره پرونده: 97؍1763

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري

شاکی: آقاي جلیل ساالري شهربابکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اساسنامه صندوقهاي بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب 25؍9؍1393 صنعت نفت

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اساسنامه صندوقهاي بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب 25؍9؍1393 صنعت نفت را
خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

 " احترامًا به استحضار می رساند نظر به اینکه در تاریخچه صندوق اشاره شده که در سال 1326 ایجاد گردیده است ولی مستند قانونی که نص صریح قانون
باشد مشاهده نگردید و عنوان می شود که صندوقها در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در سالهاي 1339 و 1356 در بند م ماده 35 مورد تصریح و
شناسایی قرار گرفته است که آورده است: « نگهداري و به کار انداختن و بهره برداري از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت با رعایت کامل
منافع و مصالح آنها وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت که به هیأت مدیره سپرده شده جزو دارایی و وجوه شرکت نمی باشد. با این وجود هیأت
مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می شود و هیأت مدیره مکلف به گزارش ساالنه اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی به مجمع عمومی
می باشد که حکایت از عدم ایجاد شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه وظایفی که در فوق اذعان گردیده است موید و مثبت نص صریح و قانون جواز تاسیس
صندوق نیست و صرفًا گویاي وظیفه اي براي اعضاي هیأت مدیره است و تا سال 1377 عمًال صندوقها به نوعی زیر نظر مدیر اداري شرکت ملی نفت بوده است (
ابالغ مصوبه 20741-201؍1185-26؍11؍1377) که در ماده 10 مصوبه مذکور به صراحت بیان داشته است که مدیر اداري شرکت ملی نفت ایران ریاست
هیأت مدیره صندوق را عهده دار است و در ماده 33 نیز تصریح دارد که دفاتر مالی صندوق به روش جاري شرکت ملی نفت ایران تنظیم شود، همچنین در ماده

34 مقرر شده است که در موارد پیش بینی نشده در این مصوبه بر اساس مقررات شرکت ملی نفت ایران عمل خواهد شد.
 همان گونه که مشاهده می شود اساسًا صندوقها همچنان در سال 1377 نیز بر اساس مصوبه مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و تحت مدیریت شرکت
ملی نفت ایران اداره می شود. در سال 1389 در خصوص شمـول نظارت و بـازرسی سازمـان بازرسی کل کشور بـر صندوقها و شرکتهاي تحت پوشش،
استعالمـی صورت می گیرد که نظریه یاد شده نیز به صراحت به دولتی بودن صندوق اشاره داشته و دستگاه هاي نظارتی می باید بر عملکرد آن نظارت داشته
باشند ( اصل 174 قانون اساسی) (نظریه کمیسیون حقوقی مجلس به شماره 404؍64؍89؍الف-25؍1؍1389). علی ایحال در سال 1391 با تصویب قانون وظایف
و اختیارات وزارت نفت براي اولین بار در ماده 14 به این صندوقها اشاره و عنوان شده که باید اساسنامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذیصالح برسد.
ظاهر امر نشان می دهد در زمان تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نظر برخی نمایندگان مجلس بر تجمیع این صندوق با سایر صندوقها بود (تکلیف
دولت در ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر تصویب اساسنامه هاي تامین اجتماعی، خدمات درمانی و صندوق بازنشستگی کشوري
و تجمیع آنها به استناد ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوري) ولی به جهت خاص بودن شرایط و مقررات حاکم بر این صندوق، مقنن بر عدم تجمیع اصرار

نمود ولی اساسنامه مذکور در مجلس و یا هیأت و زیران محل مناقشه بوده که نهایتًا به عبارت ( به تصویب مراجع ذیصالح) بسنده نمود.
 در آذر ماه 1393 براي اولین بار و پس از قریب هفتاد سال، بدون مجوز و مستند قانونی هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در غیاب سایر شرکتهاي اصلی
تابعه وزارت نفت ( ذینفعان در شرکتهاي ملی پاالیش و پخش، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی) خود را مرجع تهیه و تصویب اساسنامه قرار می
دهد تهیه اساسنامه اي که در ماده 1 به صراحت به غیردولتی بودن صندوق تاکید شده است ( ماده 1 اساسنامه) این در حالیست که موسسین هیچ سمتی از
طرف ذینفعان و مالکان مشاعی صندوق ندارند و بدین وسیله نگارندگان قریب به ششصد هزار میلیارد ریال را از اموال و داراییهاي هفتاد ساله شاغلین و
بازنشستگان را غیردولتی نشان داده و از اختیار دولت و دستگاه هاي نظارتی خارج می نمایند. این در حالیست که در بند 13 ماده 33 اساسنامه سال 1395
شرکت ملی نفت تاکید شده است که تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداري، استخدامی، بازنشستگی شرکت توسط هیأت مدیره تهیه و به مجمع عمومی
جهت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد 10 و 14 قانون وظایف و اختیارات ارائه می گردد. لذا به کیفیت مزبور مالحظه می فرمایند حال چگونه است که عده
اي خود را صالح به تهیه و تدوین مقررات دانسته و صرفًا هیأت مدیره شرکت ملی نفت را بدون مستند قانونی مرجع تصویب اساسنامه قلمداد و به راحتی حقوق
سه شرکت اصلی تابعه وزارت نفت را نادیده و کنار می گذارند و حتی مفاد این اساسنامه خود خوانده به صورت شتابزده که شک شبه در ثبت شرکتها به ثبت
رسیده رعایت نشده است چرا که در اساسنامه تصریح شده که چهار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل جمعًا پنج نفر از اعضا باید از کارمندان ارشد
شرکتهاي اصلی تابعه وزارت نفت باشند و در حال حاضر طی هماهنگی با سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مزبور حضور شاغلین را به استناد اساسنامه
(غیرقانونی که آن را غیر دولتی منظور نموده) در صندوقها ممنوع اعالم کرده است. این در حـالیست کـه نمی توان غیـردولتی بودن صندوقها بـه اساسنامه استناد
نمود لیکن مواد اساسنامه را در ترکیب هیـأت امناء نقض نمـود. از طـرفی بـه موجب قانـون تعیین تصویب و یا اصالح و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات
تابعـه وزارتخانه ها که طبق مجوزهاي قانونی ایجاد شده و یا مـی شوند با کسب مجوز از مجلس شوراي اسالمی و در هر مورد به پیشنهاد وزارت ذیربط و تایید
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