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 اهللا الرَّحمن الرَّحیم بسم
 

 مقدمه
 و مقام معظم رهبري مبنی بر انتشار نظرات و مذاکرات شوراي نگهبان اتتأکید پیرو

 ،جلد 30 آثاري در تاکنون، شوراي نگهبان پژوهشکدةترین وظایف  منظور انجام یکی از مهم به
 اینک )1(است. شده شرمنتبه زیور طبع آراسته و  مشتمل بر نظرات و مذاکرات شوراي نگهبان

 .گیرد قرار می تدوین و در اختیار عالقمنداناي دیگر از نظرات شوراي نگهبان  مجموعه
مجلس  هشتممجموعه نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات دورة «کتاب حاضر، 

انتشار ، این مجموعهبا چاپ و نشر  است که »)1391تا خرداد  1387(خرداد  شوراي اسالمی
 ةپایان دوراول تا  ةدور(تاکنون  گذشته مصوبات ادوارکلیه  مورداي نگهبان در نظرات شور

 د.ردگ میهشتم) تکمیل 
دوره هشتم قانونگذاري مجلس شوراي اسالمی در مقایسه با ادوار قبلی واجد برخی 

دولت در  ومجلس  برداشت توان به اختالف از جملۀ آنها می که است مشخصات و تمایزات
قانونگذاري و اجرایی و حدود صالحیت ي هاتقنین و اجراء و ترسیم قلمروخصوص مرزهاي 

مباحث و مسائلی در عرصۀ  طرح امر، موجباشاره کرد؛ این  و اختیارات دولت و قوه مجریه
توان این دوره را سرآغاز تحولی جدید در حقوق عمومی  می ،. از این نظرگردیدحقوق عمومی 
، نظرات این خصوصها در  برداشتاختالف دلیل وجود  به ،به هر حال .ایران تلقی کرد
که به عنوان  داردها و مشخصات خاصی  ناظر به مصوبات این دوره نیز ویژگی ،شوراي نگهبان

 .است توجهقابل  مسائلدر بررسی این  حقوقی مستند
 نظرات شوراي نگهبان در این دوره با اتترین تمایز یکی دیگر از مهم ،عالوه بر نکتۀ فوق

هاي پیشین قانونگذاري، اعالم مغایرت مصوبات آزمایشی مجلس شوراي اسالمی به استناد  دوره
 توان به الیحه تشکیالت می ،باشد؛ از جملۀ این مصوبات قانون اساسی می )85هشتاد و پنجم ( اصل

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس  1/10/1389مصوب  ،دادرسی دیوان عدالت اداري و آیین
قانونگذاري،  ۀهاي هشتگان می اشاره کرد که شوراي نگهبان براي اولین بار طی دورهشوراي اسال

 الیحه را با استدالل زیر مورد ایراد قرار داد: این
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تواند اختیار قانونگذاري را به شخص یا  مجلس نمی ،قانون اساسی 85اینکه طبق اصل ه نظر ب«
اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهاي تواند  هیأتی واگذار کند، فقط در موارد ضروري می

داراي قانون دائمی مصوب مجلس  ،داخلی خود تفویض نماید، با توجه به اینکه دیوان عدالت اداري
طور طبیعی جریان دارد و خالء قانونی که جبران آن ه شوراي اسالمی است و امور این دیوان ب

ورتی براي تصویب این مصوبه در کمیسیون ضروري باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضر
بدون جري مراحل عادي قانونگذاري نیست، عالوه بر وجود ابهام و اشکال عدیده  ،صورت آزمایشی هب

تصویب آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس  ،مراتب مذکورهه در این مصوبه با عنایت ب
 ».دقانون اساسی تشخیص داده ش 85شوراي اسالمی، مغایر اصل 

اشاره  گذاري براي رئیس قوة قضائیه نامه صالحیت عام آیین پذیرش توان به می همچنین
. شود دیده میکیفري الیحۀ آیین دادرسی  راجع به ،نظرات شوراي نگهبان آن در نۀکه نمو کرد

هاي دیگري نیز در این دوره وجود دارد که  عالوه بر نکات مذکور، ویژگی ،به هر حال
 دهیم. رم را عیناً به متن ارجاع میخوانندگان محت

 :گیرد در اختیار عالقمندان قرار می و فصل به شرح زیر تدوین چهاردر  مجموعهاین 
در مرحله اول و بدون ایراد شوراى  مصوبه 186 مصوبه است که 188دربرگیرنده  ،فصل اول

 نود و چهارممصوبه نیز به دلیل انقضاي مهلت مقرر در اصل  2و  نگهبان مورد تأیید قرار گرفته
مشخصات این مصوبات به  اند. شده یقانون ،قانون اساسی و عدم اظهارنظر شوراي نگهبان

صورت جدول تنظیم شده و شماره و تاریخ نشر آنها در روزنامه رسمى نیز براى مراجعه به 
 متن کامل مصوبات درج گردیده است.

 130اختصاص دارد مشتمل بر  ،پس از رفع ابهام و ایراد ،به مصوبات تأییدشدهکه  فصل دوم
باشد. این مصوبات پس از ایراد شوراي نگهبان از حیث ابهام در متن یا مغایرت با شرع  مصوبه می

و قانون اساسی براي اصالح به مجلس شوراي اسالمی اعاده شده و پس از اصالحات صورت 
از نقل متن  ،رد تأیید نهایی شوراي نگهبان قرار گرفته است. در این فصلگرفته از سوي مجلس، مو

هاي مورد ایراد شوراي نگهبان درج  نظر شده و تنها متن مواد و تبصره صرف ،لمطو مصوبات کاملِ
دو  ،؛ الزم به ذکر استبه روزنامه رسمی ارجاع داده شده است مصوبهو براي اطالع از متن کامل 

مواجه شد  ایراد کلی و مبنایی شوراي نگهبان با ،مور گمرکی و الیحه تجارتالیحۀ ا ۀمصوب
 .گردیدنظر  صرف این لوایح نیز کامل متن از ذکر که قانون اساسی) 85(مغایرت با اصل 
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 واجد، براي ابالغسازي نهایی  جهت آماده س شوراي اسالمیمعاونت قوانین مجلو ویراستاري 
االجرا شدن جلوگیري نمود  جهت الزم ،هایی شد که شوراي نگهبان از ابالغ آن ابهامات و مغایرت

و ضمن برشمردن ایرادات جدید، آن را براي اصالح مجدد به مجلس شوراي اسالمی عودت داد. 
 ي نگهبانجدید شورا و نظرات شورا) و تذکر ایراد ،د ابهام(مواد مور متن قانون ،در این فصل لذا

 شده است. درجبراي اطالع عالقمندان  مجلس شوراي اسالمی) ة(صادره در نهمین دور
و اختصاص به مصوبات اعاده شده به مجلس شوراي  استمصوبه  39مشتمل بر  ،سومفصل 

به مجلس شوراي اسالمی  ،گهباناسالمی دارد. این مصوبات با اعالم ایراد از سوي شوراي ن
 دوره قانونگذاري به تأیید نهایی شوراي نگهبان نرسید. هشتمیناعاده شد و تا پایان 

اختصاص به مصوبات ارجاع شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد که  ،چهارمفصل 
. این مصوبات با اصرار مجلس شوراي اسالمی بر نظرات خود و استمصوبه  24مشتمل بر 

تأمین نظر شوراي نگهبان در اجراي اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، به مجمع  عدم
عیناً یا با دخل و تصرفاتی به  آنهامصوبه از  19که تعداد تشخیص مصلحت نظام ارسال شد 

 رسید. تشخیص مصلحت نظام مجمعتصویب 
 عىِاما مدهر چند در گردآورى این مجموعه دقت کافى و تالش فراوان صورت گرفته است، 

پژوهان و محققان محترم تقاضا  عارى بودن آن از عیب و نقص نیستیم، لذا از تمامى دانش
 پژوهشکدة. نظرات اصالحى دریغ نفرمایند ها و نواقص مجموعه و اشکال از ارائه شود می

از نظرات خوانندگان فرهیخته و ارجمند  ،شوراي نگهبان ضمن اعالم آمادگی و سپاس پیشاپیش
 داند. ین حرکت علمی، استقبال و باب ارتباط در این عرصه را براي همیشه مفتوح میاز ا

در  کلیه کارشناسان محترم که از زحماترا  پژوهشکدهمراتب تقدیر و سپاس  ،در پایان
 .نماید می اعالماند  همکاري داشتهسازي این مجموعه  و آماده تدوین

 

 رب الْعالَمینه و آخرُ دعواهم أنِ الْحمد للَّ
 شوراى نگهبان پژوهشکده

 1392 زمستان


