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تدوين و انتشار نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي 

 قانونگذاريهاي مركز تحقيقات است كه انجام اين مهم از دورة ششم برنامهاز جمله

آوري و انتشار نظرات شورا در مورد همزمان با كار مجلس آغاز گرديد و نسبت به جمع

. شداقدامهاي مجلس صوبات ساير دورهم

 مستلزم مراجعه به بايگاني سوابق، و بررسي و مالحظة قوانين مصوب و عملاين 

هاي مجموعه نظرات  كه با حصول اين مهم، كتاب.ه است بود نظراتتطبيق با آن

 به زيور طبع آراسته و به توزيع  مجلسششموم تا سهاي شوراي نگهبان مربوط به دوره

.ده شدسپر

نظرات شوراي نگهبان به عنوان ميزاني در تطبيق مصوبات مجلس بديهي است 

 از جايگاه با شرع و قانون اساسي و نيز تفسير اصول قانون اساسي و دولتشوراي اسالمي

ي به عنوان منبع مهم و برخوردار بودهبديلي در تحول نظام حقوقي كشورممتاز و بي

به عنوان  حاضر نيزكتابانتشار ؛آيدميبه شمار حقوقي نزد جامعه علمي، دانشگاهي و 

 استنباط از اصول درتر سبب ايجاد فهم دقيق، نهاد مفسر قانون اساسي از سوي متقنسندي

.كامالً مشهود است آن در حوزه تقنين نتايجگردد كه و مفاهيم شرع و قانون اساسي مي

 هفتم قانونگذاري در اختيار اينك مجموعه نظرات شوراي نگهبان مربوط به دورة

 فصل به شرح ذيل تدوين پنجاين كتاب در .گيردعالقمندان به مباحث حقوقي قرار مي

:شده است

 در مرحله اول و بدون ايراد  مصوبه235 مصوبه است كه242 دربرگيرنده فصل اولفصل اولفصل اولفصل اول

ر در اصل  مصوبه نيز به دليل انقضاي مهلت مقر7 و شوراى نگهبان مورد تأييد قرار گرفته

برخالف .اند قانون اساسي و عدم اظهارنظر شوراي نگهبان قانون شدهنود و چهارم

هاي قبل كه مصوبات قانوني شده به دليل عدم اظهارنظر شوراي نگهبان در يك مجموعه

.شد، در اين مجموعه، اين مصوبات در فصل اول ذكر شده استفصل جداگانه آورده مي

ورت جدول تنظيم شده و شماره و تاريخ نشر آنها در مشخصات اين مصوبات به ص

.روزنامه رسمى نيز براى مراجعه به متن كامل مصوبات درج گرديده است

كه به مصوبات تأييدشده پس از رفع ابهام و ايراد اختصاص دارد مشتمل برفصل دومفصل دومفصل دومفصل دوم

اين مصوبات پس از ايراد شوراي نگهبان از حيث ابهام در متن و يا . باشد مصوبه مي71

مغايرت با شرع و قانون اساسي براي اصالح به مجلس شوراي اسالمي اعاده شده و 

الف



پس از اصالحات صورت گرفته از سوي مجلس، مورد تأييد نهايي شوراي نگهبان قرار 

نظر شده و تنها متن ن كامل مصوبات مطول صرفدر اين فصل از نقل مت. گرفته است

هاي مورد ايراد شوراي نگهبان درج گرديده است و براي اطالع از متن مواد و تبصره

.كامل مصوبات به روزنامه رسمي ارجاع داده شده است

مشتمل بر بيست و نه مصوبه بوده و اختصاص به مصوبات اعاده شده به فصل سومفصل سومفصل سومفصل سوم

اين مصوبات با اعالم ايراد از سوي شوراي نگهبان به . ردمجلس شوراي اسالمي دا

مجلس شوراي اسالمي اعاده شده و تا پايان هفتمين دوره قانونگذاري به تأييد نهايي 

.شوراي نگهبان نرسيده است

اختصاص به مصوبات ارجاع شده به مجمع تشخيص مصلحت نظام فصل چهارمفصل چهارمفصل چهارمفصل چهارم

مصوبات با اصرار مجلس شوراي اسالمي بر اين . باشد مصوبه مي31دارد كه مشتمل بر 

نظرات خود و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون 

.اساسي، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است

 مصوبه است و مربوط به مصوبات مجمع تشخيص مصلحت 16شامل فصل پنجمفصل پنجمفصل پنجمفصل پنجم

از سوي مجلس شوراي اسالمي به مجمع اين مصوبات پس از ارجاع . باشدنظام مي

تشخيص مصلحت نظام در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي، عيناً يا با دخل 

.و تصرفاتي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است

هر چند در گردآورى اين مجموعه دقت كافى و تالش فراوان صورت گرفته است، 

پژوهان و محققان  عيب و نقص نيستيم، لذا از تمامى دانشاما مدعى عارى بودن آن از

 از ارائه نظرات اصالحى دريغ شودميبه ويژه حقوقدانان و قضات محترم تقاضا 

مركز تحقيقات شوراي نگهبان ضمن اعالم آمادگي و سپاس پيشاپيش از . نفرمايند

باب ارتباط در نظرات خوانندگان فرهيخته و ارجمند از اين حركت علمي، استقبال و 

.دانداين عرصه را براي هميشه مفتوح مي
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