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 مقدمه

ي خطير كننده از موازين شرع و قانون اساسي، وظيفهبه عنوان نهاد پاسداري« شوراي نگهبان»
هاي مصوب هيئت وزيران را به عنوان ي مصوبات مجلس شوراي اسالمي و اساسنامهبررسي كليه

االجراء در ز وظايف مصرّح خويش در قانون اساسي بر عهده دارد تا قوانين و مقررات الزميكي ا
جمهوري اسالمي ايران، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي نداشته باشند. از سوي ديگر، 

ي اين نهاد گذارده شده است كه بر اهميت نقش و ي تفسير اصول قانون اساسي نيز به عهدهوظيفه
سان، مجموعه نظرات ابرازي از افزايد. بدينگاه آن در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران ميجاي

اي برخوردار بوده و براي آحاد افراد جامعه قابل استفاده است؛ سوي شوراي نگهبان از اهميت ويژه
ي عموم تواند مورد استفادهچه آنكه اين نظرات، از جهتي شأن علمي و نظري دارد كه مي

پژوهشي واقع شود و از جهتي ديگر، براي تنظيم قوانين و  -ويژه مجامع علميمندان، بهالقهع
آفرينان گذاران و نقشي سياستتواند مورد توجه و استفادهمقرراتِ مورد نياز در كشور، مي

 ي تقنين و اجرا قرار گيرد.عرصه
داشتند، با  19/1/4973ر تاريخ مقام معظم رهبري نيز در ديداري كه با اعضاي شوراي نگهبان د

مردم، مطلع نيستند... الزم است يك روال »... تأكيد بر اهميت نظرات شوراي نگهبان فرمودند: 
رساني منظّم و مرتّبي باشد كه مردم در جريان قرار بگيرند، يا نظرات شورا مدوّن بشود و در اطالع

ها و ي مختلف گذاشته بشود؛ دانشگاههاها، فقها و متخصصين بخشاختيار اهل علم، حقوقدان
ها ببينند و در جريان مباحث قرار گيرند... اينها چيزهايي است كه بعد براي ديگري منبع و حوزه

 «مدرك خواهد شد.
حق مقام معظم رهبري، با تشكيل ي بهبر همين اساس و در راستاي پاسخگويي به اين مطالبه

فعاليت « پژوهشكده شوراي نگهبان»حال حاضر در قالب كه در « مركز تحقيقات شوراي نگهبان»
هاي علمي پيرامون نظرات مطرح در جلسات شوراي نگهبان به عنوان يكي از كند، انجام فعاليتمي

هاي اين مركز، در چند قالب مختلف در دستور كار قرار گرفت. تدوين مجموعه نظرات مأموريت
ف مجلس شوراي اسالمي، تدوين مجموعه نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات ادوار مختل

تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان راجع به اصول قانون اساسي، تدوين مجموعه نظرات فقهي 
شوراي نگهبان در پاسخ به استعالمات ديوان عدالت اداري، تدوين نظرات فقهي و حقوقي شوراي 

سازي، تنظيم و تدوين مشروح هنگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقي و حقوقي، پياد
مذاكرات جلسات شوراي نگهبان و در نهايت، استخراج مباني نظرات و داليل آراي شوراي نگهبان، 

 هايي بود كه براي عينيت بخشيدن به اين مهم طراحي شد. از جمله طرح



 (4933-4931اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان ) 2

 

بوده  هاي متنوعگرفته در اين مدت، انتشار چندين جلد كتاب در قالبهاي صورتي تالشثمره
مجموعه توان به انتشار ترين آنها ميكه با استقبال چشمگير مخاطبان مواجه شده است. از جمله مهم

برگرفته از مشروح ) هامباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه»هاي كتاب
ت استداللي استخراج نظرا»اي تحت عنوان در قالب پروژهاشاره كرد كه « مذاكرات شوراي نگهبان(

و  4934، 4933، 4997هاي هاي مربوط به سالو تا كنون كتاببه سرانجام رسيده « شوراي نگهبان
قانون مجازات » هايهمچنين انتشار كتاباز اين مجموعه به زيور طبع آراسته شده است.  4931

 4931ب قانون آيين دادرسي كيفري مصو»و « در پرتو نظرات شوراي نگهبان 4931اسالمي مصوب 
( در پرتو نظرات 4931قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز )مصوب »، «در پرتو نظرات شوراي نگهبان

 نييو آ التيقانون تشك»، «قانون نيا رامونينگهبان پ ينظرات شورا ينگهبان، به انضمام مبان يشورا
نظرات  ينضمام مباننگهبان، به ا ي( در پرتو نظرات شورا4931)مصوب  يعدالت ادار وانيد يدادرس
( و قانون 4934خانواده )مصوب  تيقانون حما»كتاب  زيو ن« قانون نيا رامونينگهبان پ يشورا
نظرات شوراي  رتو( در پ4931و بدسرپرست )مصوب  سرپرستياز كودكان و نوجوانان ب تيحما

شورات پژوهشكده از ديگر من« نگهبان، به همراه مباني نظرات شوراي نگهبان پيرامون اين دو قانون
است كه در راستاي ترويج نظرات شوراي نگهبان نسبت به قوانين مهم و داراي اثرگذاري عام، 

  تدوين و چاپ شده است.
اصول قانون اساسي در پرتو »ي حاضر با عنوان هاي گذشته، مجموعهي تالشدر ادامه

منحصر واجد ويژگي پژوهشكده است كه  دِياز مجموعه منشورات جد« نظرات شوراي نگهبان
ي نظراتي . در اين مجموعه، تالش شده تا كليهاست پژوهشكدهمنشورات به فردي در ميان ساير 

كه از سوي شوراي نگهبان از ابتداي تشكيل اين نهاد تا كنون صادر شده است، بر اساس مستند 
م شود. بر اين ي علمي كشور تقديبندي شده و به جامعهقانون اساسيِ مربوط به آن نظر، دسته

اساس، در اين مجموعه، پس از ذكر هر يك از اصول قانون اساسي، مجموعه نظرات شوراي 
نگهبان كه با استناد به اصل مزبور صادر شده است در قالب پنج بخش كلّي به ترتيب زير ذكر 

اند: الف( نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمي؛ ب( نظرات شده
هاي مصوب هيئت وزيران؛ ج( نظرات تفسيري و مشورتي نگهبان در خصوص اساسنامه شوراي

( شوراي نگهبان؛ د( نظرات شوراي نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقي و حقوقي؛ ه
 تذكرهاي ارشادي و قانوني شوراي نگهبان.

 در اينجا توضيح چند نكته براي خوانندگان محترم ضروري است:
ي مربوط به هر اصل از اصول قانون اساسي، ترتيب در نظر گانههاي پنجر يك از بخشدر ه (4

گرفته شده براي ذكر هر يك از نظرات شوراي نگهبان، ترتيب تاريخي ابراز آن نظر از ابتداي 
( بوده است. در اين راستا، به ترتيب هر يك از نظرات شوراي 93/3/4931انقالب تا كنون )
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اني حاوي مشخصات نظر ابرازي )شماره، تاريخ و موضوع نظر( از ديگر نگهبان، با عنو
موضوعات تفكيك شده و در ذيل هر عنوان، متن نظر شوراي نگهبان در خصوص آن موضوع 

 بيان شده است.
هاي اول و دوم )نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمي در بخش (2

هاي مصوب هيئت وزيران(، در متن اصلي، پس اساسنامه و نظرات شوراي نگهبان در خصوص
هاي اعالمي شوراي نگهبان از ذكر مشخصات نظر شوراي نگهبان راجع به هر مصوبه، مغايرت

نسبت به مواد آن مصوبه با اصل مربوطه از قانون اساسي، به ترتيب آورده شده است. سپس 
ده در پاورقي ذكر شده است. عالوه بر اين، ي واجد ايراد، متن آن مابراي آگاهي از مفاد ماده

تا سرانجام آن، حسب  گذاري جمهوري اسالميدر نظام قانون ماده آنمربوط به تحوالت سير 
مورد، در پاورقي مستندسازي شده است. در اين سير، اقدام اصالحي مجلس براي برطرف 

نظر مجدّد شوراي كردن ايراد شوراي نگهبان )در صورت اصالح مصوبه از سوي مجلس(، 
نگهبان مبني بر برطرف نشدن ايراد يا بروز مغايرت جديد با اصلي ديگر از اصول قانون 

رغم اعالم مغايرت شوراي نگهبان با قانون اساسي ي خويش بهاساسي، اصرار مجلس بر مصوبه
و ارسال مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام و در نهايت، سرنوشت مصوبه در مجمع 

صلحت نظام، حسب مورد، آورده شده است تا خواننده، دريافت كاملي از تحوالت تشخيص م
ي برطرف شدن آن يا برطرف نشدن و مسكوت ماندن مصوبه پيدا مربوط به يك ايراد و نحوه

كند. گفتني است در مواردي كه مجلس با اصالح مفاد مصوبه، مغايرت اعالمي از سوي شوراي 
اساسي را برطرف كرده باشد، در تيتر مشخصات مربوط به نگهبان با آن اصل از قانون 

داخل دو كمان )پرانتز( ذكر شده است كه بيانگر آن است « نهايي»ي اصالحي، عبارت مصوبه
 كه شوراي نگهبان، اصالح انجام شده از سوي مجلس را رافع ايراد خويش دانسته است.

هاي مصوب هيئت وزيران، در اسنامهدر نظرات شوراي نگهبان نسبت به مصوبات مجلس و اس (9
اي از مصوبه با دو يا چند اصل از اصول قانون اساسي مغاير شناخته شده باشد، مواردي كه ماده

ي سير تحوالت مربوط به مادهضمن ذكر نظر شوراي نگهبان در ذيل هر يك از اين اصول، 
و در ساير ه ايراد بيان شد، صرفاً در پاورقيِ نخستين اصلِ مورد آنمستندات مورد ايراد و 

      اين مستندات، به پاورقي مذكور ارجاع داده شده است.اصول، براي آگاهي از 
در ميان نظرات ابرازي از سوي شوراي نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شوراي اسالمي يا  (1

به  شود كه شوراي نگهبان بدون استنادهاي مصوب هيئت وزيران، مواردي يافت مياساسنامه
اصل خاصي از اصول قانون اساسي، ماده يا موادي از مصوبه را مغاير با قانون اساسي اعالم 

كرده است. در اين موارد نيز طي استنباطي كه پژوهشكده شوراي نگهبان از آن ايراد با توجه 
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به قرائن و شواهد و سوابق نظرات شوراي نگهبان در موارد مشابه داشته است، حسب مورد آن 

گونه موارد، استنباط انجام شده، اد را در ذيل اصل مربوطه آورده است. بديهي است در ايناير
 ممكن است لزوماً منطبق با نظر اعضاي شوراي نگهبان نباشد.

ي نظرات تفسيري و در بخش سوم مربوط به هر اصلِ قانون اساسي در اين مجموعه، كليه (3
همچنين در  (4)قانون اساسي ذكر شده است.مشورتي شوراي نگهبان در خصوص آن اصل از 

ي نظريه هايي كه از شوراي نگهبان انجام شده ولي به هر دليل به ارائهاين قسمت، استفساريه
 )اعم از تفسيري و مشورتي( از سوي شورا منجر نشده است نيز آمده است.

ي استعالمات هدر بخش چهارم مربوط به هر اصلِ قانون اساسي در اين مجموعه، متن كلي (6
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از شوراي نگهبان انجام شده و به اصل يا اصولي از قانون 

 اساسي مرتبط است، به همراه پاسخ شوراي نگهبان به آن استعالم آمده است.
تذكرهاي ارشادي و قانوني »در بخش پنجم مربوط به هر اصلِ قانون اساسي كه تحت عنوان  (7

هاي شوراي نگهبان به مراجع قانوني يا ي نامهكر شده است، متن كليهذ« شوراي نگهبان
ارائه شده، آمده است. در اين تذكرها، كه غالباً مربوط به « تذكر»مسئوالن نظام كه در قالب 

گيري نظام جمهوري اسالمي ايران است، اعضاي شوراي نگهبان يا تني چند از ابتداي شكل
رتبه، عمدتاً خواستار رعايت قانون اساسي يكي از مسئوالن عالي اعضاي شورا با ارسال نامه به

اي مغاير با قانون اساسي را دلسوزانه اند يا اصالح ساختار يا برنامهاي خاص شدهدر زمينه
 اند.مطالبه كرده

هايي آمده است كه شوراي نگهبان در فهرست مطالب كتاب، ذيل هر اصل، صرفاً عنوان بخش (8
بخش، اظهار نظري داشته است؛ لذا با نگاهي اجمالي به فهرست مطالب، در خصوص آن 

 توان طيف مختلف نظرات شوراي نگهبان در خصوص هر اصل را دريافت.مي
دادرسي اساسي در جمهوري اسالمي ايران؛ اصول »تر كتابي تحت عنوان گفتني است پيش

 سوي مركز تحقيقات شوراي نگهبان از(« 4903-4993اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان ) قانون

                                                                                                                                                             
بودن آنها در اين قسمت، در هاي شوراي نگهبان از جهت تفسيري يا مشورتي بندي نظريه. گفتني است مالك دسته1

ي موارد، به ويژه در شده داده است كه در عمدهي نخست، پاسخي است كه شوراي نگهبان به استفسارِ انجامدرجه
ي هفتاد به بعد شوراي نگهبان، صريحاً تفسيري يا مشورتي بودن آنها در متن نظريه آمده است. در هاي دههنظريه
است  4963مقام دبير وقت شوراي نگهبان در سال شده از سوي قائمساس مالك ارائهي دوم، اين تفكيك بر ادرجه

بيان  ي شصتهاي شوراي نگهبان در دههكه در پاسخ به استعالم اداره حقوقي دادگستري نسبت به برخي نظريه
تباط با نظرياتي كه در ار اصوالً»... آمده است:  6/43/4963مورخ  4409است. در اين اظهار نظر به شماره  شده

 39قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان ابراز شده، در صورتي كه تصريح نشده باشد كه مشورتي است، طبق اصل 
 «قانون اساسي اعالم شده و تفسيري است.
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، از چند جهت نسبت به با كتاب مزبورضمن مشابهت كلّي  منتشر شده بود كه اين مجموعه
هاي مربوط به به بخش حاضري است. مشتمل بودن مجموعه تكميل شده پيشيني مجموعه

ارشادي و تذكرهاي » ،«نظرات شوراي نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقي و حقوقي»
 ،«هاي مصوب هيئت وزيراناساسنامهنظرات شوراي نگهبان در خصوص »و  «قانوني شوراي نگهبان

 گانه،هاي پنجي بخشدر كليهي نظرات ابرازي از سوي شوراي نگهبان ذكر كليهاهتمام نسبت به 
ايراد  ي موردبه مستندات و سير مراحل و تحوالت مربوط به ماده حاضري مشتمل بودن مجموعه

هاي اشخاص حقيقي و ها و استعالمو نيز ذكر متن كامل استفساريه هاي اول و دومدر بخش
بازنگري با كه است  ي حاضرهاي مجموعهمزيتاز جمله  هاي سوم و چهارم،حقوقي در بخش

كتاب پيشين، محتوي نظرات  همچنين از آنجا كه .است ي پيشين انجام شدهنسبت به مجموعهكلّي 
 4931آذرماه  پايان ي حاضر، اين نظرات تادر مجموعه ،بود 4993ي نگهبان تا سال شورا

  روزرساني شده است.به
ي ي حاضر در قالب سه مجلد به زيور طبع آراسته شود كه مجموعهشود مجموعهبيني ميپيش

 دهد.( قانون اساسي را تشكيل مي00( تا )4حاضر، جلد نخست از اين مجموعه مشتمل بر اصول )
ي اين مجموعه، عالوه بر حركت در پژوهشكده شوراي نگهبان اميدوار است با توليد و عرضه
ي علمي كشور و همچنين ي جامعهجهت تحققِ بخشي از منويات مقام معظم رهبري، خواسته

ي چنين گذاري، تقنيني و اجرايي كشور را پاسخ گفته باشد. مسلماً انتشار و عرضهمراكز سياست
ي بيش از سي سال مجاهدت و تالش شوراي نگهبان در پاسداري از شرع و تواند ثمرهي ميآثار

ي عالقمندان، به ويژه محافل علمي و پژوهشي، اعم از دانشگاهي و قانون اساسي را در اختيار كليه
 تر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهي و حقوقي در كشور كمك كند.حوزوي قرار دهد و به غني
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