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 مقدمه 
کننده از موازين شرع و قانون عنوان نهاد پاسداريبه« شوراي نگهبان»

ي مصوبات مجلس شوراي اسالمي و ي خطير بررسي کليهاساسي، وظيفه
عنوان يکي از وظايف مصرّح خويش هاي مصوب هيئت وزيران را بهاساسنامه

االجراء در جمهوري دارد تا قوانين و مقررات الزمدر قانون اساسي بر عهده 
از سوي اسالمي ايران، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي نداشته باشند. 

ي اين نهاد گذارده شده ي تفسير اصول قانون اساسي نيز به عهدهديگر، وظيفه
است که بر اهميت نقش و جايگاه آن در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران 

سان، مجموعه نظرات ابرازي از سوي شوراي نگهبان از اهميت بدين افزايد.يم
اي برخوردار بوده و براي آحاد افراد جامعه قابل استفاده است؛ چه آنکه ويژه

ي تواند مورد استفادهاين نظرات، از جهتي شأن علمي و نظري دارد که مي
ع شود و از جهتي ديگر، پژوهشي واق -ويژه مجامع علميمندان، بهعموم عالقه

تواند مورد توجه و براي تنظيم قوانين و مقرراتِ مورد نياز در کشور، مي
 ي تقنين و اجرا قرار گيرد.آفرينان عرصهگذاران و نقشي سياستاستفاده

در ديداري که با اعضاي شوراي نگهبان در تاريخ  زيمقام معظم رهبري ن
»... نگهبان فرمودند:  ينظرات شورا تيبر اهم ديداشتند، با تأک 18/8/9371

رساني منظّم و مرتّبي باشد که مردم، مطلع نيستند... الزم است يک روال اطالع
و در اختيار اهل علم،  دمردم در جريان قرار بگيرند، يا نظرات شورا مدوّن بشو

ها و هاي مختلف گذاشته بشود؛ دانشگاهها، فقها و متخصصين بخشحقوقدان
ببينند و در جريان مباحث قرار گيرند... اينها چيزهايي است که بعد ها حوزه

 «براي ديگري منبع و مدرک خواهد شد.
که در حال  -« مرکز تحقيقات شوراي نگهبان»اساس، با تشکيل  نيبر هم

هاي انجام فعاليت -کندفعاليت مي« پژوهشکده شوراي نگهبان»حاضر در قالب 
هاي اين عنوان يکي از مأموريتهبان بهعلمي پيرامون نظرات شوراي نگ

 عهمجموعه، در چند قالب مختلف در دستور کار قرار گرفت. تدوين مجمو
نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات ادوار مختلف مجلس شوراي 
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اسالمي، تدوين مجموعه نظرات تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان راجع به  1
ت فقهي شوراي نگهبان در پاسخ به اصول قانون اساسي، تدوين مجموعه نظرا

استعالمات ديوان عدالت اداري، تدوين نظرات فقهي و حقوقي شوراي نگهبان 
در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقي و حقوقي، استخراج مباني نظرات و 

ي اينترنتي جامع نظرات شوراي اندازي سامانهداليل آراي شوراي نگهبان، راه
و  (9)ي نظرات شوراي نگهبان بر روي پورتال پژوهشکدهنگهبان و بارگذاري کليه

شوراي نگهبان،  جلساتسازي، تنظيم و تدوين مشروح مذاکرات در نهايت، پياده
 هايي بود که براي عينيت بخشيدن به اين مهم طراحي شد. از جمله طرح

گرفته در اين مدت، انتشار چندين جلد کتاب در هاي صورتي تالشثمره
متنوع بوده که با استقبال چشمگير مخاطبان مواجه شده است. از هاي قالب

مباني نظرات شوراي »هاي توان به انتشار مجموعه کتابترين آنها ميجمله مهم
ها )برگرفته از مشروح مذاکرات نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه

 استخراج»اي تحت عنوان اشاره کرد که در قالب پروژه« شوراي نگهبان(
هاي به سرانجام رسيده و تا کنون کتاب« نظرات استداللي شوراي نگهبان

از اين مجموعه به زيور طبع  9311و  9319، 9311، 9387هاي مربوط به سال
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي » آراسته شده است. انتشار کتاب

گهبان در ي نظرات اِبرازي شوراي نمشتمل بر کليه(« 9381-9318نگهبان )
هاي مصوب هئيت خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمي، اساسنامه

هاي تفسيري و مشورتي اين شورا از اصول قانون اساسي، پاسخ وزيران، نظريه
به استعالمات اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز تذکرهاي ارشادي و قانوني 

ي انتشاريافته شوراي نگهبان به مراجع قانوني و مسئوالن نظام، از ديگر آثار علم
قانون مجازات اسالمي »هاي در اين پژوهشکده است. همچنين انتشار کتاب

قانون مبارزه با قاچاق کاال و »، «در پرتو نظرات شوراي نگهبان 9311مصوب 
نظرات  ينگهبان، به انضمام مبان ي( در پرتو نظرات شورا9311ارز )مصوب 
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 وانيد يدادرس نييو آ التيکقانون تش»، «قانون نيا رامونينگهبان پ يشورا 3
 ينگهبان، به انضمام مبان ي( در پرتو نظرات شورا9311)مصوب  يعدالت ادار

خانواده  تيقانون حما»کتاب  زيو ن« قانون نيا رامونينگهبان پ ينظرات شورا
و  سرپرستياز کودکان و نوجوانان ب تي( و قانون حما9319)مصوب 

نگهبان، به همراه مباني  رايت شو( در پرتو نظرا9311بدسرپرست )مصوب 
از ديگر منشورات پژوهشکده « نظرات شوراي نگهبان پيرامون اين دو قانون

است که در راستاي ترويج نظرات شوراي نگهبان نسبت به قوانين مهم و 
 داراي اثرگذاري عام، تدوين و چاپ شده است.

ن آيين قانو»با عنوان ي حاضر هاي گذشته، مجموعهي تالشدر ادامه
)با اصالحات و الحاقات بعدي( در پرتو نظرات  9311دادرسي کيفري مصوب 

، با هدف توجه محافل قضايي و دانشگاهي به نظرات شوراي «شوراي نگهبان
نگهبان در تحليل و تفسير مواد قانون آيين دادرسي کيفري و در نتيجه فهم و 

سير تحول مواد قانون تبيين صحيح اين قانون تدوين شده است. در اين کتاب، 
و  9313ي مصوب با لحاظ الحاقيه 9311آيين دادرسي کيفري مصوب 

مجلس شوراي اسالمي، با توجه به نظرات و ايرادهاي  9318ي مصوب اصالحيه
بدين صورت که متن  (9)شده از سوي شوراي نگهبان نشان داده شده است؛مطرح

صورت در ذيل هر ماده به کامل مواد قانون آيين دادرسي کيفري ذکر شده و
ايرادهاي  (1)ي ابتدايي مجلس راجع به آن ماده،زيرنويس، حسب مورد، مصوبه

                                                                                                                  
تر در ، پيش«در پرتو نظرات شوراي نگهبان 9311قانون آيين دادرسي کيفري مصوب »کتاب  .1

مندان توسط انتشارات پژوهشکده شوراي نگهبان چاپ شده و در اختيار عالقه 9313سال 
و  9313هاي دو مرحله در سال طيکه اصالحات و الحاقاتي به قرار گرفته بود که با توجه 

روز رساني ي حاضر بر اساس اين تحوالت، بهمجموعهعمل آمد، اين قانون بهدر  9318
 شده است.

ذکر « مصوبه نخست مجلس»منظور از آنچه در زيرنويس هر ماده، با عنوان  گفتني است .2
شده است، نخستين متن مصوب مجلس در خصوص همان ماده است که با ايراد شوراي 

در خصوص هر « مصوبه نخست مجلس»تاريخ  نگهبان مواجه شده است؛ بر اين اساس،
 در خصوص اين قانون نيست. ي مجلس منطبق با تاريخ نخستين مصوبه ماده، لزوماً
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هاي اصالحي بعدي مجلس آورده شده شوراي نگهبان نسبت به آن و مصوبه 8
است تا خواننده ضمن آگاهي نسبت به تحوالت مصوبه در پرتو نظرات شوراي 

 مواد مصوب حاصل کند. تري نسبت به مفاد نگهبان، فهم دقيق
 برداري مناسب از اين مجموعه، ذکر دو نکته الزم است: در راستاي بهره

در برخي مواد بدون آنکه شوراي نگهبان نسبت به مفاد آن ماده ايرادي  -9
وارد کرده باشد، مجلس در مراحل بعدي، اقدام به اصالح آن ماده کرده است. 

جلس براي آگاهي خواننده از تحوالت ي نخستين مدر اين موارد نيز مصوبه
ي مورد نظر ذکر گرفته در خصوص آن ماده، در زيرنويس مادهتقنينيِ صورت

 شده است؛
 ( قانون آيين دادرسي کيفري،611)الي  (879)مواد با توجه به اينکه  -1
مصوب « طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي»طبق 

ن قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي به اين قانون کميسيو 8/7/9313
، شماره مواد اين قسمت از قانون در زيرنويس، بر اساس ترتيب مواد دشالحاق 

 در طرح ذکر شده است.
ي اين مجموعه، پژوهشکده شوراي نگهبان اميدوار است با توليد و عرضه

ري، عالوه بر حرکت در جهت تحققِ بخشي از منويات مقام معظم رهب
گذاري، تقنيني و ي علمي کشور و همچنين مراکز سياستي جامعهخواسته

ي چنين آثاري اجرايي کشور را پاسخ گفته باشد. مسلماً انتشار و عرضه
ي بيش از سي سال مجاهدت و تالش شوراي نگهبان در تواند ثمرهمي

ويژه ي عالقمندان، به پاسداري از شرع و قانون اساسي را در اختيار کليه
تر محافل علمي و پژوهشي، اعم از دانشگاهي و حوزوي قرار دهد و به غني

 شدن هر چه بيشتر مباحث فقهي و حقوقي در کشور کمک کند. 
 

 و من اهلل التوفيق و عليه التكالن
 پژوهشكده شوراي نگهبان

 2935 بهار

 




