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پیشگفتار
کشور و پايۀ ثبات سیاسی  کشور، بنیادین ترین قانون آن  قانون اساسی هر 
آن  اســاســی  و  برتر  حقوقی  هنجارهای  کــه  اســت  سرزمین  آن  حقوقی  و 
اصالح  و  تغییر  رو،  این  از  اســت.  داده  جای  خود  در  را  سیاسی  جامعۀ 
است.  طوالنی  و  پیچیده  فرايندی  شدن  طی  مستلزم  و  سخت  غالبًا  آن 
از طرفی، قانون اساسی هم مانند هر قانون بشری ديگر، عاری از عیب و 
نقص ها،  رفع  برای  بايد  قانون،  این  ثبات  حفظ  عین  در  و  نیست  نقص 
نوبه نوی  نیازهای  به  پاسخگویی  و  آن  احتمالی  ابهامات  برطرف کردن 
کشورها در جهت حل  که در اغلب  راهکاری  کرد.  جامعه چاره انديشی 

این مشکل پیش بینی شده، استفاده از ابزار »تفسیر« است.
ــر طبق  ب کــه  نگهبان  ــورای  ایــــران، شــ اســالمــی  نــظــام جــمــهــوری  در 
به  دارد،  عــهــده  ــر  ب مختلفی  ــف  ــاي وظ و  صــالحــیــت هــا  ــی  ــاس اس ــون  ــان ق
 عــنــوان مفسر رســمــی قــانــون اســاســی مــعــرفــی شـــده اســـت. اصـــل )۹۸(
قانون اساسی در این باره مقرر داشته است: »تفسیر قانون اساسی به عهدۀ 
در  می شود.«  انجام  آنان  سه چهارم  تصويب  با  که  است  نگهبان  شورای 
البته  و  پیوسته  به طور  نگهبان،  شــورای  تشکیل  ابتدای  از  راستا،  همین 
اساسی  قانون  تفسیر اصول  در  را  نظراتی  این شورا  و نشیب هایی،  فراز  با 
بر  تفسیری« شناخته می شوند. البته  که به عنوان »نظر  ابراز داشته است 
طبق مقررات،۱ تعداد محدودی از مقامات این امکان را دارند که از شورای 

نگهبان درخواست تفسیر قانون اساسی را داشته باشند.

اصول  »تفسیر   ۱۳7۹ مصوب  نگهبان  شــورای  داخلی  آیین نامه   )۱۸( ماده  مطابق   .۱
رئیس  رئیس جمهور،  درخواست  با  يا  و  رهبری  معظم  مقام  ارجاع  با  اساسی  قانون 
نگهبان  شــورای  اعضای  از  يکی  يا  و  قضائیه  قوه  رئیس  و  اسالمی  شــورای  مجلس 

صورت می گیرد.«



۸  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

ی پژوهشی این شورا، با توجه  پژوهشکدۀ شورای نگهبان به عنوان بازو
نظرات  کلیۀ  اساسی،  قانون  تفسیر  در  نگهبان  نهاد شورای  نقش مهم  به 
تفسیری از اصول قانون اساسی را در مجموعۀ حاضر گردآوری کرده است. 
که توجه به آن در استفادۀ بهینه از  مجموعۀ حاضر ویژگی هایی دارد 

این مجموعه ضروری است:

تفسیری  نظرات  همۀ  ذکر  مجموعه،  این  شاخص  ویژگی های  از   .۱
در مجموعه ای  اساسی  قانون  نگهبان در خصوص اصول  شورای 

واحد است.

2. در هنگام درج نظرات شورای نگهبان در این مجموعه، تطبیق متون 
نظرات با اسناد مکتوب موجود وجهۀ همت قرار گرفته است تا اثری 

گیرد. با بیشترین دقت و اتقان ممکن در اختیار مخاطبان قرار 

که می تواند به  ۳. در مجموعۀ حاضر، نکاتی از جمله سوابق موضوع 
کند در پانوشت بیان شده است. کمک  فهم بیشتر موضوع 

به   ۱۳6۸ سال  در  اساسی  قانون  اصول  بازنگری شدۀ  متن  کتاب  این  در 
که بسیاری از نظرات تفسیری  عنوان متن مبنا ذکر شده است،  اما از آنجا 
شورای نگهبان، ناظر به اصول سابق و پیش از بازنگری است،  متن سابق 
که شورای  اصل ها نیز حسب مورد آمده است. در ذیل هر اصل نیز هر جا 
ترتیب  به  تفسیری  نظرات  کلیۀ  است،  کرده  ارائــه  تفسیری  نظر  نگهبان 

کنون آمده است.۱  يخ ابراز آنها از ابتدای انقالب تا  تار
کامل  کتاب، متن  با وجود این، به جهت جلوگیری از حجیم شدن 
که با دو يا چند اصل از اصول قانون اساسی ارتباط  نظرات تفسیری شورا 
نظر  موضوع  با  وثیق تری  ارتباط  که  اصــل  يک  ذیــل  صرفًا  اســت،  داشته 
کتفا شده  داشته آمده و در سایر اصول مرتبط، به ذکر عنوان و شماره نظر ا

ک تفسیری قلمداد شدن نظرات ارائه شده از سوی شورای نگهبان  گفتنی است مال  .۱
شورای  که  است  پاسخی  نخست،  درجــۀ  در  اساسی،  قانون  اصــول  خصوص  در 
نظرات   در  به ویژه  مــوارد،  عمدۀ  در  که  است  داده  انجام شده  استفساِر  به  نگهبان 
آمده  نظر  متن  در  آنها  بودن  تفسیری  صريحًا  نگهبان،  شــورای  بعد  به  هفتاد  دهۀ 
ک ارائه شده از سوی قائم مقام دبیر  است. در درجۀ دوم، این تفکیک بر اساس مال
حقوقی  اداره  استعالم  به  پاسخ  در  که  است   ۱۳6۹ سال  در  نگهبان  شــورای  وقت 
دادگستری نسبت به برخی نظرات شورای نگهبان در دهۀ شصت بیان شده است. 
در این اظهار نظر به شماره ۱۱۵۸ مورخ ۱۳6۹/۱0/6 آمده است: »... اصواًل نظرياتی 
که  صورتی  در  شــده،  ابــراز  نگهبان  شــورای  سوی  از  اساسی  قانون  با  ارتباط  در  که 
و  قانون اساسی اعالم شده  که مشورتی است، طبق اصل ۹۸  تصريح نشده باشد 

تفسیری است.«



پیشگفتار   ۹

که نظر در ذیل آن  کامل نظر، به همان اصل  گاهی خواننده از متن  و برای آ
آمده، ارجاع داده شده است.

این  خصوص  در  خود  نظرات  ارائــۀ  با  گرامی  مخاطبان  است  امید 
که پژوهشکدۀ شورای نگهبان در راستای  مجموعه و سایر مجموعه هایی 

رسالت خود منتشر می کند، ما را در عمل به وظايف خود ياری فرمايند.

و من اهلل التوفیق و علیه التکالن
پژوهشکده شورای نگهبان

پاییز ۱۳۹۸
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۱۵۸ استعفای وزراءاصل     ۱۳۵    

۱64 عزل وزراءاصل     ۱۳6    

۱66 مسئولیت وزراءاصل     ۱۳7    

۱66 وضع تصويب نامه ها و آیین نامه هااصل     ۱۳۸    

۱۸2 ی راجع به اموال عمومی؛ ارجاع به داوریاصل     ۱۳۹      صلح دعاو

۱۸۸ رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور و معاونان و وزرااصل     ۱40    

۱۸۹ منع تصدی بیش از يک شغلاصل     ۱4۱    

۱۹7 رسیدگی به دارایی مسئوالناصل     ۱42    

مبحث دوم- ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی

۱۹7 وظیفه ارتشاصل     ۱4۳   

۱۹7 ارتش مکتبی و مردمیاصل     ۱44    

۱۹۹ منع عضويت خارجیان در نیروهای مسلحاصل     ۱4۵    

۱۹۹ منع استقرار پايگاه نظامی خارجیاصل     ۱46    

۱۹۹ ارتش در زمان صلحاصل     ۱47    

200 منع بهره برداری شخصیاصل     ۱4۸    

200 ترفیع و سلب درجه نظامیاناصل     ۱4۹    

200 سپاه پاسداران انقالب اسالمیاصل     ۱۵0    

200 آموزش نظامی همگانیاصل     ۱۵۱    

 فصل دهم
سیاست خارجی

20۱ اصول سیاست خارجیاصل     ۱۵2   



۱۸  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

20۱ منع سلطه بیگانهاصل     ۱۵۳    

20۱ حمايت از مبارزات حق طلبانهاصل     ۱۵4    

20۱ اعطای پناهندگی سیاسیاصل     ۱۵۵    

 فصل یازدهم
قوه قضائیه

20۳ وظايف قوه قضائیهاصل     ۱۵6   

204 تعیین رئیس قوه قضائیهاصل     ۱۵7    

204 وظايف رئیس قوه قضائیهاصل     ۱۵۸    

20۹ دادگستریاصل     ۱۵۹    

20۹ وزیر دادگستریاصل     ۱60   

2۱2 کشوراصل     ۱6۱     دیوان عالی 

2۱۵ کلاصل     ۱62     کشور و دادستان  رئیس دیوان عالی 

2۱۵ صفات و شرايط قاضیاصل     ۱6۳    

2۱۵ منع تعرض به سمت قضاتاصل     ۱64    

2۱6 کماتاصل     ۱6۵     علنی بودن محا

2۱6 مستند و مستدل بودن احکام دادگاه هااصل     ۱66    

2۱6 تکلیف قاضی به رسیدگی و صدور حکماصل     ۱67    

2۱6 رسیدگی به جرايم سیاسی و مطبوعاتی؛اصل     ۱6۸     
 هیئت منصفه

2۱7 منع عطف قانون به ما سبقاصل     ۱6۹    

2۱7 منع اجرای تصويب نامه های نامشروعاصل     ۱70    

220 تقصیر و اشتباه قاضیاصل     ۱7۱    

220 کم نظامی و حدود صالحیت آنهااصل     ۱72     محا

220 دیوان عدالت اداریاصل     ۱7۳    

220 کشوراصل     ۱74     کل  سازمان بازرسی 



اصول قانون اساسی   ۱۹

 فصل دوازدهم
 صدا و سیما

22۱ صدا و سیمای جمهورری اسالمی ایراناصل     ۱7۵    

 فصل سیزدهم
شورای عالی امنیت ملی

22۵ شورای عالی امنیت ملیاصل     ۱76    

 فصل چهاردهم
بازنگری در قانون اساسی

227 بازنگری در قانون اساسیاصل     ۱77    





 قانون اساسی  

جمهوری اسالمی ایران




