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 00 دیوان عالي كشور  707

 00 يس دیوان عالي كشور و دادستان كلئرشرایط و نحوة انتصاب   701
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 پیشگفتار
ثبات سياسي و  يترین قانون آن كشور و پایهقانون اساسي هر كشور، بنيادین

ي سياسي حقوقي آن سرزمين است كه هنجارهاي حقوقي برتر و اساسي آن جامعه
ي داده است. از این رو، تغيير و اصالح آن غالباً سخت و مستلزم را در خود جا

شدن فرایندي پيچيده و طوالني است. از طرفي، قانون اساسي هم مانند هر قانون طي
بشري دیگر، عاري از عيب و نقص نيست و در عين حفظ ثبات این قانون، باید 

گویي به نيازهاي كردن ابهامات احتمالي آن و پاسخها، برطرفبراي رفع نقص
اندیشي كرد. راهكاري كه در اغلب كشورها در جهت حل این ي جامعه چارهنونوبه

 است. « تفسير»بيني شده، استفاده از ابزار مشكل پيش
در نظام جمهوري اسالمي ایران، شوراي نگهبان كه بر طبق قانون اساسي 

رسمي قانون اساسي معرفي عنوان مفسر ها و وظایف مختلفي برعهده دارد، بهصالحيت
تفسير قانون اساسي »باره مقرر داشته است: ( قانون اساسي در این 38شده است. اصل )

در همين « شود.چهارم آنان انجام ميي شوراي نگهبان است كه با تصویب سهعهدهبه
این  هایي،طور پيوسته و البته با فراز و نشيبراستا، از ابتداي تشكيل شوراي نگهبان، به

نظر »عنوان شورا نظراتي را در تفسير اصول قانون اساسي ابراز داشته است كه به
تعداد محدودي از مقامات این امكان  7شوند. البته بر طبق مقررات،شناخته مي« تفسيري

 سير قانون اساسي را داشته باشند.را دارند كه از شوراي نگهبان درخواست تف
نوان بازوي پژوهشي این شورا، با توجه به عي شوراي نگهبان بهپژوهشكده

ي نظرات تفسيري از نقش مهم نهاد شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي، كليه

                                                                                                                        
 با اساسي قانون اصول تفسير» 7913نامه داخلي شوراي نگهبان مصوب ( آیين78. مطابق ماده )1

 رئيس و اسالمي شوراي مجلس رئيس جمهور، رئيس درخواست با یا و رهبري معظم مقام ارجاع
 «.گيردمي صورت نگهبان شوراي اعضاي از یكي یا و هقضائي هقو
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 آوري كرده است. ي حاضر جمعاصول قانون اساسي را در مجموعه 1
ي بهينه از این هایي دارد كه توجه به آن در استفادهي حاضر ویژگيمجموعه

 مجموعه ضروري است:
شوراي نگهبان در تفسيري ي نظرات هاي شاخص این مجموعه، ذكر همهاز ویژگي .7

 اي واحد است.خصوص اصول قانون اساسي در مجموعه
در هنگام درج نظرات شوراي نگهبان در این مجموعه، تطبيق متون نظرات با اسناد  .1

تقان ي همت قرار گرفته است تا اثري با بيشترین دقت و امكتوب موجود وجهه
 ممكن در اختيار مخاطبان قرار گيرد.

تواند به فهم بيشتر ي حاضر، نكاتي از جمله سوابق موضوع كه مي. در مجموعه9
 موضوع كمك كند در پانوشت بيان شده است.

در خصوص ساختار كتاب نيز باید به این نكته اشاره شود كه این مجموعه در دو 
بخش ون اساسي جمهوري اسالمي ایران و قان بخش اول، دهي شده است:بخش سازمان

جهت اساسي. در بخش اول، بههاي تفسيري شوراي نگهبان از اصول قانون نظریه دوم،
بدون هيچ  آن سهولت دسترسي مخاطبان به متن قانون اساسي، صرفاً متن مقدمه و اصول

ول ي اصشدهصورت یكجا آمده است. در این بخش، متن بازنگريتوضيح و تفصيلي به
ها، حسب ، به عنوان متن مبنا ذكر شده است و متن سابق اصل7908قانون اساسي در سال 

تك اصول قانون اساسي كه شوراي نگهبان مورد در پاورقي آمده است. در بخش دوم، تك
ابراز داشته است، به صورت مجزا آورده شده و در ذیل آن، تفسيري ي یهراجع به آنها نظر

از  ، به ترتيب تاریخ ابراز آن نظراز آن اصلفسيري شوراي نگهبان هاي تي نظریهكليه
  7آمده است. 7930ابتداي انقالب تا انتهاي سال 

                                                                                                                        
در خصوص  شوراي نگهبانشده از سوي ارائههاي نظریه تفسيري قلمداد شدنمالك . گفتني است 1

شده داده ي نخست، پاسخي است كه شوراي نگهبان به استفسارِ انجام، در درجهاصول قانون اساسي
ي هفتاد به بعد شوراي نگهبان، صریحاً هاي دههدر نظریه ي موارد، به ویژهاست كه در عمده

شده ي دوم، این تفكيك بر اساس مالك ارائهتفسيري بودن آنها در متن نظریه آمده است. در درجه
است كه در پاسخ به استعالم اداره  7903مقام دبير وقت شوراي نگهبان در سال از سوي قائم

ي شصت بيان شده است. در هاي شوراي نگهبان در دههیهحقوقي دادگستري نسبت به برخي نظر
نظریاتي كه در ارتباط با  اصوالً»... آمده است:  0/75/7903مورخ  7708این اظهار نظر به شماره 

قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان ابراز شده، در صورتي كه تصریح نشده باشد كه مشورتي 
 «ده و تفسيري است.قانون اساسي اعالم ش 38است، طبق اصل 
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هاي به جهت جلوگيري از حجيم شدن كتاب، متن كامل نظریه ،با وجود این 9
تفسيري شورا كه با دو یا چند اصل از اصول قانون اساسي ارتباط داشته است صرفاً 

تري با موضوع نظریه داشته، آمده است و در سایر اصول كه ارتباط وثيقدر یك اصل 
اكتفا شده و براي آگاهي خواننده از متن كامل آن مرتبط، به ذكر عنوان و شماره نظریه 

 نظریه، به صفحة مربوطه ارجاع داده شده است.
ي نظرات خود در خصوص این مجموعه و اميد است مخاطبان گرامي با ارائه

ي شوراي نگهبان در راستاي رسالت خود منتشر هایي كه پژوهشكدهمجموعه سایر
 كند، ما را در عمل به وظایف خود یاري فرمایند.مي

 ه التكالنیق و علیو من اهلل التوف
 نگهبان يپژوهشكده شورا

 1631بهار 


