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 مقدمه
 

كننده از موازين شرع و قانون به عنوان نهاد پاسداري« شوراي نگهبان»
ي مصوبات مجلس شوراي اسالمي و ي خطير بررسي كليهاساسي، وظيفه

هاي مصوب هيئت وزيران را به عنوان يكي از وظايف مصرّح خويش اساسنامه
االجراء در مدر قانون اساسي بر عهده دارد تا تمامي قوانين و مقررات الز

جمهوري اسالمي ايران، غير مغاير با موازين شرع و قانون اساسي باشد. بدين 
سان، مجموعه نظرات ابرازي از سوي اين نهاد در خالل بررسي مصوبات 

هاي مصوب هيئت وزيران، از اهميت مجلس شوراي اسالمي و اساسنامه
استفاده است؛ چه آنكه اي برخوردار بوده و براي آحاد افراد جامعه قابل ويژه

ي تواند مورد استفادهاين نظرات، از جهتي شأن علمي و نظري دارد كه مي
پژوهشي واقع شود و از جهتي ديگر،  ـ ويژه مجامع علميمندان، بهعموم عالقه

ي براي تنظيم قوانين و مقرراتِ مورد نياز در كشور، مورد توجه و استفاده
 ي تقنيني و اجرايي قرار گيرد.     رصهآفرينان عگذاران و نقشسياست

مقام معظم رهبري نيز در ديداري كه با اعضاي شوراي محترم نگهبان در 
داشتند، با تأكيد بر اهميت نظرات شوراي نگهبان، خطاب به  82/4/9731تاريخ 

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

هاي مختلف گذاشته ها، فقها و متخصصين بخشاختيار اهل علم، حقوقدان
ها ببينند و در جريان مباحث قرار گيرند؛ بيان شود در ها و حوزهبشود؛ دانشگاه
د شده است و چه هايي شده، تا راي كه آنجا آمده، چه بحثمورد اين ماده

اشكاالتي بود و بعد آن اشكاالت، رفع شد، يا تصويب شد و از اين قبيل. ... 
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االن شما استدالل داريد، اما اين استدالل براي مجلس، گاهي معلوم نيست، 
گاهي براي مجمع تشخيص هم درست معلوم نيست، ... در حالي كه خوب 

و در يك محل جداگانه آن اي به استدالل بشود است در متن آن حكم اشاره
استدالل به تفصيل نوشته بشود. ... اينها چيزهايي است كه بعد براي ديگري 

 «منبع و مدرك خواهد شد.
حق مقام معظم ي بهبر همين اساس و در راستاي پاسخگويي به اين مطالبه

هاي علمي رهبري، با تشكيل مركز تحقيقات شوراي نگهبان، انجام فعاليت
ظرات مطرح در جلسات شوراي نگهبان به عنوان يكي از پيرامون ن

هاي اين مركز، در چند سطح مختلف در دستور كار قرار گرفت. مأموريت
تدوين مجموعه نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات ادوار مختلف 
مجلس شوراي اسالمي، تدوين مجموعه نظرات تفسيري و مشورتي شوراي 

اساسي، تدوين مجموعه نظرات فقهي شوراي نگهبان راجع به اصول قانون 

نگهبان در پاسخ به استعالمات ديوان عدالت اداري، تدوين نظرات فقهي و 

حقوقي شوراي نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقي و حقوقي، 

سازي، تنظيم و تدوين مشروح مذاكرات جلسات شوراي نگهبان و در پياده
آراء و نظرات شوراي نگهبان، از جمله  نهايت، استخراج مباني و داليل

 هايي بود كه براي عينيت بخشيدن به اين مهم طراحي شد.طرح
تاب كن جلد ين مدت، انتشار چنديگرفته در اصورت يهاتالش يثمره

ر مخاطبان مواجه شده يه با استقبال چشمگكمتنوع بوده  يهامختلف در قالب

آراء  ياستدالل يمبان» يهاتابكه انتشار توان بين آنها ميتراست. از جمله مهم
 يمبان»و (« 9723رات سال كنگهبان )مستنبط از مشروح مذا يو نظرات شورا

 9711سال  يهاهينگهبان در خصوص مصوبات و استفسار ينظرات شورا

 ياه در قالب پروژهكرد كاشاره « نگهبان( يرات شوراك)برگرفته از مشروح مذا
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ده يبه سرانجام رس (9)«نگهبان يشورا يرات استداللاستخراج نظ»تحت عنوان 

در پرتو  9718قانون مجازات اسالمي مصوب »تاب كن انتشار دو ياست. همچن

در پرتو  9718قانون آيين دادرسي كيفري مصوب »و « نظرات شوراي نگهبان
 يه در راستاكده است كگر منشورات پژوهشي، از د«نظرات شوراي نگهبان

عام،  ياثرگذار ين مهم و داراينگهبان نسبت به قوان ياج نظرات شوريترو

 ن و چاپ شده است.يتدو

الت كيقانون تش»حاضر با عنوان  يگذشته، مجموعه يهاتالش يدر ادامه

به نگهبان،  ي( در پرتو نظرات شورا9718) يوان عدالت اداريد ين دادرسييو آ
تاب از كن ي، اول«قانون نيا رامونيپ نگهبان يشورا نظرات يمبان انضمام

منشورات  يژگيه واجد هر دو وكده است كمجموعه منشورات پژوهش
 قسمت در است: شده تدوين بخش دو قالب در مجموعه، گفته است. اينشيپ

 اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و يالتكتش قانون» عنوان تحت ،نخست

ن ييالت و آكيتش قانون كامل متن ،«نگهبان شوراي نظرات پرتو در( 9718)

 ماده، هر سيدر پانو و شده ركذ 9718مصوب  يوان عدالت اداريد يدادرس

                                                                                                        
قي و هاي فقهي، حقو، مجموعه استدالل«نظرات استداللي شوراي نگهبان»مقصود از  .1

هايي است كه اعضاي محترم شوراي نگهبان در جلسات همچنين قرائن، امارات و برداشت

بررسي اصول هاي مصوب هيئت وزيران، بررسي مصوبات مجلس شوراي اسالمي، اساسنامه

ي نظريه تفسيري و... در خالل مباحث خويش نسبت به يك ماده از قانون اساسي براي ارائه

ها و اند. اين مجموعه از استداللسؤال يا استفسار بيان كرده مصوبه، يا در خصوص يك

بندي منظم و منطقي ها، توسط گروهي از پژوهشگران پژوهشكده، در قالب يك دستهبرداشت

شده در مذاكرات اعضاي شوراي نگهبان و با استناد و هاي مختلف مطرحبراساس ديدگاه

ا سؤال و استفسار، استخراج، تنقيح و تدوين مستنبط از آن، به تفكيك هر ماده از مصوبه ي

ويژه مجامع حوزوي و ي اين مجموعه، آشنا ساختن مخاطبان، بهشود. هدف از تهيهمي

ي فقهي و گذاري و اجرايي كشور با مباني و ادلهگذاري، سياستدانشگاهي و مراجع قانون

 حقوقي نظرات شوراي نگهبان است.
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 يرادات شورايا (9)،راجع به آن ماده مجلس ييابتدا يحسب مورد، مصوبه

 خواننده تا است شده آورده بعدي اصالحي يهامصوبه نگهبان نسبت به آن و

 نگهبان، فهم شوراي نظرات پرتو در مصوبه تحوالت نسبت به يضمن آگاه
 عنوان تحت دوم، قسمت در. حاصل كند مصوب موادنسبت به مفاد  يترقيدق
 ديوان دادرسي آيين و تشكيالت قانون پيرامون نگهبان شوراي نظرات مباني»

ي مرسوم در منشورات ناظر بر نظرات استداللي شوراي به شيوه ،«اداري عدالت

ترم شوراي نگهبان از مواد اين مصوبه و هاي اعضاي محديدگاه نگهبان، مجموعه

 بررسي خالل جلسات شده از سوي آنان در مطرح هاي فقهي و حقوقياستدالل
 .شده است اين مصوبه، ارائه

 مجموعه، اين يعرضه و توليد با است اميدوار نگهبان شوراي پژوهشكده
 يستهخوا رهبري،معظممقام منويات از بخشي تحققِ جهت در حركت بر عالوه
 كشور اجرايي و تقنيني گذاري،سياست مراكز همچنين و كشور علمي يجامعه

 بيش يثمره تواندمي آثاري چنين يعرضه و انتشار مسلماً. باشد گفته پاسخ را
 و شرع از پاسداري در نگهبان شوراي تالش و مجاهدت سال سي از

 پژوهشي، و علمي محافل ويژه به مندان،عالقه يكليه اختيار در را اساسيقانون
 مباحث بيشتر چه هر شدنِ ترغني به و دهد قرار حوزوي و دانشگاهي از اعم

 .كند كمك كشور در حقوقي و فقهي
 و من اهلل التوفيق و عليه التكالن

 پژوهشكده شوراي نگهبان
 1131پاييز 
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