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مقدمه
جمهوری  سیاسی  نظام  در  مهم  نهادهای  از  یکی  نگهبان  شورای 
از  جلوگیری  شورا،  این  پیش بینی  اصلی  فلسفه  است.  ایران  اسالمی 
تصویب قوانین مغایر با »موازین اسالم« و »قانون اساسی« بوده است.1 
مطابق اصل 91 قانون اساسی »پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی 
آنها« وظیفه  با  اسالمی  مغایرت مصوبات مجلس شورای  نظر عدم  از 
شورای نگهبان دانسته شده است و اساسًا به دلیل همین نقش صیانت 
و پاسداری است که این نهاد »شورای نگهبان« نام گرفته است. اهمیت 
که مطابق اصل 93 قانون اساسی، مجلس  شورای نگهبان تا آنجاست 
ایران بدون وجود  قانون گذاری در  به عنوان رکن اصلی  شورای اسالمی 

شورای نگهبان رسمیت و اعتبار قانونی ندارد.
شورای نگهبان عالوه بر وظیفه نظارت بر قوانین، نظارت بر انتخابات 
و صالحیت تفسیر قانون اساسی را نیز بر عهده دارد. البته قانون اساسی 
برخی وظایف فرعی دیگری را نیز مانند عضویت اعضای شورای نگهبان 
شورای  فقهای  از  یکی  عضویت  و  اساسی  قانون  بازنگری  شورای  در 
گرفته است. در این مجموعه  نگهبان در شورای موقت رهبری در نظر 
تالش خواهیم کرد تا با ادبیاتی ساده ساختار، وظایف و صالحیت های 

شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دهیم.

1. قوانین اساسی کشورها برای جلوگیری از وضع قوانین مغایر با قانون اساسی و یا ابطال آنها، 
تمهیداتی را در نظر گرفته اند که عمدتاً به صورت های زیر است:

1(  تشکیل دادگاه خاصی به نام »دادگاه قانون اساسی« که ماهیت قضائی دارد؛ مانند جمهوری 
فدرال آلمان.

2( واگذاری صالحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی به 
دادگاه های دادگستری مانند ایاالت متحده آمریکا.

3( تأسیس نهادی خاص مانند شورای قانون اساسی فرانسه مرکب از منتخبین قوا )سه نفر به 
انتخاب رئیس جمهور، سه نفر به انتخاب مجلس ملی و سه نفر به انتخاب مجلس سنا.


