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 پيشگفتار
 

اهمیت و جایگاه شورای نگهبان بر کسی پوشیده نیست و بیان تأکیدات مصرح در 

قانون اساسی، بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری در خصو  اهمیت و جایگاه این 

 گنجد. مقام در این مجال اندك نمی

عالوه بر  وان بازوی مشورتی حقوقی شورای نگهبان،به عن« پژوهشکده شورای نگهبان»

مغایرت مصوبات ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصو  مغایرت یا عدم

اقدام به انجام  های مصوب دولت با قانون اساسی،مجلس شورای اسالمی و اساسنامه

ی مطالعات نظری، راهبردی و کاربردی در خصو  موضوعات مختلف حقوق اساس

مرکز تحقیقات »با عنوان  3130تا اواسط سال  3123نماید. این پژوهشکده که از سال می

با هدف ارائه خدمات پژوهشی بیشتر به  3130در سال  کرد،فعالیت می« شورای نگهبان

پژوهشکده »شورای نگهبان و جامعه حقوقی کشور، تغییر عنوان و ساختار داد و با عنوان 

های جدیدی را آغاز نمود. در این مسیر با استفاده از نیروهای جوان تفعالی« شورای نگهبان

ی علمی که مرتبط با و مستعد دانشگاهی و حوزوی، موضوعات مختلف مورد نیاز جامعه

های شورای نگهبان است و نیز نیازهای پژوهشی شورای نگهبان، شناسایی شده و صالحیت

پژوهشی، -که ثمرات آن در قالب مقاالت علمیبه ترتیب اولویت در دستور کار قرار گرفت 

های مختلف به جامعه علمی و های کارشناسی و کتابهای پژوهشی، گزارشگزارش

 شود.شورای نگهبان تقدیم می

مطالعات قانون و »کتاب حاضر نیز یکی از ثمرات مطالعاتی است که در گروه 

گیرد. شایسته ه علمی قرار میپژوهشکده انجام شده و اکنون در منظر جامع« قانونگذاری

است که در اینجا از زحمات مؤلفان، ناظر پروژه و تمامی اساتیدی که داوری این اثر را 

برعهده گرفتند صمیمانه تشکر کرده و از خداوند منان برای آنها توفیق روزافزون طلب 

ز جمله بردگان و همچنین کوششی که عوامل اجرایی انماییم. به یقین اگر همکاری نام

سازی این کتاب سهیم آرا و همه عزیزانی که در آمادهمسئول انتشارات، ویراستار، صفحه
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بودند وجود نداشت، امروز شاهد به ثمر نشستن این تالش علمی نبودیم. از همه ایشان  94

 سپاسگزاریم و امیدواریم قرین صحت و توفیق باشند.

ین تالش علمی از خطا و اشکال، با عنایت به مصون نبودن محصوالت بشری از جمله ا

نظران و اندیشمندان تقاضامندیم از ارائه نظرات صائب خویش در جهت از همه صاحب

 های پژوهشکده دریغ نورزند.ارتقای کیفیت این اثر و سایر فعالیت

 
 و م  اهلل التوفيق و عليه التكالن

 پژوهشكده شوراي نگهبان
 9313تابستان 
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و رویکردی کارکردی به نهادهای اساسی، « فن» یکمثابۀ به ق عمومیتوجه به حقو

ن کتاب، در حقیقت، حاصل یرو و بیانگر جنبۀ ابتکاری آن است. اوجه ممیزۀ پژوهش پیش

ای به دانش حقوق عمومی در ایران است. نقطۀ عزیمت تدوین این نگاهی کاربردی و رویه

های رفاً نظری در حوزۀ حقوق عمومی و قدم نهادن در وادی چالشاثر، عبور از مباحث ص

در عرصۀ عمل است. لذا هدف اساسی این  جمهوری اسالمی فراروی نظام حقوق اساسی

ان راه حل حقوقی برای معضالت پرتکرار نظام حقوق اساسی کشور یپژوهش، شناسایی و ب

 ود:شمتقن است. در این راستا به نکاتی اشاره می ینظر یانبراساس مب

رسد عبور از مباحث صرفاً نظری در مورد مفاهیم و نهادهای حقوق نظر میبه. 3

های عملیاتی و کاربردی این گرایش از حقوق، که مبنای و ورود به عرصه عمومی

حوزۀ حقوق عمومی در مقطع این طرح پژوهشی است، از ضروریات مطالعات 

است. در پاسخ به این ضرورت، بررسی تحلیلی معضالت نظام حقوق  ینونک

، در قالب و مرتبط با شورای نگهبان ویژه در حوزۀ حقوق اساسیعمومی، به

به عناصر  های حقوقی با توجهحلمحور و ارائۀ راه پرونده یهای پژوهشگزارش

 نظام حقوق اساسی کنونی در دستور کار قرار گرفت.

صورت یک پرونده، گامی مهم و های سیاسی نظام حقوقی بهمواجهۀ عملی با پدیده. 0

های اساسی که های حاکم بر نظام سیاسی است. رویهضروری برای شناسایی رویه

ظومۀ نظام حقوقی تبدیل االجرا در منهای اساسی و الزمتدریج به عرفتوانند بهمی

و مقامات مختلف حکومتی پدید  نهادها و مراجع شوند، از رهگذر اِعمال صالحیت

آیند. توضیح آنکه هنگامی که هر مقام و مرجعی درصدد ایفای وظایف قانونی می

، یانون اساسآید، ناگزیر تلقی خود را از اسناد قانونی، و از جمله قخویش برمی

پردازد. تداوم این عملکردها دهد و به اعمال صالحیت مییمالك عمل قرار م

های سیاسی در گر، بسیاری از رویهید یآورد. از سوهایی را پدید میتدریج رویهبه
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پذیری، مجال ورود به متون بنیادین نظام بستر زمان و پس از طی فرایند توجیه 96

نوعی توان بهیها را مرو، رویهاینیابند. ازمانند قانون اساسی را می ساسیحقوق ا

ن اساس، یشمار آورد. بر اهای عملی اصول قانون اساسی بهنویسمقدمات و پیش

ها که خود نتیجۀ د به این رویهیدر مطالعه و بررسی فرایند تحول نظام حقوقی، با

های ها و مقامات دولتی است توجه شود. شناسایی رویهاعمال صالحیت نهاد

عنوان بخشی از دانش حقوق اساسی، مؤلفۀ مغفول مطالعات حقوق اساسی به

است که در این پژوهش تالش شده با بررسی مستند و تحلیلی برخی از  عمومی

 ها، این بُعد از دانش حقوق عمومی تقویت شود.این رویه

، چه در بُعد تفسیر قانون اساسی و چه عنوان پاسدار قانون اساسیبه قش شورای نگهبانن. 1

، و افزون بر آن، تأثیر ن شرعیدر بُعد تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و مواز

ها، از جمله عواملی است که در گیری این رویهو اقدامات این نهاد بر شکل هاتصمیم

در نظر گرفته  یطور جدباید به ها و تحول نظام حقوق اساسیگیری رویهفرایند شکل

شورای نگهبان  یهاهدگایشده در این نوشتار، دیهای بررسرو در پروندهنیشود. ازا

 ته است.ل و نقد علمی شده و مورد استناد قرار گرفیحسب مورد، تحل

های ان ذکر است که منابع مورد استفاده و استناد در این طرح، با منابع مألوف پژوهشیشا. 1

اررفته در این پژوهش، کشتر منابع بهینظری متفاوت است. نظر به کاربردی بودن طرح، ب

همچون اسناد حقوقی  یگریها و مقاالت، مآخذ دتابکمانند  یاتابخانهکعالوه بر منابع 

 ی، آراشورای نگهبان یهادگاهیح، دیها و لواو طرح نیس قوانینوشید متن و پمانن

و مانند اینها،  محاکم قضایی و صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی

 اتی است.های مطبوعهای رسمی و دولتی، خبرها و تحلیلها، نامهگزارش

رو، هر نیآن است. ازا (3)محور بودنفرد این طرح، پروندهبهشیوۀ خا  و منحصر. 5

یک از اجزای طرح با تبیین معضل و مسئله، بررسی پیشینۀ تاریخی، ارزیابی تحلیلی 

دیدگاه موافقان و مخالفان اقدام یا تصمیم مورد نظر، سرانجامِ موضوع و در نهایت 

 ی همراه است.ان پیشنهاد اصالحیب

پژوهشکدۀ  بر این اساس، دفتر مطالعاتی )گروه پژوهشی( قانون و قانونگذاری. 3

                                                                                                                                        
1. Case Study 



 مقدمه

 

 

97 

 

نظام  یروشیاقدام به شناسایی برخی معضالت پ 3130ز ییدر پا شورای نگهبان 97

 ر نمود:یشرح زکنونی به حقوق اساسی

 قالب در 3193در سال  اداری عالی شورای توسط عالی شورای 03 ادغامـ 3
. ایفای است شده ارزیابی «فرودها و فراز ؛عالی شوراهای ادغام»با عنوان  ایپرونده

ویژگی بارز این  ،در فرایند این اقدام گوناگون نظام حقوق اساسی نقش مراجع
 تفکیک و اجرایی امر پیرامون جدی مباحث سرآغاز اقدام این عالوهبهپرونده است. 

 .شد تقنینی امر از آن
 3199اموال این دانشگاه در سال  در وقف مؤسس دانشگاه آزاد هیأتاقدام ـ 0

فرهنگی به این مسئله، سؤاالت متنوعی  مجلس و شورای انقالبو در پی آن ورود 
را فراروی اندیشمندان علم حقوق قرار داد. دو مسئلۀ اساسی در این مورد وجود 

. آیا به لحاظ قانونی و موازین حقوقی، دانشگاه آزاد اسالمی قابلیت وقف 3داشت: 
برای « یوقف اموال دانشگاه آزاد اسالم صحت یحقوق یبررس»شدن دارد؟ پروندۀ 

. مرجع صالح برای این اقدام، در فرض امکان 0پاسخ به این پرسش طراحی شد؛ 
 چالش تعدد مراجع یبررس»وقف، کدام نهاد است؟ به این پرسش در قالب پروندۀ 

پاسخ داده شد، چراکه « شگاه آزاد اسالمیبا مطالعۀ موردی وقف دان قانونگذاری
 محور چالش در این مورد، مرجع صالح برای ورود تقنینی به این مسئله بود.

ها در راستای اجرای تکلیف مقرر در برخی وزارتخانه در ادغام اقدام دولتـ 1
ن اقدام ی، موجی از اعتراضات به ا3132عه در سال پنجم توس ( قانون برنامۀ51مادۀ )
را برانگیخت.  وزیران هیأتار کبودن تداوم  ییی پیرامون قانونهاپرسشو حتی 

محور این چالش، اختالف برداشت دولت و مجلس از مادۀ یادشده و البته اصل 
چالش  یبررسی حقوق»تلف این مسئله در پروندۀ بود. ابعاد مخ ( قانون اساسی311)

 ده شده است.یاوکبر« هاادغام وزارتخانه

اجتماعی در  تأمین سازمان عنوان مدیرعاملآقای سعید مرتضوی به انتصابـ 1
عدالت اداری  ین اقدام و ورود دیوانبه ا و اعتراض نمایندگان مجلس 3132سال 

ی گوناگون در هاپرسشبه این مسئله، عالوه بر جنجال سیاسی گسترده، سرمنشأ 
و  اجتماعی تأمینشد. تغییرات مکرر اساسنامۀ سازمان  حوزۀ حقوق عمومی

و  رئیس مجلس برای اطالق به این نهاد، و نظارت« سازمان»و « صندوق»چرخش لفظی 
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بر این اقدام، بخشی از جوانب پرشمار این پرونده است. پروندۀ  دیوان عدالت اداری 93
این نهاد، ماهیت این با اشاره به پیشینۀ تاریخی « اجتماعی؛ صندوق یا سازمان تأمین»

بررسی حقوقی »نهاد و تفاوت این دو ساختار را بررسی کرده است. پروندۀ مبسوط 
، با تفکیک مراحل مختلف این «اجتماعی تأمینمدیرعامل سازمان  عزلفرایند انتصاب و 

یرعامل و کیفیت انتصاب، انتصاب مد یط قانونیفرایند، از جمله به بررسی تحلیلی شرا
گرفته در انتصاب در دیوان عدالت اداری و ارزیابی حقوقی تغییرات متنوع صورت ابطال

 اجتماعی پرداخته است. تأمیناساسنامۀ سازمان 

برنامۀ پنجم توسعه ناظر به شرایط و کیفیت انتخاب رئیس  ( الیحۀ92مادۀ )ـ 5

، 3193و مجلس دربارۀ آن در سال  و اختالف نظر جدی دولت کل بانک مرکزی

رتقنینی یرا رقم زد. اجرایی و غ ترین مسائل حوزۀ حقوق اساسییکی از پرمناقشه

بودن ماهیت انتخاب رئیس کل و لزوم استقالل بانک مرکزی از امّهات موضوعات 

ف در خصو  کیفیت مدیریت بانک مرکزی در یبود. نهایتاً تعیین تکلمحل نزاع 

عنوان معضل نظام به مجمع ( از سوی مقام رهبری، به332اصل )« 9»راستای بند 

س یمعضل انتخاب رئ»ن موضوع در پروندۀ یارجاع شد. ا تشخیص مصلحت نظام

ان ذکر است یشده است. شا یبررس« رانیا یدر نظام حقوق اساس یزکمر کل بانک

 که تا زمان نگارش این پرونده، این معضل همچنان الینحل باقی مانده است.

توانند حسب ربط و درگیر در هر پرونده که میعالوه بر نهادهای حاکمیتی ذی

برای استفادۀ دانشجویان های این طرح مورد، مخاطب اصلی هر پرونده باشند، یافته

ویژه دانشجویان و استادان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق به رشتۀ حقوق

 مفید است. و پژوهشگران حوزۀ حقوق اساسی عمومی

کاربردی  محور و کاربردی، موجب رونق گفتمانامید که این نوع رویکرد پرونده

ویژه سهمی در توسعۀ نظام حقوق عمومی کشور داشته باشد. شود و به حقوق عمومی

اصالحی  یهادگاهیسازنده و د یپژوهشگران و مجریان طرح، صمیمانه از انتقادها

 نند. کاندیشمندان حوزۀ حقوق عمومی استقبال می
 حامد نيكونهاد

 پژوهشكدۀ شوراي نگهبان

 9313بهار 

 

 


