شرح اقنون اساسي
فص
شش
گ
ن
ش
ه
ا
جل
ل م – ور ي بان ( د اول)
اصول ( )39( ،)39( ،)39و ()39

نويسندگان
دکتر محمد بهادري جهرمي ،دکتر ميثم درويش متولي
و علي فتاحي زفرقندي
زير نظر
دکتر عباسعلي کدخدايي

سرشناسه :بهادري جهرمي ،محمد-7907 ،
عنوان و نام پديدآور :شرح قانون اساسي -فصل ششم -شوراي نگهبان /نويسندگان :محمد
بهادري جهرمي ،ميثم درويش متولي و علي فتاحي زفرقندي زير نظر عباسعلي کدخدايي
مشخصات نشر :تهران :شوراي نگهبان ،پژوهشكده شوراي نگهبان.7931 ،
ISBN: 978-600-8378-18-1
 711ص.
عنوان قراردادي :ايران .قانون اساسي (جمهوري اسالمي)Iran. Qanun assasi (Jomhuri Eslami) ،
يادداشت :کتابنامه.
شناسه افزوده :درويش متولي ،ميثم -7901 ،فتاحي زفرقندي ،علي -7903 ،کدخدايي،
عباسعلي -7981 ،شوراي نگهبان .پژوهشكده شوراي نگهبان
شماره کتابشناسي ملي8799171 :
وضعيت فهرستنويسي :فيپا
رده بندي ديويي981/88119 :
رده بندي کنگره8 7931 :ش3بKMH1111/

شرح قانون اساسي
فصل ششم ـ شوراي نگهبان(جلد اول)
نويسندگان (به ترتيب حروف الفبا)
دکتر محمد بهادري جهرمي ،دکتر ميثم درويش متولي و علي فتاحي زفرقندي
زير نظر :دکتر عباسعلي کدخدايي
ناشر :پژوهشكده شوراي نگهبان
چاپ اول :بهار  7931ـ تيراژ 7111 :جلد
شابك311-011-1911-71-7 :

قيمت 711111 :ريال
تهران :خيابان شهيد سپهبد قرني ،کوچه شهيد دهقانينيا ،پالك 71
تلفكس11918188 :
www.shora-rc.ir nashr@shora-rc.ir

فهرست اجمالي
فهرست تفصيلي  ........................................................ج
پيشگفتار 1 ...................................................................
مقدمه 3 ......................................................................
شرح اصل نود و سوم قانون اساسي (علي فتاحي زفرقندي) 7 ...
شرح اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسي
(دکتر ميثم درويش متولي) 56 .............................................
شرح اصل نود و هشتم قانون اساسي (دکتر محمد بهادري جهرمي) 111

الف

فهرست تفصیلي
پيشگفتار 1 ...................................................................
مقدمه 3 ......................................................................
شرح اصل نود و سوم قانون اساسي (علي فتاحي زفرقندي) 7 ...
چکیده 9 ........................................................................
 .1مقدمه 11 ....................................................................
 .2مبنای اساسیسازی اصل 19 ........................................ 99
 .9شرح کلیدواژگان 22 .....................................................
 .7-9اعتبار قانوني 10 .............................................................
 .1-9وجود شوراي نگهبان11 ..................................................
 .4آثار حقوقی اصل  99قانون اساسی 92 ...............................
 .7-8اصل  39در تحليل جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي ايران98
 .7-7-8شوراي نگهبان جزيي از مجلس شوراي اسالمي 90 ........
 .1-7-8شوراي نگهبان رکني از قوهي مقننه 91 ........................
 .9-7-8شوراي نگهبان نهادي مستقل از قوهي مقننه 87 .............

ج

د

 .1-8اصل  39در تحليل اعتبار مشروعيت مجلس شوراي اسالمي 88
 .9-8اصل  39در تعيين حيطهي اختيارات و صالحيتهاي مجلس
شوراي اسالمي81 ............................................................

شرح قانون اساسي؛ فصل ششم ـ شوراي نگهبان

 .2تحلیل استثناهای وارد بر اصل  99قانون اساسی 49 ...............
 .7-8تبيين فلسفهي ذکر استثنائات83 .........................................
 .1-8تصويب اعتبارنامهي نمايندگان 81 ......................................
 .6نتیجهگیری 29 ..............................................................
منابع 62 .........................................................................

شرح اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسي
(دکتر ميثم درويش متولي) 56 .............................................
چکیده 66 ......................................................................
 .1مقدمه 69 ....................................................................
 .2ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان 69 .......................
 .9بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان 88 ......................
 .4نتیجهگیری 104 ............................................................
منابع 106 .......................................................................

شرح اصل نود و هشتم قانون اساسي (دکتر محمد بهادري جهرمي)111
چکیده 119 ....................................................................
 .1مقدمه 112 ..................................................................
 .2مفهوم تفسیر 116 ..........................................................
 .7-1مفهوم مضيق تفسير 771 ..................................................
 .1-1مفهوم موسع تفسير 711 ..................................................

 .9ضرورت تفسیر قانون اساسی 124 .....................................

 .4مواضع تفسیر قانون اساسی 149 .......................................
 .7-8ابهام قانون 788 .............................................................
 .1-8اجمال قانون 783 ...........................................................
 .9-8تعارض قوانين 781 ........................................................
 .8-8سكوت قانون 788 .........................................................
 .2مفسر قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 160 ...................
 .7-8مفسر رسمي (شوراي نگهبان)701 .....................................
 .1-8مفسران اجرايي (تبعي) 701 ..............................................
 .6انواع تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی 162 ..................
 .7-0تفسير قانوني يا رسمي 701 ..............................................
 .1-0تفسير تطبيقي يا تبعي708 ................................................
 .9-0نظريهي مشورتي 700 .....................................................
 .6مقامات صالح برای درخواست تفسیر 168 ...........................
 .8آيین تفسیر161 ............................................................
 .7-1احراز ضرورت تفسير 717 ...............................................
 .1-1نصاب تفسير 718 ..........................................................

فهرستتفصیلی

 .7-9کلي بودن قانون اساسي 710 .............................................
 .1-9انتزاعي بودن مفاد قانون اساسي 797 ...................................
 .9-9ثبات قانون اساسي 799 ...................................................
 .8-9صبغهي اخالقي قانون اساسي 798 .....................................
 .8-9عدم رشد منابع و ادبيات حقوق اساسي 798 .........................
 .0-9جايگاه و کارکرد قانون اساسي 791 ....................................
 .1-9سابقهي تاريخي 793 ......................................................

ه

و

 .9تعارض تفاسیر قانون اساسی 162 .....................................
.7-3تعارض تفاسير رسمي با يكديگر 718 ..................................
 .1-3تعارض تفسير رسمي با تفسير تطبيقي710 ...........................

شرح قانون اساسي؛ فصل ششم ـ شوراي نگهبان

 .7-1-3تأخر تفسير رسمي بر تفسير تطبيقي 710 .....................
 .1-1-3تأخر تفسير تطبيقي بر تفسير رسمي 711 .....................

 .10نتیجهگیری 169 ..........................................................
منابع 181 .......................................................................

پیشگفتار
اهميت و جايگاه شوراي نگهبان بر کسي پوشيده نيست و بيان
تأکيدات مصرح در قانون اساسي ،بيانات امام خميني و مقام معظم
(مد ظله العالي)

رهبري

در خصوص اهميت و جايگاه اين نهاد در اين مجال

اندك نميگنجد.
«پژوهشكدهي شوراي نگهبان» بهعنوان بازوي مشورتي حقوقي
شوراي نگهبان ،عالوهبر ارائهي نظرات مشورتي به شوراي نگهبان در
خصوص انطباق مصوبات مجلس شوراي اسالمي و اساسنامههاي
مصوب دولت با قانون اساسي ،به مطالعات نظري ،راهبردي و کاربردي
در خصوص موضوعات مختلف حقوق اساسي ميپردازد .اين
پژوهشكده که از سال  7910با عنوان «مرکز تحقيقات شوراي نگهبان»
تأسيس شد ،در اين مسير با استفاده از نيروهاي جوان و مستعد
دانشگاهي و حوزوي ،موضوعات مختلف مورد نياز جامعهي علمي و
مرتبط با صالحيتهاي شوراي نگهبان و همچنين نيازهاي پژوهشي
شوراي نگهبان را شناسايي کرده و بهترتيب اولويت در دستور کار قرار
داد که ثمرات آن در قالب مقاالت علمي -پژوهشي ،گزارشهاي
پژوهشي ،گزارشهاي کارشناسي و کتابهاي مختلف به جامعهي علمي
و شوراي نگهبان تقديم شده است.

1

کتاب حاضر نيز يكي از ثمرات فعاليتهاي علمي پژوهشكدهي
شوراي نگهبان است که اکنون در منظر جامعهي علمي قرار ميگيرد.
شايسته است که در اينجا از زحمات استاد گرانقدر آقاي دکتر عباسعلي

شرح قانون اساسي؛ فصل ششم ـ شوراي نگهبان

کدخدايي و تمامي پژوهشگراني که تأليف مقاالت اين مجموعه را
برعهده داشتند ،صميمانه تشكر کرده و از خداوند منّان براي آنها توفيق
روزافزون طلب کنيم .بهيقين اگر همكاري نامبردگان و همچنين کوشش
عوامل اجرايي از جمله مسئول انتشارات ،ويراستار ،صفحهآرا و همهي
عزيزاني که در آمادهسازي اين کتاب سهم داشتند نبود ،امروز شاهد به
ثمر نشستن اين تالش علمي نبوديم.
در انتها با عنايت به مصون نبودن محصوالت بشري از جمله اين
تالش علمي از خطا و اشكال ،از همهي صاحبنظران و انديشمندان
تقاضامنديم از ارائهي نظرات صائب خويش در راستاي ارتقاي کيفيت
اين اثر و ساير فعاليتهاي پژوهشكده دريغ نورزند.
و من اهلل التوفيق و عليه التكالن
پژوهشكده شوراي نگهبان
بهار 1337

مقدمه
امروزه وجود قانون اساسي يكي از ملزومات حكومت محسوب
ميشود .قانون اساسي هر کشور بيانگر آمال و اهداف ملت ،چارچوبها
و ضوابط کلي مدنظر و ساختارهاي اساسي حكومت آن کشور است .در
ايران نيز اولين قانون اساسي پس از نهضت مشروطه به تصويب رسيد و
پس از مدت کوتاهي متمم قانون اساسي نيز تهيه شد که ايندو ،تا
پيروزي انقالب اسالمي معتبر بودند.
امام خميني به عنوان رهبر انقالب اسالمي ،پيش از پيروزي انقالب
به فكر تدوين قانون اساسي بودند و فرمان تهيهي پيشنويس قانون
اساسي را به برخي از صاحبنظران دادند .اين پيشنويس پس از فراز و
فرودهايي و با تغييراتي ،به مجلسي مرکب از منتخبان مردم با نام «مجلس
بررسي نهايي قانون اساسي» ارائه و با اصالحات و الحاقات و تغييرات
متعددي تصويب شد و به عنوان «قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران»
به تصويب مردم و تأييد امام خميني رسيد .اين قانون پس از دهسال
اجرا ،با دستور امام خميني بازنگري شده و با رأي مثبت مردم و تأييد
رهبر انقالب ،تاکنون مُجراست.
به تصريح نخستين عبارت مقدمهي قانون اساسي« ،قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران مبين نهادهاي فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و

 8اقتصادي جامعهي ايران بر اساس اصول و ضوابط اسالمي است که
انعكاس خواست قلبي امت اسالمي ميباشد» .در اصول متعدد قانون
اساسي نيز تأثير اصول و موازين اسالمي کامالً آشكار است .البته اين
شرح قانون اساسي؛ فصل ششم ـ شوراي نگهبان

بدان معنا نيست که در تدوين اين قانون ،از تجربيات بشري بهرهاي برده
نشده ،بلكه بنا بر استفاده از آوردههاي نقلي و عقلي در کنار هم و مزج
آنها بوده است .از اينرو در تبيين اين قانون ضروري است به مباني
عقلي و نقلي اصول قانون اساسي نيز توجه کرد ،امري که در تبيين اصول
قانون اساسي کمتر مدنظر قرار ميگيرد .بيتوجهي به مباني انقالب
اسالم ي در تبيين و تشريح اصول قانون اساسي برآمده از دل انقالب،
موجب تفاسيري مغاير با متن و روح آن ميشود.
با توجه به گذشت قريب به چهار دهه از اجراي قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران و ايجاد رويههايي در اين خصوص از سوي
مجريان اعم از رهبري ،قواي سهگانه ،شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص
مصلحت نظام و  ،...توجه به اين رويهها و تحليل آنها ميتواند در تبيين
اصول قانون اساسي و تفسير اين قانون مؤثر باشد .همچنين با توجه به
جايگاه شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي و نيز نظارت بر مصوبات
مجلس از جهت عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي ،نظرات
اين شورا در اين ميان از جايگاه وااليي برخوردار است .به عالوه ،توجه
به سابقهي تصويب اصول قانون اساسي و پيشينهي آن موضوع در دوران
پيش از انقالب نيز ميتواند د ر فهم مراد مقنن اساسي و چرايي ورود آن
موضوع به قانون اساسي راهگشا باشد .در کنار ابعاد مذکور ،توجه به
مطالعات تطبيقي نيز همواره در شناخت نقاط قوت و ضعف قوانين
نقش آفرين بوده است و در مطالعات حقوق اساسي نيز از اين نقش
کاسته نميشود.

هرچند تاکنون کتب و مقاالت متعددي در خصوص قانون اساسي 8
جمهوري اسالمي ايران نگاشته شده که در جاي خود نيز شايستهي
تقدير و قابل استفاده است ،ولي جاي خالي شرحي جامع و همهجانبه در
خصوص هريك از اصول قانون اساسي که ابعاد فوق را در نظر داشته
حقوق عمومي ،زير نظر اينجانب گرد هم آمده و با هدف نگارش شرحي
جامع بر هريك از اصول قانون اساسي شروع به کار کردند.
در اين کار ،هريك از پژوهشگران ،نگارش شرح يك يا چند اصل از
اصول قانون اساسي را بسته به مطالعات تخصصي خود بر عهده گرفته و
پس از نگارش متن ،سايرين بهصورت مكتوب در مورد آن اظهارنظر
کرده و در نهايت در جلسهاي با حضور اينجانب ،نظرات پيرامون متنِ
نگاشتهشده جمعبندي شده و سپس نويسنده با توجه به مباحث
مطروحه ،متن را اصالح و نهايي کرده است.
اين مجموعه وجوه تمايز متعددي نسبت به کارهايي که تاکنون در اين
عرصه انجام شده است ،دارد که از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
توجه به مباني انقالب اسالمي و موازين اسالمي در تبيين اصول قانون اساسي؛
نگاه به سابقهي موضوعات مطرح در هر اصل قانون اساسي در قانون اساسي
مشروطه ،مشروح مذاکرات قانون اساسي و همچنين قوانين و مقرراتي که در
خصوص آن موضوع ،در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران به تصويب
رسيده است؛ توجه به نظرات مختلف شوراي نگهبان در مورد هر اصل قانون
اساسي اعم از نظرات تفسيري و ساير نظرات شورا؛ در نظر داشتن ارتباط
اصول مختلف قانون اساسي با يكديگر؛ توجه به مطالعات تطبيقي و در نهايت
و حسب مورد ،آسيبشناسي نظري و عملي اصل مورد بحث.
با توجه به اينكه از ابتداي شروع اين کار ،هريك از پژوهشگران بسته

مقدمه

باشد ،به شدت احساس ميشود .از اينرو جمعي از پژوهشگران حوزه

 0به پيشينهي مطالعاتي خويش ،شرح يك يا چند اصل از اصول قانون
اساسي را برعهده گرفت ،ترتيب مقاالتِ آمادهشده با ترتيب اصول قانون
اساسي مشابه نيست .از اينرو تصميم بر آن شد که مقاالت آمادهشده ،با
شرح قانون اساسي؛ فصل ششم ـ شوراي نگهبان

توجه به فصول قانون اساسي ،در کنار هم قرار گرفته و مجلدات اين
مجموعه را تشكيل دهد .آنچه در برابر خوانندگان گرامي قرار دارد،
سومين جلد از اين مجموعه است که در بردارندهي سه مقاله در شرح
اصول  38( ،39و  )38و  31قانون اساسي ميباشد .اميدوارم که مجلدات
بعدي اين مجموعه نيز بهزودي براي انتشار آماده شده و به جامعه علمي
کشور عرضه شود.
در اينجا از تمام کساني که در تهيهي اين مجموعه و پيشبرد آن به هر
نحو مؤثر بودند ،تشكر کرده و توفيقات روزافزون ايشان را از خداوند
متعال خواهانم.
دکتر عباسعلي کدخدايي
عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشگاه تهران

شرح اصل نود و سوم قانون اساسي
( علي فتاحي زفرقندي)

اصلنودوسوم
مجلس شوراي اسالمي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد ،مگر در
مورد تصويب اعتبارنامهي نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي
نگهبان
علي فتاحي زفرقندي

چكيده
اصل قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اعتبار مجلس شوراي
اسالمي را جز در دو مورد منوط به وجود شوراي نگهبان کرده است.
تحليل ابعاد حقوقي ارتباط مجلس شوراي اسالمي با شوراي نگهبان و
آثار حقوقي فعاليتهاي مجلس شوراي اسالمي در صورت نبود شوراي
نگهبان امري ضروري است .بر همين اساس ،پژوهش حاضر به تحليل و
بررسي حقوقي اصل  39و ابعاد و حدود حقوقي آن اختصاص يافته
است .اين پژوهش در تحقيقي توصيفي-تحليلي و با بهرهگيري از
دادههاي کتابخانهاي به پرسشهاي اصلي و فرعي مطرح در اين
خصوص پاسخ ميدهد.
بهنظر ميرسد مبتني بر اصل  39قانون اساسي عبارت «وجود شوراي
نگهبان» به اين معناست که بايد اعضاي شوراي نگهبان به تعداد کافي
مشخص شده باشند تا مجلس شوراي اسالمي داراي اعتبار باشد ،اما
انتخاب اعضا بهتنهايي کفايت نميکند و اگر اعضاي کافي انتخاب شده
باشند ولي شرايط تشكيل عملي و تحقق کارويژههاي شوراي نگهبان در
نظام حقوقي ايران فراهم نباشد ،مفهوم وجود شوراي نگهبان محقق
نميشود و همهي اعمال مجلس شوراي اسالمي فاقد اعتبار خواهد بود .از
سوي ديگر ،در صورت نبود شوراي نگهبان ،همهي اقدامات و تصميمات
مجلس شوراي اسالمي جز در خصوص تصويب اعتبارنامهي نمايندگان و

 71انتخاب شش حقوقدان شوراي نگهبان ،فاقد وجاهت قانوني است.
اين اصل صرفاً در مقام بيان عدم اعتبار و مشروعيت اقدامات و
تصميمات مجلس شوراي اسالمي بدون وجود شوراي نگهبان است و در
شرح قانون اساسي؛ فصل ششم ـ شوراي نگهبان

خصوص حدود صالحيت شوراي نگهبان در رسيدگي به مصوبات و
تصميمات مجلس قابل استناد نيست .همچنين در نظر گرفتن نظارت
مضاعف بر فرايند انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان توسط مجلس
شوراي اسالمي و تصويب اعتبارنامهي نمايندگان در مجلس شوراي
اسالمي بهعنوان نهاد سياسي ،از منظر حقوقي محل تأمل بهنظر ميرسد.
واژگان کلیدي

اعتبار قانوني ،اعتبارنامه ،مجلس شوراي اسالمي ،وجود شوراي نگهبان.
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 .1مقدمه
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نهادي را با عنوان «شوراي
نگهبان» تأسيس کرده و کارويژههاي گوناگوني را بر عهدهي آن قرار داده
و اصول  18 ،11 ،8و  37تا  33را در مقام اساسيسازي ساختار و
به بررسي انطباق مصوبات مجلس شوراي اسالمي با موازين و احكام
اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 7،تفسير قانون اساسي،

1

نظارت شرعي 9و نظارت بر انتخابات 8اشاره کرد.
از مهمترين کارويژههاي شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري
اسالمي ايران ،بررسي انطباق مصوبات مجلس شوراي اسالمي با موازين
و احكام اسالمي و قانون اساسي است .بر همين اساس اصول مختلفي از
قانون اساسي از جمله اصول  37 8،11و  38بر وجود اين صالحيت
 .1اصل  38قانون اساسي« :کليهي مصوبات مجلس شوراي اسالمي بايد به شوراي نگهبان
فرستاده شود .شوراي نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از
نظر انطباق بر موازين اسالم و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير
ببيند براي تجديدنظر به مجلس بازگرداند .در غير اينصورت مصوبه قابل اجرا است».
 .2اصل  31قانون اساسي« :تفسير قانون اساسي به عهدهي شوراي نگهبان است که با تصويب
سهچهارم آنان انجام ميشود».
 .3اصل  8قانون اساسي« :کليهي قوانين و مقررات مدني ،جزائي ،مالي ،اقتصادي ،اداري،
فرهنگي ،نظامي ،سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسالمي باشد .اين اصل بر اطالق
يا عموم همهي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين
امر بر عهدهي فقهاي شوراي نگهبان است» .چنانكه مشخص است ،اين نظارت توسط
فقهاي شوراي نگهبان و نه تمامي اعضا ،انجام ميگيرد.
 .4اصل  33قانون اساسي « :شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري،
رياست جمهوري ،مجلس شوراي اسالمي و مراجعه به آراء عمومي و همهپرسي را
برعهده دارد».
 .5اصل  11قانون اساسي« :مجلس شوراي اسالمي نميتواند قوانيني وضع کند که با اصول و
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کارويژههاي اين نهاد مقرر داشته است .از جملهي اين کارويژهها ميتوان

 71تأکيد داشته و ابعاد حقوقي آن را در نظام جمهوري اسالمي ايران تبيين
کردهاند .اين صالحيت در ارتباط مستقيم با يكي از مهمترين کارويژههاي
مجلس شوراي اسالمي يعني قانونگذاري است .از همين رو در نظام
شرح قانون اساسي؛ فصل ششم ـ شوراي نگهبان

حقوقي جمهوري اسالمي ايران ،ارتباط وثيقي ميان شوراي نگهبان و
مجلس شوراي اسالمي قابل تصور است .اصل  39قانون اساسي در مقام
تبيين ارتباط ميان مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان مقرر ميدارد:
«مجلس شوراي اسالمي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد
مگر در مورد تصويب اعتبارنامهي نمايندگان و انتخاب شش نفر
حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان».
با نگاهي به ظاهر عبارت اصل  39روشن ميشود که مجلس شوراي
اسالمي بدون وجود شوراي نگهبان بياعتبار است .اما آنچه ضرورت
دارد ،تحليل حقوقي آثار و ابعاد گوناگون اين حكم قانون اساسي است.
در اين زمينه سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است که داللت مفهومي،
قلمرو شمول ،بايستهها و محدوديتهاي اصل  39و وابسته نمودن اعتبار
قانوني مجلس شوراي اسالمي به وجود شوراي نگهبان چيست.
پاسخگويي به پرسش اصلي ،مستلزم پاسخ به پرسشهاي فرعي همانند
چيستي مفهوم حقوقي «اعتبار قانوني» و مفهوم «وجود شوراي نگهبان»،
جايگاه حقوقي شوراي نگهبان در نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي
ايران و حدود قلمرو اصل  39قانون اساسي است.
اين پژوهش در تحقيقي توصيفي و تحليلي و با استفاده از دادههاي
کتابخانهاي در مقام تبيين جايگاه اصل  39قانون اساسي در نظام حقوقي

احكام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد .تشخيص اين امر بهترتيبي
که در اصل نودوششم آمده بر عهدهي شوراي نگهبان است».

جمهوري اسالمي ايران برآمده است .بر اين اساس در ادامه ابتدا مباني 79
اساسي سازي اين اصل مبتني بر مباني نظام حقوقي جمهوري اسالمي
ايران و در پرتو مشروح مذاکرات مجلس بررسي قانون اساسي و مباني
حقوقي عدم اعتبار مجلس شوراي اسالمي بدون وجود شوراي نگهبان
کليدي آن تبيين ميشود .پس از آن آثار حقوقي اصل  39قانون اساسي
در نظام جمهوري اسالمي ايران تحليل ميشود .در ادامه نيز استثناهاي
مطرح در ذيل اصل تحليل و بررسي حقوقي ميشود و در پايان اصل 39
در آرا و نظريات تفسيري و رويههاي شوراي نگهبان مطالعه خواهد شد.

 .2مبناي اساسيسازي اصل 33
تحليل و تبيين مباني اساسيسازي اصول قانون اساسي در مقام
پاسخگويي به چرايي تصويب يك اصل از اصول مطرح ميشود و در پي
آن است که فلسفه و علل ذکر يك اصل از اصول قانون اساسي را مبتني
بر پايه ها و اصول نظام حقوقي توجيه کند .در مقام تبيين مباني اصل 39
قانون اساسي نيز بايد به علل منوط ساختن اعتبار قانوني مجلس شوراي
اسالمي به وجود شوراي نگهبان اشاره کرد .در اين خصوص بايد گفت
که مبتني بر خواست و اراده ي عمومي در جريان پيروزي انقالب مردم
ايران در سال  7981حكومت طاغوت سرنگون شد و نظامي برآمده از
آموزههاي شريعت اسالم تحت عنوان «جمهوري اسالمي ايران» تشكيل
شد .از همين رو مباني و ساختارهاي حاکم بر نظام حقوقي ايران بايد
براساس اصول و ضوابط اسالمي طراحي ميشد و امري بهعنوان وجه
تمايز ،حكومت اسالمي را از ساير حكومتهاي معاصر ،تفكيك ميکرد.
به بيان دقيقتر ،بايد نظام سياسي جديد ،بر پايهي ضوابط و بايستههاي
تعيينشده در آموزههاي ديني ،طراحي ميشد؛ بايستههايي که بدون
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مطالعه خواهد شد .سپس چارچوب مفهومي اصل مشتمل بر عبارات

