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 پیشگفتار
ان يست و بيده نيپوش يسکنگهبان بر  يگاه شورايت و جاياهم

و مقام معظم  ينيانات امام خميب ،يدات مصرح در قانون اساسکيتأ
ن مجال يدر ا نهادن يگاه ايت و جايدر خصوص اهم (يمد ظله العال)يرهبر

  .گنجدينم كاند
 يحقوق يمشورت يعنوان بازوبه« نگهبان يشورا يدهكپژوهش»
نگهبان در  يبه شورا يمشورت اتي نظربر ارائهعالوه نگهبان، يشورا

 يهاو اساسنامه ياسالم يورامصوبات مجلس ش انطباقخصوص 
 ياربردکو  ي، راهبرديبه مطالعات نظر ،يمصوب دولت با قانون اساس

ن يا .پردازديم يدر خصوص موضوعات مختلف حقوق اساس
« نگهبان يقات شورايز تحقکمر»با عنوان  7910ه از سال کده كپژوهش

و مستعد  جوان يروهاير با استفاده از نين مسيدر ا ،س شديسأت
 و يعلم ياز جامعهي، موضوعات مختلف مورد نيو حوزو يانشگاهد

 يپژوهش يازهاين همچنيننگهبان و  يشورا يهاتيمرتبط با صالح
ار قرار کت در دستور يب اولويترتو به کرده ييشناسا را نگهبان يشورا

 يها، گزارشيپژوهش -يه ثمرات آن در قالب مقاالت علمک داد
 يعلم يمختلف به جامعه يهاتابکو  ياسارشنک يها، گزارشيپژوهش
 .شده استم ينگهبان تقد يو شورا
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 يدهكپژوهش يعلم يهاتياز ثمرات فعال يكيز يتاب حاضر نک 1
 .رديگيقرار م يعلم ينون در منظر جامعهکنگهبان است که ا يشورا

استاد گرانقدر آقاي دکتر عباسعلي نجا از زحمات يه در اکسته است يشا
را  مجموعهاين  تأليف مقاالت تمامي پژوهشگراني کهو  کدخدايي
ق يها توفآن يرده و از خداوند منّان براکر كمانه تشي، صمداشتندبرعهده 

وشش کن ينامبردگان و همچن ياركن اگر هميقيبه .مينکروزافزون طلب 
 يآرا و همهراستار، صفحهياز جمله مسئول انتشارات، و ييعوامل اجرا

تاب سهم داشتند نبود، امروز شاهد به کن يا يسازمادهه در آک يزانيعز
  .مينبود ين تالش علميثمر نشستن ا
ن ياز جمله ا يت به مصون نبودن محصوالت بشريبا عنادر انتها 

دان شمنينظران و اندصاحب ياز خطا و اشكال، از همه يتالش علم
ت يفکي يارتقا يش در راستايصائب خو اتي نظرتقاضامنديم از ارائه

 .غ نورزنديده دركپژوهش يهاتير فعالين اثر و سايا
 

 و من اهلل التوفيق و عليه التكالن
 پژوهشكده شوراي نگهبان

1337بهار 



 

 

 
 
 
 
 
 

 مقدمه
امروزه وجود قانون اساسي يكي از ملزومات حكومت محسوب 

ها قانون اساسي هر کشور بيانگر آمال و اهداف ملت، چارچوب .شودمي
در  .مدنظر و ساختارهاي اساسي حكومت آن کشور استو ضوابط کلي 

ايران نيز اولين قانون اساسي پس از نهضت مشروطه به تصويب رسيد و 
دو، تا پس از مدت کوتاهي متمم قانون اساسي نيز تهيه شد که اين

  .پيروزي انقالب اسالمي معتبر بودند
ي انقالب به عنوان رهبر انقالب اسالمي، پيش از پيروز امام خميني

نويس قانون ي پيشبه فكر تدوين قانون اساسي بودند و فرمان تهيه
نويس پس از فراز و اين پيش .اساسي را به برخي از صاحبنظران دادند

مجلس »فرودهايي و با تغييراتي، به مجلسي مرکب از منتخبان مردم با نام 
تغييرات ارائه و با اصالحات و الحاقات و « بررسي نهايي قانون اساسي

« قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران»متعددي تصويب شد و به عنوان 
سال اين قانون پس از ده .رسيد به تصويب مردم و تأييد امام خميني

بازنگري شده و با رأي مثبت مردم و تأييد  اجرا، با دستور امام خميني
 .رهبر انقالب، تاکنون مُجراست

 يقانون اساس»قانون اساسي،  يبه تصريح نخستين عبارت مقدمه
و  ياسي، سي، اجتماعيفرهنگ ين نهادهايران مبيا ياسالم يجمهور
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است که  يران بر اساس اصول و ضوابط اسالميا يجامعه ياقتصاد 8
در اصول متعدد قانون  .«باشديم يامت اسالم يانعكاس خواست قلب

البته اين  .اساسي نيز تأثير اصول و موازين اسالمي کامالً آشكار است
اي برده بدان معنا نيست که در تدوين اين قانون، از تجربيات بشري بهره

هاي نقلي و عقلي در کنار هم و مزج نشده، بلكه بنا بر استفاده از آورده
رو در تبيين اين قانون ضروري است به مباني از اين .آنها بوده است

که در تبيين اصول عقلي و نقلي اصول قانون اساسي نيز توجه کرد، امري 
انقالب  يبانتوجهي به مبي .گيردقانون اساسي کمتر مدنظر قرار مي

ي در تبيين و تشريح اصول قانون اساسي برآمده از دل انقالب، اسالم
 .شودموجب تفاسيري مغاير با متن و روح آن مي

با توجه به گذشت قريب به چهار دهه از اجراي قانون اساسي 
هايي در اين خصوص از سوي ان و ايجاد رويهجمهوري اسالمي اير

گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مجريان اعم از رهبري، قواي سه
تواند در تبيين ها و تحليل آنها ميمصلحت نظام و ...، توجه به اين رويه

اصول قانون اساسي و تفسير اين قانون مؤثر باشد. همچنين با توجه به 
تفسير قانون اساسي و نيز نظارت بر مصوبات جايگاه شوراي نگهبان در 

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 

ي آن موضوع در دوران ي تصويب اصول قانون اساسي و پيشينهبه سابقه
ر فهم مراد مقنن اساسي و چرايي ورود آن تواند دپيش از انقالب نيز مي

موضوع به قانون اساسي راهگشا باشد. در کنار ابعاد مذکور، توجه به 
مطالعات تطبيقي نيز همواره در شناخت نقاط قوت و ضعف قوانين 

آفرين بوده است و در مطالعات حقوق اساسي نيز از اين نقش نقش
 شود.کاسته نمي
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متعددي در خصوص قانون اساسي  هرچند تاکنون کتب و مقاالت 8
ي جمهوري اسالمي ايران نگاشته شده که در جاي خود نيز شايسته

جانبه در تقدير و قابل استفاده است، ولي جاي خالي شرحي جامع و همه
خصوص هريك از اصول قانون اساسي که ابعاد فوق را در نظر داشته 

وهشگران حوزه رو جمعي از پژاز اين .شودباشد، به شدت احساس مي
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 

صورت مكتوب در مورد آن اظهارنظر متن، سايرين به پس از نگارش
اي با حضور اينجانب، نظرات پيرامون متنِ کرده و در نهايت در جلسه

با توجه به مباحث  بندي شده و سپس نويسندهشده جمعنگاشته
 .مطروحه، متن را اصالح و نهايي کرده است

نون در اين اين مجموعه وجوه تمايز متعددي نسبت به کارهايي که تاک
توان به موارد زير اشاره کرد: عرصه انجام شده است، دارد که از آن جمله مي

توجه به مباني انقالب اسالمي و موازين اسالمي در تبيين اصول قانون اساسي؛ 
ي موضوعات مطرح در هر اصل قانون اساسي در قانون اساسي نگاه به سابقه

مچنين قوانين و مقرراتي که در مشروطه، مشروح مذاکرات قانون اساسي و ه
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 

به مطالعات تطبيقي و در نهايت اصول مختلف قانون اساسي با يكديگر؛ توجه 
 شناسي نظري و عملي اصل مورد بحث.و حسب مورد، آسيب

با توجه به اينكه از ابتداي شروع اين کار، هريك از پژوهشگران بسته 
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ي مطالعاتي خويش، شرح يك يا چند اصل از اصول قانون به پيشينه 0
اصول قانون شده با ترتيب اساسي را برعهده گرفت، ترتيب مقاالتِ آماده

شده، با رو تصميم بر آن شد که مقاالت آمادهاز اين .اساسي مشابه نيست
توجه به فصول قانون اساسي، در کنار هم قرار گرفته و مجلدات اين 

آنچه در برابر خوانندگان گرامي قرار دارد،  .مجموعه را تشكيل دهد
ر شرح ي سه مقاله دسومين جلد از اين مجموعه است که در بردارنده

اميدوارم که مجلدات  .باشدمي قانون اساسي 31( و 38و  38، )39اصول 
زودي براي انتشار آماده شده و به جامعه علمي بعدي اين مجموعه نيز به

 .کشور عرضه شود
ي اين مجموعه و پيشبرد آن به هر در اينجا از تمام کساني که در تهيه

فزون ايشان را از خداوند نحو مؤثر بودند، تشكر کرده و توفيقات روزا
 .متعال خواهانم

 
 دکتر عباسعلي کدخدايي

 عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي 
 دانشگاه تهران



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 يقانون اساس نود و سوماصل  شرح
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 نود و سوماصل 
 

 در مگر ندارد، قانوني اعتبار نگهبان شوراي وجود بدون اسالمي شوراي مجلس
 شوراي اعضاي حقوقدان نفر شش انتخاب و نمايندگان ياعتبارنامه تصويب مورد

 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. 

اي اسالمي با شوراي نگهبان و تحليل ابعاد حقوقي ارتباط مجلس شور
هاي مجلس شوراي اسالمي در صورت نبود شوراي آثار حقوقي فعاليت

نگهبان امري ضروري است. بر همين اساس، پژوهش حاضر به تحليل و 
و ابعاد و حدود حقوقي آن اختصاص يافته  39بررسي حقوقي اصل 

از گيري تحليلي و با بهره-است. اين پژوهش در تحقيقي توصيفي
هاي اصلي و فرعي مطرح در اين اي به پرسشهاي کتابخانهداده

 دهد.خصوص پاسخ مي
وجود شوراي »قانون اساسي عبارت  39رسد مبتني بر اصل نظر ميبه

 کافي تعداد به شوراي نگهبان به اين معناست که بايد اعضاي« نگهبان
اما مجلس شوراي اسالمي داراي اعتبار باشد،  تا باشند شده مشخص

 شده انتخاب کافي اعضاي اگر کند وتنهايي کفايت نميانتخاب اعضا به
هاي شوراي نگهبان در عملي و تحقق کارويژه تشكيل شرايط ولي باشند

مفهوم وجود شوراي نگهبان محقق  نباشد، نظام حقوقي ايران فراهم
از  .بود خواهد اعتبار فاقد ي اعمال مجلس شوراي اسالميشود و همهنمي

ي اقدامات و تصميمات وي ديگر، در صورت نبود شوراي نگهبان، همهس
ي نمايندگان و مجلس شوراي اسالمي جز در خصوص تصويب اعتبارنامه
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 انتخاب شش حقوقدان شوراي نگهبان، فاقد وجاهت قانوني است. 71
اين اصل صرفاً در مقام بيان عدم اعتبار و مشروعيت اقدامات و 

مي بدون وجود شوراي نگهبان است و در تصميمات مجلس شوراي اسال
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 

ي ي نمايندگان در مجلس شوراشوراي اسالمي و تصويب اعتبارنامه
 رسد. نظر ميعنوان نهاد سياسي، از منظر حقوقي محل تأمل بهاسالمي به

 واژگان کلیدي
 اعتبار قانوني، اعتبارنامه، مجلس شوراي اسالمي، وجود شوراي نگهبان.
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 . مقدمه1 77
شوراي »قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نهادي را با عنوان 

ي آن قرار داده را بر عهده هاي گوناگونيتأسيس کرده و کارويژه« نگهبان
سازي ساختار و را در مقام اساسي 33تا  37و  18، 11، 8و اصول 

توان ها ميي اين کارويژههاي اين نهاد مقرر داشته است. از جملهکارويژه
به بررسي انطباق مصوبات مجلس شوراي اسالمي با موازين و احكام 

 1،تفسير قانون اساسي 7،اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
 اشاره کرد.  8و نظارت بر انتخابات 9نظارت شرعي

هاي شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري ترين کارويژهاز مهم
اسالمي ايران، بررسي انطباق مصوبات مجلس شوراي اسالمي با موازين 
و احكام اسالمي و قانون اساسي است. بر همين اساس اصول مختلفي از 

بر وجود اين صالحيت  38و  37 11،8ساسي از جمله اصول قانون ا

                                                                                                                  
 نگهبان شوراي به بايد اسالمي شوراي جلسم مصوبات يکليه» قانون اساسي: 38اصل  .1

 از وصول تاريخ از روز ده ظرف حداکثر را آن است موظف نگهبان شوراي. شود فرستاده
 مغاير را آن چنانچه و دهد قرار بررسي مورد اساسي قانون و اسالم موازين بر انطباق نظر

 «.است اجرا قابل مصوبه صورتاين غير در. بازگرداند مجلس به تجديدنظر براي ببيند
 تصويب با که است نگهبان شوراي يبه عهده اساسي قانون تفسير»قانون اساسي:  31اصل  .2

 «.شودمي انجام آنان چهارمسه
 اداري، اقتصادي، مالي، جزائي، مدني، مقررات و قوانين يکليه»قانون اساسي:  8اصل  .3

 اطالق بر اصل اين. باشد اسالمي ازينمو براساس بايد هااين غير و سياسي نظامي، فرهنگي،
 اين تشخيص و است حاکم ديگر مقررات و قوانين و اساسي قانون اصول يهمه عموم يا

چنانكه مشخص است، اين نظارت توسط «. است نگهبان شوراي فقهاي يعهده بر امر
 گيرد.فقهاي شوراي نگهبان و نه تمامي اعضا، انجام مي

شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، »قانون اساسي:  33اصل . 4
پرسي را رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي و مراجعه به آراء عمومي و همه

 «برعهده دارد.
 و اصول با که کند وضع قوانيني تواندنمي اسالمي شوراي مجلس»قانون اساسي:  11اصل  .5

 



 

 

  
شم

 ش
ل

ص
؛ ف

سي
سا

ن ا
انو

ح ق
شر

  ـ 
ان

هب
نگ

ي 
ورا

ش
 

 

 

تأکيد داشته و ابعاد حقوقي آن را در نظام جمهوري اسالمي ايران تبيين  71
هاي ترين کارويژهاند. اين صالحيت در ارتباط مستقيم با يكي از مهمکرده

مجلس شوراي اسالمي يعني قانونگذاري است. از همين رو در نظام 
اسالمي ايران، ارتباط وثيقي ميان شوراي نگهبان و  حقوقي جمهوري

قانون اساسي در مقام  39مجلس شوراي اسالمي قابل تصور است. اصل 
دارد: تبيين ارتباط ميان مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان مقرر مي

 ندارد قانوني اعتبار نگهبان شوراي وجود بدون اسالمي شوراي مجلس»
 نفر شش انتخاب و نمايندگان يبارنامهاعت تصويب مورد در مگر

 «. نگهبان شوراي اعضاي حقوقدان
شود که مجلس شوراي روشن مي 39با نگاهي به ظاهر عبارت اصل 

اعتبار است. اما آنچه ضرورت اسالمي بدون وجود شوراي نگهبان بي
دارد، تحليل حقوقي آثار و ابعاد گوناگون اين حكم قانون اساسي است. 

 مفهومي، نه سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است که داللتدر اين زمي
و وابسته نمودن اعتبار  39هاي اصل محدوديت و هابايسته شمول، قلمرو

قانوني مجلس شوراي اسالمي به وجود شوراي نگهبان چيست. 
هاي فرعي همانند پاسخگويي به پرسش اصلي، مستلزم پاسخ به پرسش

 ،«نگهبان شوراي وجود» مفهوم و «يقانون اعتبار» مفهوم حقوقي چيستي
 اسالمي جمهوري قانونگذاري نظام در نگهبان شوراي حقوقي جايگاه

 قانون اساسي است. 39 اصل قلمرو حدود و ايران
هاي اين پژوهش در تحقيقي توصيفي و تحليلي و با استفاده از داده

قوقي قانون اساسي در نظام ح 39اي در مقام تبيين جايگاه اصل کتابخانه

                                                                                                                  
 

 ترتيبيبه امر اين تشخيص. باشد داشته مغايرت اساسي قانون يا کشور رسمي مذهب احكام
 «است. نگهبان شوراي يعهده بر آمده نودوششم اصل در که
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جمهوري اسالمي ايران برآمده است. بر اين اساس در ادامه ابتدا مباني  79
سازي اين اصل مبتني بر مباني نظام حقوقي جمهوري اسالمي اساسي

اساسي و مباني ايران و در پرتو مشروح مذاکرات مجلس بررسي قانون 
حقوقي عدم اعتبار مجلس شوراي اسالمي بدون وجود شوراي نگهبان 

خواهد شد. سپس چارچوب مفهومي اصل مشتمل بر عبارات مطالعه 
قانون اساسي  39شود. پس از آن آثار حقوقي اصل کليدي آن تبيين مي

شود. در ادامه نيز استثناهاي در نظام جمهوري اسالمي ايران تحليل مي
 39شود و در پايان اصل مطرح در ذيل اصل تحليل و بررسي حقوقي مي

 هاي شوراي نگهبان مطالعه خواهد شد.ري و رويهدر آرا و نظريات تفسي

 33سازي اصل . مبناي اساسي2
سازي اصول قانون اساسي در مقام تحليل و تبيين مباني اساسي

شود و در پي پاسخگويي به چرايي تصويب يك اصل از اصول مطرح مي
آن است که فلسفه و علل ذکر يك اصل از اصول قانون اساسي را مبتني 

 39ها و اصول نظام حقوقي توجيه کند. در مقام تبيين مباني اصل بر پايه
قانون اساسي نيز بايد به علل منوط ساختن اعتبار قانوني مجلس شوراي 
اسالمي به وجود شوراي نگهبان اشاره کرد. در اين خصوص بايد گفت 

ي عمومي در جريان پيروزي انقالب مردم که مبتني بر خواست و اراده
حكومت طاغوت سرنگون شد و نظامي برآمده از  7981ل ايران در سا

تشكيل « جمهوري اسالمي ايران»هاي شريعت اسالم تحت عنوان آموزه
رو مباني و ساختارهاي حاکم بر نظام حقوقي ايران بايد شد. از همين 

عنوان وجه شد و امري بهبراساس اصول و ضوابط اسالمي طراحي مي
کرد. هاي معاصر، تفكيك ميساير حكومتتمايز، حكومت اسالمي را از 

هاي ي ضوابط و بايستهتر، بايد نظام سياسي جديد، بر پايهبه بيان دقيق
هايي که بدون شد؛ بايستههاي ديني، طراحي ميشده در آموزهتعيين


