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 یدهكچ
صیانت از نانون اااای را از طریق تطبیق نوانین  ی نهاد ساادار نانون اااای، یفی  اصوالً

. اما با بررای ااتانتی این نهاد  یکارییژه ی این عادی با اصول نانون اااای بر عهده دارد
در  شود ک  هم شورای نانون اااای فرانس  ی هم شورای نگهبانهای عملی مشاهده میریی 

ی ذاتی خود فراتر نهاده ی ب  نظارت بر ی این یفی  المی ایران گاهی گام از محدیدهجمهوری اا
 ینحوه ی معیارها ک  اات این سژیهش این اصلی اؤال مبنا این اند. باکی یت نوانین سرداخت 

، در این مقال  با ریش توصی ی ـ تحلیلی اات؟ کدام نوانین کی یت بر نگهبان شورای نظارت
تطبیق مصوبات مجلس شورای ااالمی با موازین شرعی ی  ضمن شود ک  این نهادمشاهده می

اصول نانون اااای، بعضاً مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، ش افیت، ثبات، 
یند این آبراجرا، عادالن  بودن، انسجام ی... مورد نظارت نرار داده اات. سذیری ی نابلیت تحقق

 شورای یریی  در نوانین کی یت بر نظارت رییکرد از هایینشان  جودیبا  ک  سژیهش آن اات
 اااس، این بر ی ندارد یجود مذکور هاینظری  در خصوص این در جامع تحلیلی هنوز نگهبان،

 معیارهای باید ایران ااالمی جمهوری اااای نانون از صیانت مرجع یریی  ک  رادمی نظرب 
 .دکن  ارائ ی فراهم را نوانین کی ی

 .هنجاریت، شورای نگهبان، ش افیت، نانون اااای، کی یت نوانین ،ثبات :گان کلیدیواژ
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 مقدمه
نظران از جهات گوناگون اصول نانون ی نانونگذاری را مورد توج  ی نقد نرار صاحب

ی های عام ی شکلی نانون، الزم اات ک  ناعدهاند. اما آنچ  مسلم اات، گذشت  از ییژگیداده
های منظور ایجاد شرایط عادالن  در ریابط اجتماعی ی تضمین حقوق ی آزادینی ب حقو

های مطلوب شکلی ی شهریندان، کی یت مناابی داشت  باشد. در دنیای امریز توج  ب  شاخص 
کی ی نوانین در برخی کشورها مورد توج  ییژه نرار گرفت  اات. برای مثال، فهراتی برای 

بندی شده اات؛ اصول مندرج در فهرات مذکور ی یت در هلند صورتداتیابی ب  نانون باک
المللی ی اعمال اصول بدین شرح اات: نانونی بودن، انطباق با نانون اااای، معاهدات بین

بودن، عملی بودن )نابلیت اجرا(، هماهنگی،  کلی حقونی، کارامدی ی اثربخشی، متنااب
 (.Florijn, 2008: 78یضوح ی نابلیت داترای )

های هایی در خصوص نانونگذاری ی ییژگینظران این حوزه، مؤل  از صاحب (1)«الن فولر»
کند. ای از این هشت اصل یاد می (2)«اصل نانونی بودن»نانون مطرح ی از آن با عنوان هشت 

نواعد باید عام باشد، نواعد باید »کند ک  بدین شرح اات: عنوان اصول درینی نانون یاد میب 
ماابق باید ب  حدانل براد، گیر باشد، نوانین باید راماً ب  مردم اعالم شود، اجرا ی عطف ب فرا

فهم باشد، نوانین نباید با یکدیگر نااازگار باشد، نانون نباید فوق طانت مخاطبان نوانین باید نابل
طول زمان ثابت  المقدیر باید در)شهریندان( باشد ی سیریی از آن نباید ناممکن باشد، نانون، حتی

شوند، باید انطباق شده ی نوانینی ک  در عمل اجرا میبماند؛ یعنی دائمی باشد ی میان نوانین اعالم
رعایت این اصول حدانلی، الزامات ایجاد یک نظام  .(Fuller, 1964: 46-94« )یجود داشت  باشد

(. این 262: 1983حقونی اات تا بتواند در هدایت رفتار شهریندانش موفق باشد )بیکس، 
 (.296: 1986ریند )کمپل، شمار میطور خاص تقنین ب معیارها عناصر مقوم نانون ی ب 

عنوان نهاد ساادار نانون اااای در نظارت بر کی یت در این میان، نقش دادرس اااای ب 
تواند محل تأمل ی نظر باشد. فرض ی اصل ایلی  آن اات ک  نهاد نوانین مصوب سارلمان می

ی تطبیق نوانین عادی با اصول نانون اااای را بر عهده دارد. اما ادرای اااای صرفاً یفی  د
های موجود شورای نانون اااای فرانس  ی شورای نگهبان در جمهوری در بررای ریی 

بر تطبیق نوانین عادی با شود ک  نهاد دادرای اااای، عالیهااالمی ایران، مواردی مشاهده می
ی کی یت نوانین نیز نظر داشت  اات. در این مقال  با نانون اااای، بر مسئل اصول مصرح 
ی نظارت این نهاد بر کی یت نوانین های عملی شورای نگهبان، حدید ی نحوهنگاهی ب  ریی 

ی نظارت شود. با این مبنا اؤال اصلی این سژیهش این اات ک  معیارها ی نحوهبررای می
نوانین کدام اات؟ در رااتای این اؤال اصلی، اؤاالت فرعی شورای نگهبان بر کی یت 
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هایی از دیگری در خصوص مبانی توجیهی نظارت شورای نگهبان بر کی یت نوانین ی نمون 
 شود. شورا بر کی یت نوانین ب  ذهن متبادر می نظارت
 نانون  یکی هایییژگی ب  توج  یزمین  در اگرچ  ک  گ ت باید تحقیق یسیشین  عنوانب 

 از نانونگذاری امر بر نافر نهاد عنوانب  نگهبان شورای کارکردهای ی یفایف ی او یک از
 فرایانی ارشدکارشناای هاینام سایان ی دکتری هایراال  مقاالت، ها،کتاب تاکنون دیگر، اوی

 نگهبان یشورا خاص کارکردهای ب  یا تنها آثار این از کدام هر اات درآمده تحریر یرشت  ب 
 اوی از (9).اندکرده توج  عام صورتب  نوانین ب  بخشیکی یت لزیم یا نانونگذاری امر در

 هاینام سایان ی هاکتاب برعالیه نگهبان شورای یفایف ی هاکارییژه یزمین  در دیگر،
 یسژیهشکده تواط نگهبان، شورای ت سیری ی تطبیقی نظرهای ی مذاکرات مشریح گوناگون،

 نگهبان، شورای نظرهای از ارزشمند منابعی یارائ  برعالیه ک  اات شده منتشر نگهبان رایشو
 بررای ی نقد ی دنیا حقونی هاینظام دیگر در مشاب  نهادهای دیگر با تطبیقی مطالعاتی بعضاً

  .اات گرفت  صورت سژیهشی گزارش نالب در مذکور شورای هایریی  ی کارکردها
در دی بخش ارائ  خواهد شد. در بخش نخست مبانی ی کلیات بحث  مطالب این مقال 

شود ی در بخش دیم با بررای آرا ی نظرهای شورای نگهبان، نحوه ی معیارهای بررای می
تنااب مطالب نظارت این شورا بر کی یت نوانین ب  نقد گذاشت  خواهد شد. در سایان نیز ب 

 شود.گیری میشده، نتیج ارائ 

 و کلیات . مبانی1
هایی از آرای شورای نگهبان، الزم اات نگاهی کلی در سیش از یرید ب  بررای نمون 

های کی ی نواعد ری در این نسمت ییژگیهای کی ی نوانین ارائ  شود؛ ازاینخصوص شاخص 
ها خواننده را در ی این ییژگیشود. داشتن نگاهی مشخص در زمین حقونی نقد ی بررای می

 بهتر آرای شورای نگهبان کمک خواهد کرد. تحلیل هرچ 

 های کیفی قواعد حقوقی. ویژگی1-1
های نواعد حقونی افهارنظرهای فرایانی دارند ی اغلب بر حقوندانان در خصوص ییژگی

اجرا بودن این نواعد آیر ی دارای ضمانتمواردی مانند کلیت ی عمومیت، ااتمرار، الزام
، «هنجاریت»آثار اندیشمندان حقوق عمومی شش ییژگی  همچنین در (4)اند.القولمت ق

های ضریری عنوان کی یتب « تنااب»ی « عادالن  بودن»، «سذیریتحقق»، «ثبات»، «ش افیت»
 نواعد حقونی ذکر شده اات.
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 (5). هنجاریت1-1-1

این موضوع اصوالً از انت حقونی شورای نانون اااای فرانس  در فرایند نظارت بر 
از عناصر  (6)«هنجاریت نانونی»ی مقنن  نشأت گرفت  اات، اما امریزه بات نوهکی یت مصو

 شود.ی کشورها محسوب میکی یِ ضریری در ماهیت نوانین مصوب نوای مقنن 
آن « آیریالزام»ی « بایدانگاری»هنجاریت یک نانون اصوالً معطوف ب  داشتن دی ییژگی 

ها ک  نام یصف نواعد اخالنی ی بسیاری از آیین(. با این 4: 1939اات )گرجی ازندریانی، 
ها یا هنجارهای صرفاً فنی نام ها، موافقتها، برنام حالت اعالمی دارند ی ب  بیان نیت

سردازند، یاجد ییژگی هنجاریت نیستند. با فقدان ییژگی هنجاریت در نواعد حقونی می
ی مجری  ی چ  نضات کند ی چ  نوهاشکاالت عملی فرایانی در مقام اجرای نوانین بریز می

 ها با نوانینی غیرامری ی بیش از اندازه نرم ی منعطف مواج  خواهند شد.دادگاه
ی هنجاریت بین فیلسوفان حقونی نیز موضوع بحث ی بررای نرار گرفت  ی برخی از مسئل 

کند، صرف میاند ک  معتقدند آنچ  نانون را نانون جا سیش رفت طرفداران حقوق طبیعی تا آن
یضع آن تواط مجلس مقنن  نیست، بلک  بهنجار بودن این نانون اات ک  بدان ردای اعتبار 

 (.Marmor, 2010: 110) (7)سوشاندمی

 (8). شفافیت2-1-2

اازی عملکرد هر حکومتی ش افیت نوانین ی مقررات مصوب در آن از عناصر مهم ش اف
ا سیشرفت فنایری، ارتباطات آدمیان در جهان ی کنونی ک  بجامع  اات. در دنیای سیچیده

گسترده ی در عین حال مدرن شده اات، یجود نوانینی ش اف، خوانا ی در داترس از 
ری برخی (. ازاین81: 1934ضریریات زندگی ی سیشرفت جوامع اات )گرجی ازندریانی، 

ی انسجام آنها برای حقوندانان اصل ش افیت را تضمینی برای کی یت نوانین از نظر نابلیت فهم 
 (.112-111: 1931دانند )ییژه، ی مردم میهم 

م ید »ی « یاضح بودن»ییژگی ش افیت را برخی از دیگر حقوندانان در نالب دی عنصر 
حدی ریشن ی یاضح باشد ک  اند ی معتقدند ک  نانون باید ب نانون نلمداد کرده« نطعیت بودن

کار گیرند. نانون خوبی دریابند ی در جهت هدف موردنظر ب تابعان ی مجریان منظور از آن را ب 
خواهد ی دار یا مغلق، موجب اردرگمی یا گمراهی شخصی اات ک  میمتنانض، مبهم، ایهام

باید از نانون سیریی کند. بدیهی اات چنین نانونی دات مقامات اجرایی ی نضایی را برای هر 
گذاشت ی ب  بریز ت سیرهای متنوع ی متنانض از  ای با شهریندان بازخواهدنوع رفتار الیق 

 (. 24-22: 1982نانون منجر خواهد شد )رااخ، 
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 (9). ثبات2-1-3

ی ثبات ی دیام نوانین اات ک  از دیرباز از جهات های مهم نواعد حقونی مسئل از ییژگی
تردید (. بی82-81 :1934 ازندریانی، متعددی در بین حقوندانان محل بحث بوده اات )گرجی

دار کرده ی ممکن اات ب  تنااب ثباتی نواعد حقونی امنیت حقونی شهریندان را خدش بی
ثبات بر شهریندان تحمیل شود ک  هر زمان امکان امیال ی منافع حاکمان نوانینی گذرا ی بی

ی تغییر بنیادهای آن یجود داشت  باشد. در عین حال نباید از ارعت تحوالت در عرص 
های تردید رفع نیازهای مردم ی توج  ب  یانعیات جامع ، از غایتز غافل بود. بیاجتماعی نی

حقوق ی نانون اات، اما از نظم هم نباید غافل ماند. در جمع این دی مقول ، در حقوق معاصر، 
های ی ارتباط آن با ارزش (11)ی حقونیی درینی ناعدهضمن دفاع از اجرای مرّ نانون، از جنب 

های حقونی، ب  لزیم انطباق حقوق با عرف جامع  ی شود. در بیشتر نظام لت نمیاجتماعی غ
 (.84-89: 1931شود )میرزایی، اخالق یاال توج  می

 (11)اجرا پذیری و قابلیت. تحقق2-1-4

های کی ی نانون محسوب کرد. ب  اعتقاد برخی از توان از ییژگیسذیری را نیز میتحقق
ناسذیر خود مولد ناامنی نضایی اات. نانون باید چنان نگاشت  نانون تحققااتادان حقوق عمومی، 

اجراشدنی باشد. از اوی دیگر، سذیر ی شود ک  در فرااوی تحوالت مختلف زمان ی مکان تحقق
شود، باشد؛ این همان ییژگی ها یضع مینانون باید متنااب با توانایی اشخاصی ک  برای آن

ن اات. طبیعی اات اگر نانونی یضع شود ک  ب  فوق توانایی ی طانت بودن نانو« شدنیانجام»
انسان فرمان دهد یا انسان را در انجام شدن آن دچار مشکالت بسیار زیاد کند، نانونی ناموفق یا 

 (.94-99: 1982 رااخ،)نشدنی خواهد بود اااااً در بعضی موارد نانون مرده ی اعمال

 (12)بودن . عادالنه2-1-5

اند، نانون هنگامی ب  ی حقوق در غرب بیان کردهس نظریات عدالت ک  فالا  برااا
های ایلی  را ک  با ی آزادیعدالت ی انصاف نزدیک اات ک  بیشترین مقدار آزادی از مجموع 

آزادی مشاب  دیگران اازگار باشد، برای شهریندان فراهم آیرد ی همچنین تنها ب  ن ع 
های اجتماعی ی انتصادی ایجاد فرصت برابر برای هم ، نابرابری ترین طبقات ی ب  شرطضعیف
ی نظری ی عملی بررای . در مقابل این نظر، اگر عدالت در دی حوزه(Fuller, 1964: 4)کند 

ی نظری مطرح ترین مبنای عدالت در عرص عنوان اصلیی ااالمی، حق ب شود، در اندیش 
یرزی نیز این م هوم ی عمل یا عدالت(. در عرص 121-148: 4، ج1426طهرانی، اات )حسینی

رعایت عدالت ی دارای مبانی حقونی  (19)دارای مبانی متعدد فقهی از جمل  یجوب نرآنی
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 (.221: 1981ییژه تسایی در برابر نانون اات )ناری ایدفاطمی، همانند برابری ی ب 
رها با نوانین رامی ی نیز عادالن  بر لزیم انطباق رفتاعدالت عالیه ی در مسئلبر این، عالیه

ه ب  نتایج ی آثار اجرای این نوانین ی دیگر دحطور علیبودن نوانین ی نظام حقونی، باید ب 
ها توج  کرد ک  آیا ب  برنراری نظم، امنیت، رفاه ی رینق انتصادی در جامع ، ها ی ایااتبرنام 

های اجتماعی منجر شده یا ی کاهش بحران منطبق با معیارهای ما دربارة نظام مطلوب ی متوازن
ری نانون اااای جمهوری ااالمی ایران، رعایت عدالت در ابعاد (. ازاین36: 1982)توالی، خیر 

داند ی بر ی کارکنان حکومت میگوناگون ایاای، انتصادی، نضایی، اداری ی اجرایی را یفی  
ی جمهوری ااالمی ایران ک  عدل در تشریع نانون اااا 2یرزد. مبتنی بر اصل لزیم آن تأکید می
ی داند، نانونگذار عادی موفف اات هم های نظام جمهوری ااالمی ایران میرا یکی از سای 

 (.74: 1934آبادی نجف ابعاد عدالت را در امر نانونگذاری رعایت کند )کعبی، ی میرداماد

  (14). تناسب و انسجام2-1-6
وانین، یجود تنااب ی انسجام بین مواد مختلف یک نانون های نگارش ندر بحث از شیوه

کردن مواد یک نانون برای جلوگیری از  امری اااای اات. اصوالً نانونگذار هنگام تقسیم
( در متن نانون باید دی امر را مدنظر داشت  باشد: 219: 1982)انگ، « نااازگاری منطقی»

ی بویی همسان داشت  باشند؛ دیگر آنک  در نخست آنک  تمام مواد باید تحت یک عنوان، رنگ 
 (12) گریه، تقدم ی تأخر مواد ب  لحاظ م هومی ی غیره رعایت شود.بین این مواد همسان ی هم

ای اات ک  گاه برخی حقوندانان آنان را نوانین ب  اندازه« ش افیت»شباهت این اصل ب  
عنوان نسجام نانون ب اما تنااب ی ا .(FLÜCKIGER, 2006: 75شمارند )یکسان می
طور موازی با اصل ش افیت نوانین اعمال ی کی یت آن، اصلی اات ک  باید ب زیرمجموع 

نانون در بیشتر موارد در مقیاای کالن ی در ارتباط با نابلیت فهم کل « انسجام»شود. در یانع 
خرد دارد ی ب  فقدان  ینوانین بیشتر جنب « ش افیت»گیرد، حال آنک  نانون مورد ااتناد نرار می

صورت توان نتیج  گرفت ک  نظارت بر این دی جنب  ب گردد. سس میابهام در مقررات بازمی
موازی تواط مرجع صیانت از نانون اااای باید انجام گیرد ی هر یک الزم ی ملزیم دیگری 

 . (119: 1931 ییژه،)اات 

 نین. مبانی توجیهی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوا2-2
های عنوان ساادار نانون اااای طی االی مبانی مشریعیت نهاد دادرس اااای ب مسئل 

توجی  با توال ب  برتری »اخیر مورد توج  حقوندانان مختلف نرار گرفت  ی اصوالً دی مبنای 
اما در همین  (16)ی تمام این نظرهاات.چکیده« توجی  بر مبنای دموکراای»ی « نانون اااای
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أکید شده اات ک  مشریعیت صیانت از نانون اااای ب  اازگاری با ااختار آن نظام نظرها ت
یرید مرجع صیانت ب  م اد ی ماهیت نوانین ی از طرفی حقونی بستگی دارد ک  از طریق عدم 

 یجویری در جست(. ازاین11: 1932شود )آجرلو، نوع اازیکارهای مورد اات اده آن حاصل می
ت دادرس اااای )در این مقال  شورای نگهبان( بر کی یت نوانین، باید در مبانی توجیهی نظار

 شود.سی مبانی دیگری بود ک  در زیر ب  ا  مورد از این مبانی اشاره نرار می

 . روح حاکم بر قانون اساسی2-2-1
توان ریح حاکم بر نانون اااای را مبنایی برای توجی  نظارت شورای از یک منظر می

کی یت نوانین تلقی کرد. بر این اااس نظارت شورای نگهبان بر کی یت نوانین اصوالً نگهبان بر 
عبارت دیگر، در این حالت شود، ب عدیل از تطبیق نوانین عادی با نانون اااای محسوب نمی

جای تطبیق نوانین عادی با اصول خاص ی مشخصی از نانون اااای، اصوالً شورای نگهبان ب 
دهد. ز منظر ریح حاکم بر نانون اااای ی مبانی کلی آن مورد نقد نرار میاین نوانین را ا

هایی مانند هنجاریت، ش افیت، ثبات ی... در کی یت ی فاند ییژگیبنابراین، تصویب نانون بی
ی حقیقت عدیل از ریح کلی حاکم بر اصول نانون اااای اات ک  این ریح کلی یا در مقدم 

کنندگان نخستین فرض در مبانی اندیش  تدیینعنوان سیشیا ب نانون اااای، تصریح شده 
های مجلس نانون اااای لحاظ شده اات ک  نابل برداشت از ریح کلی اصول ی دغدغ 

ی « آزادی»، «کرامت انسان»خبرگان تدیین نانون اااای اات. توج  ب  م اهیمی مانند 
 امور کل یاداره)برجست  اات در نانونگذاری در نظرهای اعضای مجلس فوق « مسئولیت»

برای مثال در برخی از  (.298: 1964 ااالمی، شورای مجلس عمومی ریابط ی فرهنگی
باید توج  »نانون اااای آمده اات:  4مذاکرات اعضای مجلس مذکور در خصوص اصل 

ت داشت  باشیم ک  اصوالً باید نانون، محکم، ریشن ی بدین ابهام باشد. منظور از یضع ی حکوم
نانون این اات ک  مردم گرفتار هوی ی هوس افراد نباشند. اگر ما نانون را ب  یک نحوی یضع 

 امور کل ی)اداره« گویندکنیم ک  همیش  امکان ااتثناء در آن باشد، آن را دیگر نانون نمی
شود: (. در جای دیگر تأکید می943: 1964ااالمی،  شورای مجلس عمومی ریابط ی فرهنگی

باید صریح ی ناطع باشد، معنی نانون صریح ی ناطع آن اات ک  اگر خواننده یا نانون »
ها هم تأمین نظر آننظر بیش از اطح متواط باشند، دنتخوانندگانی سیدا شدند ک  اهل دنت

 (.922: 1964 ااالمی، شورای مجلس عمومی ریابط ی فرهنگی امور کل یاداره)« شده باشد

 ن شرعی. پاسداری از موازی2-2-2
نانونگذاری باکی یت ی مطلوب مورد توج  اندیشمندان ی فقهای بزرگ ااالمی نرار گرفت  



 

 
 31/ شماره  يعموم  حقوق دانش فصلناهم  

 

 

8 

ی عمل  اات؛ ب  شکلی ک  ایجاد نوانین باکی یت را بخشی از یفایف حکومت ااالمی برشمرده
اند. برای مثال، عالم  میرزا محمدحسین ب  این نوانین را همانند عمل ب  یفایف شرعی دانست 

 از ی حاکم تکالیف در این زمین  معتقد اات ک  نانون باید از یک او حدید تسلط ی ئینینا
 نقض ک  نحویب  اازد، معین شریعت مطابق موازین را ملت افراد آزادی ی حقوق دیگر اوی
 باید نیز عقل نظارت شود. در خصوص شمرده امانت در خیانت حکم در نوانین ی مقررات این

 ی ی ایاات حقوق ب  ی آگاه ملت خیرخواهان ی کشور دانایان ی ردمندانخ از مرکب هیأتی
 توصیف در نایینی ریشود. ازاین تشکیل عصر، ایاات بر حاکم شرایط ی مقتضیات

 ملت یعام  نمایندگان نظارت برابری ی آزادی، اصول ب  معتقد آل ی باکی یت،ایده نانونگذاری
 دی ااتبدادی، نانونگذاری معضالت ی مشکالت شمردن راز ب سس اات. ای حاکم  هیأت کار بر

 مجلس . ایجاد1داند: می الزم مطلوب ی نانونگذاری االم حکومت برنراری برای را اااای گام
نیز  محمود طالقانی ال  اید(. آیت17 :1982. نگارش یک نانون خوب )نایینی، 2ملی ی  شورای

کرد ک  وب ی باکی یت معتقد بود ی تأکید میی موازین ااالمی ی نانونگذاری خب  رابط 
 (. امام خمینی17: 1961اات )طالقانی،  آلایده نانونگذاری در مذهب رامیت مبین ااالمیت،

کرد ایشان تأکید می .اات نانونگذاری کشور یک برای مسائل ترینضریری نیز معتقد بود ک  از
 نانون با ک  کسانی نامید ی ااالمی کشور اآن ر تواننمی نکند، حکومت نانون ک  کشوری در ک 

 (.191 :1987اند )نادری، مخالف ااالم با اند،مخالف
نانون اااای جمهوری ااالمی ایران شورای  4ضمن توج  ب  مطالب مذکور، طبق اصل 

ی نوانین ی مقررات کشور را با موازین ااالمی بر عهده دارد. نگهبان مسئولیت تطبیق کلی 
مورد تأکید نانون  (18)«احکام ااالم»ی آنچ  با عنوان  (17)«موازین ااالمی»عنوان  انتضای کلی

اااای نرار گرفت ، آن اات ک  نوانین عادی ب  لحاظ شکلی ی ماهوی مغایرتی با موازین 
خصوص چنانچ  مجلس شورای ااالمی را در دیدگاه نظام یالیی شرعی نداشت  باشند. ب 

ضریرت  (13)،کنیم تلقی الفراغةمنطقی حوزهرای نانونگذاری در عنوان نهادی مشورتی بب 
عنوان ساادار موازین شود ی شورای نگهبان ب تر میتدیین نوانین خوب ی باکی یت، ریشن

توان گ ت ک  چنانچ  نوانین فاند ری در یک تحلیل میکند. ازاینااالمی بر این امر نظارت می
آنان عدیل از موازین ااالمی اات ی شورای نگهبان حق باشند، در حقیقت تصویب  کی یت

در « ش افیت»هایی مانند نظارت بر این نوانین را دارد. از اوی دیگر، گاهی یجود کی یت
مصوبات مجلس برای افهارنظر شرعی شورا ضریری اات ی شورا الجرم از افهارنظر شرعی 

البت  این امر بدان معنا نیست رزد. یدر خصوص مصوبات مبهم ی فاند ش افیت الزم امتناع می
های مورد های خوب ی باکی یت بودن نوانین را همان مالکک  اندیشمندان ااالمی نیز مالک
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هایی مانند هنجاریت، دانند. بلک  مدعای این مقال  آن اات ک  مالکاشاره در این نوشتار می
گذاری خوب در اندیش  نانون کننده اهدافش افیت، عدالت ی... ب  صورت غیرمستقیم تأمین

  ااالمی اات.

 های بنیادین افراد. تأمین حقوق و آزادی2-2-3
نانون اااای  9های بنیادین افراد از اصول مهمی اات ک  در اصل دفاع از حقوق ی آزادی

در ذیل « در حدید نانون ی اجتماعی ایاای هایآزادی تأمین»جمهوری ااالمی ایران با عنوان 
یف دیلت جمهوری ااالمی ایران نرار داده شده اات. این یفی   در بخش نانونگذاری یفا

ی نظارت جا ک  شورای نگهبان نیز یفی  یقیناً از یفایف مجلس شورای ااالمی بوده ی از آن
بر مصوبات مجلس را دارد، با کمک ی تالش در جهت تدیین نوانینی باکی یتِ مطلوب، حقوق 

کند. در حقوق فرانس  نیز نوانینی یند نانونگذاری تأمین میآین افراد را در فرهای بنیادی آزادی
هاات، باید دارای ص تی عام ی مجرد باشد تا ها ی ضمانتی حقوق، آزادیک  محدیدکننده

صورت کلی از یفایف نهاد دادرای اااای اینک  تأثیرات من ی در بر نداشت  باشد؛ این امر ب 
(. از همین منظر برخی حقوندانان معتقدند ک  سااداشت حقوق 118: 1987اات )شکر، 
های نانون اااای ایجاد کند تواند بیشترین حجم مشریعیت را برای دادگاهشهریندان می

(. در این حالت، نبود نوانینی بهنجار، ش اف، متنااب، عادالن  41: 1934)گرجی ازندریانی، 
عنوان اندازد ی شورای نگهبان ب افراد را ب  خطر میهای بنیادین شک حقوق ی آزادیی... بی

 یند نانونگذاری، بر این امر نظارت عالی  دارد.آنهاد نافر بر فر

 قوانین کیفیت بر نگهبان شورای نظارت .3
در این بخش با تعمقی کامل در مجموع  نظرهای شورای نگهبان در خصوص مصوبات 

های کی ی نانون )ک  در بخش نبل بر ییژگی ی نظارتِ شورامجلس شورای ااالمی، نحوه
 گیرد. بررای شد( مورد مدان  نرار می

 . هنجاریت قانون3-1
نانون باید یاجد هنجارهای حقونی باشد تا بتواند اجرای احکام خویش را تضمین کند ی 

توان دریافت را تنها در رییکرد ماهوی ب  نانون می« هنجاریت»منطق حاکم بر این 
(LAURANS, 2006: 388 شورای نگهبان نظارت بر هنجاریت نوانین را ب .)  صورتی سیوات

کند، زیرا شورا کمتر معیارهای ماهوی را برای شنااایی ارزش هنجاری نوانین در اعمال نمی
کند. در حقیقت، تنهایی ک ایت میگیرد ی در نگرش آن، معیارهای شکلی نوانین ب نظر می
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توان رییکرد شود ی نمینین ب  نوع نانون مورد بررای مربوط مینوا« هنجاریت»نظارت بر 
ی شورای نگهبان تحلیل کرد. از اوی دیگر، نظارت بر هنجاریت ثابت ی مشخصی را در ریی 

الی نظارت شرعی ی های شورا یجود ندارد ی فقط از الب عنوان نظارتی مستقل در نظری ب 
ی هنجاریت نوانین را در زمین گهبان های شورای نتوان دغدغ اااای بر مصوبات مجلس، می

 ااتنباط کرد.
های تالش در جهت ایجاد عنصر هنجاریت برای نوانین مصوب مجلس نخستین رگ 

ی نانون الیح »در خصوص  21/6/1961توان در نظر شورا در تاریخ شورای ااالمی را می
کند ک : ان در نظر خود تأکید میکرد. در این خصوص، شورای نگهبمشاهده « مجازات ااالمی

الف( موارد تعزیرات در نانون مجازات مستقصی ذکر گردد، ب( انواع تعزیرات صریحاً ذکر 
شود ی ج( در هر مورد خصوصیت تعزیر از حیث کمیت ی کی یت صریحاً ذکر شود )مرکز 

 گ ت  چنینینا بند این ابتدای (. شورای نگهبان در279: 19، ج1984تحقیقات شورای نگهبان، 
 نکات تعزیرات مورد در اااای نانون مرتبط  اصول ی شرعی موازین رعایت منظورب : »اات
ری شورا در این نظر، در مقام تأکید بر لزیم رعایت ضوابط شرعی در ازاین. «شود رعایت ذیل

 ی این نظر شرعی،توان گ ت ک  شورا در ضمن ارائ نانون بوده اات. اما در عین حال می
صورت ضمنی ب  ییژگی بایدانگار ی الزام معطوف ب  کی ر نانون نیز اشاره دارد ی از اوی ب 

 برای نانون نیز خواهد بود.« عنصر ش افیت»ی عملی این تأکید شورا، تأمین دیگر نتیج 
اصالح موادی از نانون »ی شورای نگهبان در مورد الیح  16/8/1986ی تاریخ نظری 

ی انتصادی، اجتماعی ی فرهنگی جمهوری ااالمی ایران ی اجرای واع ی چهارم تبرنام 
این نظری ، شورای  28نیز شایان توج  اات. در بند « نانون اااای 44های کلی اصل ایاات

کار گرفت  ی تأکید کرده را ب « مقررات حشو»نگهبان برای نخستین بار ریش جلوگیری از 
 م هوم تبصره یجود ماده اصل در مندرج حکم ب  توج  با ،1 الحانی یماده یتبصره»اات: 
آدرس اینترنتی:  ب  ی جامع نظرات شورای نگهباناامان  در )مندرج« ندارد

http://nazarat.shora-rc.irکارگیری ی ب تواند طلیع (. این نظر بیش از نظرهای نبل می
ر، اگر این ریند ادام  یابد، عبارت دیگمعیارهای ماهوی نانون تواط شورای نگهبان باشد. ب 

های شورای نگهبان بوده اات، ب  تلقی ماهوی م هوم شکلی نانون ک  تاکنون یج  غالب ریی 
 یابد.از آن دگردیسی می

شود ک  شورای نانون اااای ی شورای نگهبان، اشاره میتر ریی برای ارزیابی دنیق
الزامات هنجاریت نانون را عینیت بخشیده  صورت فعال، برخی ازعنوان نهادی ک  ب فرانس ، ب 

، در نالب حمایت از 2114ی ژیئی  23ب  تاریخ  500DC-2004ی اات، در تصمیم شماره
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اعالم  (21)«موارد خنثی در نانونگذاری»امنیت حقونی، نصد خویش را برای جلوگیری از یجود 
 .(WERPEAUX, 2004: 1760کرد )

 . شفافیت قانون3-2
بندی خاصی از نوانین جمهوری ااالمی ایران تعریف، چارچوب یا طبق نانون اااای 

توان یافت؛ ری مبنایی برای اصل ش افیت نوانین در نانون اااای نمیارائ  نکرده اات؛ ازاین
بدین ابب، شورای نگهبان برای نظارت بر این مهم از اایر اصول منشعب از اصل امنیت 

یع اصول منشعب از اصل امنیت حقونی این امکان را برای ی یاگیرد. گسترهمی حقونی بهره
آیرد تا در نالب دیگر اصول، بر ش افیت نوانین نظارت کند )ییژه، یجود میشورای نگهبان ب 

(. اما در این میان، شورای نگهبان برای جبران فقدان مبنای الزم در نانون 223-299: 1931
جوید. در این راهکار، چون برای ه بهره میاااای برای اصل ش افیت، از راهکاری ییژ

ها ضریری اات، در آن« ابهام»افهارنظر در مورد مصوبات مجلس شورای ااالمی، فقدان 
های کند تا نوانینی با ابهامشورای نگهبان از این طریق مجلس شورای ااالمی را یادار می

نک  مقدمات الزم را در مصوبات هرچ  کمتر ب  تصویب براانند. ب  بیان دیگر، شورا در عین ای
کند. کند، ش افیت الزم را در نوانین نیز مطالب  میی خویش مهیا میمجلس برای ای ای یفی  

های شورای نگهبان تابعی از یفایف آن، یعنی صیانت ری تضمین اصل ش افیت در نظری ازاین
شود تا ریندی موجب می رید ی همین نقش تبعیشمار میاز نانون اااای ی نظارت شرعی، ب 

های هایی از این ریی های ذیل، نمون مشخص در این نوع نظارت یجود نداشت  باشد. مثال
 کشد.متغیر را ب  تصویر می

ی ش افیت نانون برای ایلین بار در نظر این شورا موضع شورای نگهبان در خصوص مسئل 
بیان شده اات. شورا در نظر  9/4/1961در تاریخ « ی آبطرح توزیع عادالن »در خصوص 

تعاریف ی اصطالحات فنی ی عنایین نانونی اگر مبین نباشد تصویب »دارد: خود اشعار می
تعاریف ب  سس از تصویب  کند ی ایکال ایننانون م هوم صحیح ی معنای معقولی سیدا نمی

ی آن را رنظر دربارهای ک  بعداً تصویب خواهد شد، مصوب  را غیرمعتبر ی افهانام نانون ی آیین
 شورای تحقیقات مرکز)« اازداز لحاظ انطباق با موازین شرعی ی نانون اااای غیرممکن می

 لزیم بوده، شورا مدنظر جااین در با اینک  از یک منظر آنچ  (.223-228: 19ج ،1984 نگهبان،
ب  اینک  لکن با توج   اات، دیگری ب  تقنین ت ویض عدم ی اااای نانون 82 اصل رعایت

تر ب  مجلس شورای طور کامل ی بدین اعالم نظر جزییشورای نگهبان این مصوب  را ب 
ی ش افیت اهمیت خاصی در نظرهای نماید، ناگ ت  سیداات ک  مسئل ااالمی عودت می
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ی مت ایت در ی مذکور، شورای نگهبان ب  دی مقول دادرس اااای ایران دارد. در نظری 
منظور داخت  اات: نخست، لزیم مبین بودن تعاریف ی اصطالحات ب ش افیت نوانین سر

فقدان ابهام  افهارنظر از جهت انطباق با موازین شرعی ی نانون اااای ی دیم، لزیم ش افیت ی
ی نخست اات. ب  بیان دیگر، شورای نگهبان دی نوع در موضوع احکام نانونی ک  مکمل مقول 

 داند.ای مصوبات مجلس ضریری میرا بر« موضوعی»ی « حکمی»ش افیت 
« ی محصوالت کشایرزیی بیم الیح »شورای نگهبان در خصوص  28/1/1962نظر تاریخ 

این  2کند. در بند تأکید شورای نگهبان در خصوص ش افیت حکمی نوانین را مشخص می
اات: های این الیح  را با صراحت متذکر شده نظری ، شورا فقدان ش افیت در یکی از تبصره

نظر میان مخبر کمیسیون مربوط  ی یک موجود اات ی اختالفبا توج  ب  ابهامی ک  در تبصره»
بندی ی عبارات ی نمایندگان یزارت کشایرزی در ت سیر آن نیز مؤید آن اات، باید در جمل 

ای گیری شورا تا چ  حد ی در چ  محدیدهاین تبصره تجدیدنظر شود تا معلوم شود ک  تصمیم
 مرکز)« ی مسئولیت یزیر کشایرزی در نبال تصمیمات این شورا ب  چ  کی یت اات اات

  (.921: 19ج ،1984 نگهبان، شورای تحقیقات
ی صورت جست  ی گریخت  بر مسئل شورای نانون اااای فرانس  بعضاً ب  1338تا اال 

بر نانون اااای  کرد، اما این نظارت دارای ااختاری دنیق ی مبتنیش افیت نوانین نظارت می
ی عطف نظارت شورای نانون اااای برای نظارت بر ش افیت نوانین در فرانس  نبود. نقط 

اات. در این تصمیم شورای نانون  1338ژیئن  11ب  تاریخ  401DC-98ی تصمیم شماره
عنوان مبنای اصل ش افیت ب  رامیت را ب  1328نانون اااای اال  94ی اااای فرانس  ماده

راد ک  شورای نانون نظر می(. در این تصمیم ب BEN MERZOUK, 2003: 395ت )شناخ
اااای بین مقررات نانض اصل فقدان صالحیت من ی ی نانض اصل ش افیت مرز دنیقی 

ی ترایم کرده اات. اما ریند شنااایی اصل ش افیت باز هم ادام  یافت ی در تصمیم شماره
2001-455DC  این مرجع برای نخستین بار آشکارا از اصل ش افیت  2112ی ژانوی  12ب  تاریخ

 (.VALEMBOIS, 2002: 281عنوان اصلی یاجد ارزش نانون اااای نام برد )ب 
توان گ ت ک  شورای نگهبان نظارت بر ش افیت ی دی مرجع مذکور میدر تحلیلی از ریی 

صوبات کی ری با جدیت ها در منوانین را در سیوند با اصل نانونی بودن جرائم ی مجازات
ییژه تعهدات مالی نیز ی ش افیت نوانین مالی ی ب کند. همین امر در حوزهبیشتری دنبال می

های موجود ی ابهامها، شورا مرانب اات تا در نتیج نابل مشاهده اات. در این گریه از نظری 
این امر در حالی  (21) ی ااالن  بر دیلت تحمیل نشود.در نوانین بار مالی مضاعف بر بودج 

دنبال محمل نانون اااای های خود ب اات ک  شورای نانون اااای فرانس  نیز برای نظارت
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اات ی برای تحرک بیشتر نظارت بر ش افیت نوانین، این مقول  را با دیگر اصول حقوق 
 دهد.اااای سیوند می

 . ثبات3-3
نلمداد کرده « نظام صحیح اداری» شورای نگهبان داشتن ثبات نوانین را گامی در رااتای

طرح تغییر جدیل حقوق ی ضوابط سرداخت »نظر شورا در مورد  12/1/1971اات. در تاریخ 
مبین همین موضوع اات ی تأکید « مستخدمین مشمول نانون ااتخدام کشوری ی نضات

از اینک  این نظر ک  داللت بر یکسال  بودن این نانون دارد صرف 19ی همچنین ماده»... کند: می
طبق  71ک  برای اال 8ی ی تبصره 2ی باشد، با مادهترتیب با نظام صحیح اداری مغایر می

 جامع یاامان  در مندرج)« رادنظر میهمین مصوب  تعیین تکلیف شده اات متنانض ب 
ن همچنین شورای نگهبا (.http://nazarat.shora-rc.ir: اینترنتی آدرس ب  نگهبان شورای نظرات

شک امنیت حقونی کند ک  بیی نظام اداری کشور تلقی میزنندهثبات را برهمنانون بی
ی ثبات، امری بدیع اات؛ دار خواهد ااخت. این نظارت شورا بر مسئل شهریندان را خدش 

های بعدی مورد توج  نرار نگرفت  اات. شود ی در نظارتهرچند ب  همین یک مورد ختم می
ن مسئل  نباید از نگاه اعضای محترم شورای نگهبان مغ ول بماند ک  یجود بدیهی اات ک  ای

خواهد داشت ک  هم مقامات را در « تورم تقنینی»عنوان ثبات، آایب دیگری ب نوانین بی
کند ی هم احتمال تعرض ب  حقوق ی اجرا با انبوهی از نوانین نااخ ی منسوخ مواج  میمرحل 

 (22)واهد داد.بنیادین افراد را افزایش خ

 پذیری و قابلیت اجرا. تحقق3-4
سذیری ی نابلیت اجرای نانون نقش چشمگیری در نظرهای شورای نگهبان دارد. در تحقق

طرح نانونی ایجاد تسهیالت برای ایثارگران انقالب »شورا در نظری در مورد  11/2/1963تاریخ
با توج   11ی در ارتباط با ماده»دهد: ، ب  مجلس شورای ااالمی تذکر می«ااالمی ی جنگ تحمیلی

ب  اایر نوانین ی مصوبات ک  برای طبقات دیگر نیز درصدهایی تعیین شده، باید نابل اجرا بودن آن 
 در مندرج)« کندها از صددرصد تجایز میدر نظر گرفت  شود؛ با احتسابی ک  شده فاهراً اهمی 

 (. http://nazarat.shora-rc.ir: نترنتیای آدرس ب  نگهبان شورای نظرات جامع یاامان 
 تطبیق ی نگهبان شورای نظارت مصداق ی اات نگهبان شورای تذکرات جزء مورد این

 نسمتی معموالً نگهبان شورای یریی  در. گیردنمی ی دنیق کلم  نرار کامل معنی ب  مصوبات
 بحث دی ریازاین ارد؛د یجود شدهارائ  نظرهای از برخی در یادآیری یا تذکرات عنوان تحت

 نگهبان شورای اخیر، هایاال طی ک  شودمی مشخص هاریی  بررای اند؛ لکن درجداگان 
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 اوم ی دیم مراحل در ک  نظرهایی در ی کندمی سیگیری جد ب  را خود تذکرات شدن عملی
. اتا کرده داشت ، تأکید مدنظر تذکرات نالب در ک  اصالحاتی شدن عملی بر دهد،می ارائ 
 طرح» خصوص در 27/9/1934تاریخ  در خود ایل یمرحل  ینظری  در شورا مثال برای
 در: 1تذکر: »اات کرده بیان تذکرات نسمت در «ایاای هایگریه ی احزاب فعالیت ینحوه
 اصالح نیازمند نیست، حزب اعضای یهم  عمومی، مجمع از منظور اگر یک، یماده 2بند 

 شورای ریازاین ی نگرفت  نرار توج  مورد مجلس اوی از تذکر ینا فاهراً .«اات عبارتی
 ارائ  مصوب  همین خصوص در 11/3/1934تاریخ  در ک  دیم یمرحل  ینظری  در نگهبان
 یاامان  در مندرج) «اات نگردیده عمل شورا این 1 بند تذکر ب : »کندمی بیان اات، کرده
 (.http://nazarat.shora-rc.ir: نتیاینتر آدرس ب  نگهبان شورای نظرات جامع

ی انشای هایی عملی ب  مجلس در خصوص شیوهی شورا گاهی ب  انجام توصی این دغدغ 
ی تشکیالت، الیح »، نظر شورا در مورد 13/2/1974نوانین منجر شده اات ی در تاریخ 

شنی ب  این امر ریب « یفایف ی انتخابات شوراهای ااالمی اراار کشور ی انتخابات شهرداران
هایی ک  در بعضی از کند با توج  ب  اینک  نصابداللت دارد. در این خصوص شورا تأکید می

منظور تعیین اعضای شوراها نید شده، موجب تداخل اات ی مذکور ب الیح  7ی بندهای ماده
 ی در نتیج  مشکالت اجرایی را در بر خواهد داشت، منااب اات در این خصوص از جمعیت

 ب  نگهبان شورای نظرات جامع یاامان  در مندرج)کمتر شریع ی ب  جمعیت باالتر ختم شود 
 (.http://nazarat.shora-rc.ir: اینترنتی آدرس

ها نیز های نانونی نهادها ی ارگانشورای نگهبان در برخی از نظرهای خود از صالحیت
داتگاه دیلتی را بدین توج  ب  غافل نبوده اات ی عدم تعیین تکالیف برای هر اازمان ی 

ها را غیرمنطقی، غیرنانونی ی منجر ب  ی یجودی این اازمانهای نانونی ی فلس  صالحیت
طرح الحاق موادی ب  نانون ااماندهی ی حمایت از تولید ی »داند. اشکاالت اجرایی می

ی د، زیرا تبصرهگیرمورد ایراد شورای نگهبان نرار می 12/12/1988در تاریخ « ی مسکنعرض 
گذارد، ی بنیاد مسکن انقالب ااالمی میاین طرح صدیر اند را ب  عهده 1ی ماده 2بند 

 یاامان  در مندرج)های ذاتی اازمان ثبت ااناد ی امالک کشور اات ک  از صالحیتدرحالی
 (.http://nazarat.shora-rc.ir: اینترنتی آدرس ب  نگهبان شورای نظرات جامع

 بودن قانون دالنه. عا3-5
شدن ماهیت نوانین در نظر شورای نگهبان در تاریخ  های تالش برای عادالن نخستین جلوه

نوعی در مقام شود. در این نظر شورا ب مشاهده می« ی نانونی معادنالیح »در مورد  4/3/1961
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نک  تأیید یزارت لحاظ ایب   91ی در ماده»دفاع از حقوق شهریندی برآمده ی افهار داشت  اات: 
بودن عملیات اکتشافی مقرر شده ی در صورت اختالف بین یزارت  معادن ی فلزات مالک مثبت

معادن ی صاحب سریان ، رایدگی ی رفع اختالف را ب  دادگاه صالح ارجاع ننموده اات، رعایت 
 (.216: 19ج ،1984 نگهبان، شورای تحقیقات مرکز)« حق صاحب سریان  نشده اات

کل  1962ی االی بودج الیح »شورای نگهبان در خصوص  26/12/1961یخ نظر تار
ی شورا ی عادالن  بودن نانون داللت دارد. در این الیح تری بر مسئل طور صریحب « کشور

شود ک  اازمان این نکت  را متذکر می 92ی در مورد نسمت اخیر تبصره»افهار داشت  اات: 
ک  تبلیغات ی خود در ریاتاها نموده اات درصورتیم بودج تبلیغات را ملزم ب  صرف دیاو

« االصول باید با توج  ب  امکانات اازمان در نقاطی ک  نیاز بیشتر اات انجام شودااالمی علی
 (.992: 12ج ،1984 نگهبان، شورای تحقیقات مرکز)

طق ی تأایس شرکت اهامی داریخان  در منای اجازهالیح »شورای نگهبان در مورد 
مباشرت دیلت در تصدی مشاغلی مانند موضوع  21/3/1964تاریخ  ب « محریم ی نیازمند کشور

نانون اااای دانست  ی در ادام   44ی یفایف دیلت ی مغایر با اصل الیح  را خارج از محدیده
بدیهی اات در مناطقی ک  »... ب  عدالت کردن نانون تأکید کرده اات:  در رااتای معطوف

اری محسوس ی موجب زحمت اهالی باشد، دیلت موفف اات با توزیع مستقیم داری کمبود د
 شورای تحقیقات مرکز)« ی یا با تشویق ی کمک ب  دایطلبان تأایس داریخان  اندام نماید

 (.229: 12ج ،1984 نگهبان،
 (29)«عدالت توزیعی»راد ک  مبنای نظرهای شورا در دی مورد مذکور، بیشتر نظر میب 
لکن آنچ  مسلم اات، مبنای شورای نگهبان در عدالت، عدالت توزیعی ااالمی اات  اات؛

 ی درآمد در هانابرابری هم ، تقلیل برای اااای نیازهای ک  دارای اهدافی از جمل  تأمین
مردم ی...  میان برادری حس ای، تقویت اموال یتص ی  ی کنندهسرداخت باطنی ثریت، تزکی 
(. تأمین این نوع عدالت در متن ی محتوای نانون، یقیناً بیشترین 23-27: 1973اات )زرنا، 

 آیرد.کی یت را برای نواعد حقونی ب  ارمغان می

 . تناسب و انسجام3-6
ی نگارش نوانین را مورد ی هماهنگی ی تنااب در شیوهشورای نگهبان همواره مسئل 

ر ذیل اصول فنی نانونگذاری مورد توان دی تنااب ی انسجام را میتوج  داشت  اات. مسئل 
اشاره نرار داد ک  از دی نظر نابل بررای اات: نخست اصول مربوط ب  زبان متن ی دیم اصول 

 شود.مربوط ب  ااختار متن. در زیر نظرهای شورای نگهبان تحت این دی عنوان بررای می
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 . اصول مربوط به زبان متن3-6-1
: نخست تذکر در خصوص ابهامات متن نانون ی گیرداین نظارت در دی نالب صورت می

 نگارشی. ی تایپی اغالط خصوص در تذکر دیگری

 قانون متن ابهامات خصوص در تذکر .3-6-1-1
 برای دنیق تکلیف تعیین عدم ی گوییمجمل مانند گوناگونی صور ب  اغلب ابهامات این

 ناراا بودن نوانین، از مت ایت ی متنانض هایبرداشت یشائب  یجود نانون، اجرای مقام
 منجر نانون از اوءاات اده یا ناصحیح اجرای اجرا، عدم ب  اات ممکن ک  نحویب  عبارات
 در نظر اعالم امکان عدم فقهی، خاص عنایین از مانع ی جامع تعاریف یارائ  عدم شود،

 دلیلب  دافرا حقوق نقض نانون، متن در ابهام دلیلب  اااای نانون ی شرع با مغایرت خصوص
اات. ب  عنوان مثال  گرفت  نرار تذکر مورد نگهبان شورای تواط... ی نانون متن ابهامات

، 28/12/83تاریخ 41312، 8/4/78تاریخ 4311، 12/2/79تاریخ 6136توان ب  نظرات شماره می
 ب  نگهبان شورای نظرات جامع یاامان  در مندرج)ی... اشاره نمود  18/11/32تاریخ 9366
 (.http://nazarat.shora-rc.ir: اینترنتی سآدر

 نگارشی و تایپی اغالط خصوص در . تذکر3-6-1-2
 ارائ  متعددی موارد در نیز نوانین نگارشی ی تایپی اغالط خصوص در نگهبان شورای تذکرات

 یجایجاب  ی تایپی اغالط مانند گوناگونی دالیل ب  ایرادها این ک  گ ت توانمی کلی طوری ب  شده
 کلمات از اات اده نکردن ها،تبصره ی مواد هایشماره تأخر ی تقدم در دنتیبی کلمات، ی حریف
 حشو یجود زبان، داتور نواعد رعایت عدم ی نگارشی ایرادهای نانونی، عبارات در ریان ی فارای

 عمقاط از برخی در هااازمان ی نهادها از برخی خارجی نبود ب  توجهیبی عبارات، برخی در
 ی تعداد ب  توجهیبی نویسی،نانون معمول هایشیوه برخالف تبصره بر تبصره ایجاد خاص،
 هایاااانام  از ریان ی دنیق هایترجم  انجام ندادن متنی،بین ارجاعات در مواد هایشماره
 اراال ها،اازمان این ب  ایران الحاق نانون تصویب هنگام المللیبین هایارگان ی هااتحادی 

 اعالم... ی مصوب هایتبصره ی مواد تعیین بدین ی امضا فاند غیررامی ایراق در مجلس مصوبات
 .اات داشت  ایرادات این کردن برطرف ب  ایییژه اهتمام همواره نیز ااالمی شورای مجلس ی شده
 48974، 28/9/66تاریخ 8974، 91/2/61تاریخ 4399شماره نظرات ب  توانمی مثال عنوان ب 
 ی... اشاره نمود. 13/11/32تاریخ 2192، 26/7/31یختار

 . اصول مربوط به ساختار متن3-6-2
گاهی شورا ناهماهنگی یا تنانض را در صدر ی ذیل یک ماده گوشزد کرده ی گاهی این 

 هماهنگی بین مواد مختلف یک نانون یجود داشت  اات. نا
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 . هماهنگی در صدر و ذیل یک ماده3-6-2-1
مورد مدان  نرار گرفت  ی در « عدم تجانس»ی هماهنگی در نظر شورا با عنوان سئل نخستین بار م

طرح نانونی ایجاد تسهیالت برای ایثارگران انقالب ااالمی ی »در خصوص  11/2/1963تاریخ 
ک  نوع مجازات ی مرجع آن را تعیین کرده با  99ی ماده»افهار داشت  اات: « جنگ تحمیلی

« ی هیأت رایدگی ب  تخل ات اداری گذاشت  نامتجانس ااتها را ب  عهدهناش ک  تعیین آتبصره
 (.http://nazarat.shora-rc.ir: اینترنتی آدرس ب  نگهبان شورای نظرات جامع یاامان  در مندرج)

ی های آن نیز یجود داشت  باشد ک  نمون ها ممکن اات بین یک ماده ی تبصرهاین تنانض
طرح لزیم رایدگی دنیق ب  شکایات دایطلبین »در مورد  28/2/1978آن در نظر تاریخ 

تبصره یک از جهت »... مورد تذکر نرار گرفت  اات: « ردصالحیت شده در انتخابات مختلف
 تحقیقات مرکز) یاحده تنانض دارد ک  باید اصالح شودعبارتی نیز در بعضی موارد با اصل ماده

 (.843: 3ج ،1984 نگهبان، شورای

 . هماهنگی در مواد مختلف یک قانون3-6-2-2
کند. از نظر شورای نگهبان، ناهماهنگی در مواد یک نانون امکان ینوع خأل نانونی را ایجاد می

ی تشکیالت، یفایف ی انتخابات شوراهای ااالمی الیح »شورا در خصوص  13/2/1974در تاریخ 
 81یماده 23بند  1ی با تبصره 111ی دهما»افهار داشت  اات: « اراار کشور ی انتخابات شهرداران

 جامع یاامان  در مندرج)« شود ک  باید اصالح شوددر تعارض اات ی منجر ب  خأل نانونی می
 (.http://nazarat.shora-rc.ir: اینترنتی آدرس ب  نگهبان شورای نظرات

دی ماده های صورت ناهماهنگی در برخی از عبارتتعارض در مواد مختلف ممکن اات ب 
ی شرکت ملی طرح اااانام »شورای نگهبان در مورد  12/1/1932باشد ک  این امر در نظر تاریخ 

از اجتماع نمایندگان صاحب اهام »عبارت  8ی در ماده»مورد توج  نرار گرفت  اات: « ن ت ایران
رض اات متعا 4ی در ماده« متعلق ب  دیلت جمهوری ااالمی ایران»با عبارت « گرددتشکیل می

 (.http://nazarat.shora-rc.ir: اینترنتی آدرس ب  نگهبان شورای نظرات جامع یاامان  در مندرج)

 گیرینتیجه
 گ ت ، نتایج این سژیهش ب  شرح ذیل اات:با توج  ب  مجموع مطالب سیش

 های کی ی نوانین نیزهای شکلی ی عام نانون، ب  ییژگیبر ییژگی. در دنیای امریز عالیه1
بر شود ی در انت حقونی کشور فرانس ، شورای نانون اااای این کشور، عالیهتوج  می

کند. های کی ی نوانین مصوب نیز نظارت میتطبیق نوانین عادی با نانون اااای، بر ییژگی
های کی ی مورد نظر شورای هایی مانند هنجاریت، ش افیت ی ثبات از جمل  ییژگیییژگی
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توان مواردی مانند اات ی با تأملی در آرای حقوندانان مختلف، می نانون اااای فرانس 
 سذیری، عادالن  بودن ی تنااب را نیز ب  این فهرات اضاف  کرد.تحقق
ی دادرس اااای صرفاً صیانت از نانون اااای ی . فرض ایلی  آن اات ک  یفی  2

اات؛ اما هم شورای نانون جلوگیری از تصویب ی اجرای نوانین مخالف با هنجار برتر جامع  
اااای فرانس  ی هم شورای نگهبان در ایران، در ضمن انجام یفایف اصلی خود، از تصویب ی 

ک  شورای نانون اااای فرانس ، کنند. درحالیهای الزم جلوگیری میکی یت اجرای نوانین فاند
ی صریح، برخی از صورت ش اف با اتکا ب  برخی از اصول نانون اااای ی حقوق بنیادین، ب 

 شورای نگهبان ک  مواردی دهد، در بیشترهای کی ی نوانین را مورد انجش نرار میییژگی
 البت  ک  اات، بوده شرعی موازین یا اااای نانون اصول ب  مستند ارائ  کرده، نظرهایی چنین

 نظری موضوع این ب  مستقیماً شورا یلی یابد،می ارتباط هم تقنین کی یت موضوع ب  غیرمستقیم
 باید متن ک  بوده دلیل این ب  دانست ، مبهم را متن شورای نگهبان اات. برای مثال، اگر نداشت 
 مغایر اازد ی اگر اااای نانون ی شرع مهیای انطباق با را آن بتواند شورا تا باشد، فهم نابل

 مغایر یا بوده اااای نانون اصول اایر یا اوم فصل اصول ب  مستند دانست ، مردم حقوق
 .اات دانست  شرع موازین
. نظارت بر کی یت نوانین تواط شورای نگهبان نانون اااای جمهوری ااالمی ایران را 9

نباید چندان امری غیرموج  ی اندامی فرانانونی نلمداد کرد؛ چ  اینک  مواردی مانند ریح حاکم 
های بنیادین افراد، مبانی یبر نانون اااای، سااداری از موازین شرعی ی تأمین حقوق ی آزاد

 شوند.توجیهی این نوع از نظارت شورا نلمداد می
های اااای ی شرعی خود، بعضاً نظارت بر . هرچند شورای نگهبان، در ضمن نظارت4

ی فهور راانده، رییکرد شورا در موارد گوناگون از ی عملی ب  منص کی یت نوانین را در ریی 
احصایی ی ش اف بودنِ نوانین، فاند اصول ی ضوابط متقن ی نابل بهنجار بودن، عادالن  بودن

 ندارد، نظری هیچ هاییژگی این ب  اصوالً راد علت این امر آن اات ک  شورانظر میاات. ب 
 این شامل گاه ک  اات اااای نانون ی شرع موازین رعایت بوده، مهم شورا برای آنچ  بلک 

  .اتا نبوده گاه ی بوده نیز هاییژگی
 شورای یریی  در نوانین کی یت بر نظارت رییکرد از هایینشان  یجود . در هر حال، با2

 اااس، این بر ی ندارد یجود مذکور هاینظری  در خصوص این در جامع تحلیلی هنوز نگهبان،
 معیارهای باید ایران ااالمی جمهوری اااای نانون از صیانت مرجع یریی  ک  رادمی نظرب 

 .کند ارائ  ی فراهم را نوانین کی ی
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Abstract 
Principally the guardian of the Constitution protects the Constitution 

by means of reviewing the Constitutionality of the Enactments of the 
Islamic Consultative Assembly as the traditional task of this entity. 
Nevertheless, examining the practical precedents indicate that both the 
Constitutional Council of France and the Guardian Council of Iran have 
in some cases gone beyond the scope of this inherent task by reviewing 
the quality of the acts. According to this, the main research question is 
that how and by what criteria the Guardian Council reviews the quality of 
the acts? This article through a descriptive-analytic method indicates that 
this entity while examining the enactments of the Islamic Consultative 
Assembly based on the Islamic criteria and the Articles of the 
Constitution, has in some cases reviewed these enactments based on 
normativity, transparency, stability, enforceability, justiciabilty, coherence, 
and etc. The result of this research is that despite the presence of signs of 
the quality review approach by the Guardian Council, there is still no 
comprehensive analysis regarding the above theories and therefore, it 
seems that the precedent of the organ of Constitutional review in the 
Islamic Republic of Iran should provide the qualitative standards in this 
regard. 
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