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و  ینیتقنامور  ةو محدود صیتشخ یارهایمع
 نگهبان یشورادر آراء  ییاجرا

 

 *2، محمد برومند2سيدمحمدهادي راجي

 

 ـ دكتري حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي)ره(، تهران، ايران2
 (، تهران، ايرانالسالم هيعل) دانشگاه امام صادق يعمومحقوق  ـ دانشجوي دكتري2

 

 49/5/4992: شریپذ  41/2/4992: افتیدر

 دهیچک
ها  هاي مشخص براي انجام هر كدام از آن تقنين از اجرا و لزوم وجود نهاد تمايز موضوع

هاي متفاوت  ها بوده است. در جمهوري اسالمي ايران نيز برداشت همواره مورد توجه حكومت
 هاي تشخيص اين دو از اصول قانون اساسي در خصوص تقنين و اجرا، ضرورت تبيين معيار

ي مد نظر ارهايمعبردن به  يپ نيب نيانمايد. در  حيطه از يكديگر را پيش از پيش مشخص مي
ي راهگشا به اساسقانون  ريتفساز اجرا به عنوان مرجع صالح  نيتقن کيتفكي نگهبان در شورا
. بنابراين طبق رويه اظهارنظر شوراي نگهبان از مجلس اول تا انتهاي مجلس هشتم رسد يمنظر 

 زانيم نييتعضوابط و حدود قانون،  نييتع، حكمتوسعه موضوع  او ي قييتضمانند  مواردي
، هيتهي شهروندان، ها يآزادي در خصوص حقوق و ريگ ميتصمو استثناء قوانين،  تيمعاف
توان به عنوان  ها و ... را مي و مجازات ميجرا زانيم نييتعاصطالحات،  فيتعرو  نيتدو

و  صيتخصيي، اجراو مواردي نظير نصب و عزل مقامات  ختشنا هاي  امور تقنيني معيار
 نييتعي انتخابات، برگزاربه مجلس،  حهيال ميتقديي، اجرا نامه نييآ هيتهمصرف بودجه، 

. البته در اين هاي امور اجرايي استنباط كرد توان به عنوان معيار يي و... را مياجراامور  اتيجزئ
 ود نظر داده باشد نيز قابل مشاهده است.ميان مواردي كه شورا بر خالف رويه خ

 .ياساسنگهبان، قانون  يشورا، تيصالح، اجرا، نيتقن: ها دواژهیکل
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 مقدمه
گانه  سه يقوا يها تيفعالحوزه  زيانگاز موضوعات بحث بر  يكياز اجرا  نيتقن کيتفك

. هر رديگ يمأت قوا نش کيتفك هينظراز  كه يا دهيعق؛ باشد يم هيمجرقوه مقننه و قوه  ژهيوبه 
از فساد قدرت  يريجلوگقوا را  کيتفك ياصل اميپعمدتاً  ياساسحقوق  نيمتفكر كهچند 

و قوه  ها استيسو  نيقوان نيتدوقوه مقننه در  كه ينحوآن به  يتوازناند، اما از نقش  دانسته
 غفلت زينانجام دهند،  گريكديخود را مستقل از  ياختصاص فيوظاآنها  ياجرادر  هيمجر
و نقش  صيخصا انيبجامعه و  يقوا زيتما( و همواره از 242: 2931، يهاشم) اند دهينورز
 فيوظا كردنواجد واگذار  كه يافرادها و  دستگاه نيبهترو مشخص ساختن  كدامهر 

(. از 239: 2939، يقاض) اند كرده ادي هينظر نيامقاصد  نيمهمترباشند، به عنوان  يحكومت
و به نحو  ياساس( قانون 25بنا بر اصل ) رانيا ياسالم يجمهور در هينظر نيامنظر  نيا

 كه ديگردشد و بعد از آن تالش  رفتهيپذ يرهبرنظر  ريزالبته  گريكدياستقالل قوا از 
 يكاركرد يها حوزهاز قوا در اصول بعد مشخص گردد. اما  کيهر  يتيفعال يها طهيح

اصول و فهم  نيارا در برداشت از  يالفاتاختقوا به مرور زمان  نيب تيفعالو تجربه  مشترک
 نيچندر برابر  يكلبه صورت  ياساسقانون  كهبه وجود آورد. هر چند  ياساسمراد مقنن 

قانون  ريتفسنگهبان را مسئول  يشوراو  كرده( خود دفع دخل مقدر 33، با اصل )ياحتماالت
و  ياساساصول قانون  ريتفسشورا در  يارياخت تيصالحقرار داده است، اما به علت  ياساس
مورد به اندازه  نيادر  كنونابزار تا  نيا، يكاف ريتفاسآن مقام در صدور  ديصالحدعدم 

نهاد صالح در برخورد با  نيابه نظر  يگريدبتوان به نحو  ديشااست. اما  فتادهين كارگر يكاف
اجرا را از  نيتقن يمرزهامصوبه مجلس  کي كهاست  يزمانبرد و آن هم  يپموضوع  نيا

هنگام  نيا. در كند يمرا اعالم  ياساسآن با قانون  رتيمغانگهبان  يشوراو  نكرده تيرعا
 ميمستق ريغبه صورت  كنيلاست،  نكرده ريتفسرا  ياصل حيصرهر چند شورا به صورت 

 زيننظرات  نيهمبه  يمجموعنگاه  نيبنابرا. دينما يمبرداشت خود را از اصول مربوط اعالم 
 نيهمگشاست. به  و اجرا راه نيتقندر خصوص  مذكورمقام  يارهايمعو  كرديرودر فهم 
نگهبان و  يشوراتمام نظرات  يليتفص يبررسآن است تا با  يپنوشتار در  نياجهت 

از  يحيصح، به فهم كنند يم دايپموضوع ارتباط  نيابه  ينحوبه  كه يراداتيااستخراج تمام 
 يارهايمع كهسئوال پاسخ دهد  نياو به  افتهيرا دست و اج نيتقننگهبان از  يشورابرداشت 

 برداشت بپردازد. نيا ليتحلو سپس به  ستيچاز اجرا از نظر آن شورا  نيتقن زييتم
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مستلزم  ينيتقناز امر  يياجراامر  زييتمنگهبان در خصوص  يشورامطالعه نظرات 
و اجرا، اصول  نيتقنراستا و در موضوع  نيانگهبان است. در  يشورانظرات  كاملمطالعه 
 يگروهداد: اول  يجاآنها را در دو دسته  توان يم كهوجود دارد  ياساسدر قانون  يمتعدد

مانند  پردازند يم يياجرامقامات  فيوظاشرح  اي يياجراعمل  فيتعربه  كهاز اصول 
امور اشاره  يبرخ ينيتقن تيماهبه  كه يگروه، دوم ياساس( قانون 224( و )54اصول )

( 55( و )22مانند اصول ) دانند يم ياسالم يشورامجلس  تيصالحو آنها را در  كرده
از اجرا و  نيتقن کيتفكبه لزوم  كهوجود دارند  زيناز اصول  يگروه. البته ياساسقانون 
 توانند يمدر واقع  كه پردازند يممحوله  فيوظااز قوا در انجام  کيهر  ياستقالل تيصالح

به اصول  توان يم انيم نيا. از رنديگقرار  يبررسمورد  ذكورمگروه  يدوهر  اي کي ليذ
 يشورا كهآن است  دينما يممهم  كه. آنچه كرداشاره  ياساس( قانون 32( و )01( و )25)

از  يكيدر  ينحوبه  كه مذكورخود متعرض همة اصول  ينظرهانگهبان در اظهار 
است.  كردهاز آنها اشاره  يعدادتدارند، نشده و به فراخور تنها به  يجا مذكور يها گروه

 يابتدااز  ياسالم يشورانگهبان در مورد مصوبات مجلس  يشورارو تمام نظرات  نيااز 
 بيترتبه  يياجراو  ينيتقنموارد  کيتفكو به  دهيگردمجلس هشتم مطالعه  انيپاتا  ليتشك

 مورد استناد مطرح خواهند شد. ياساساصول قانون 

 ینیقنتو حدود امر  ارهایمع. 1

 يشوراو  رود يمقوه مقننه به شمار  يذات يها تيصالحاز  يكي نيتقن اي يگذار قانون
با استناد به اصول  حيلواها و  خود در خصوص طرح ياظهارنظرهااز  ياريبسنگهبان در 

به  توان يمها  آن يبررسبا  كهاست  كرده ديتأكامر  نيابر  ياساساز قانون  يمتعدد
منظور اصول مورد  نيهمبرد. به  يپنگهبان  يشورااز نظر  ينيتقنامر  صيتشخ يارهايمع

 :گردند يمشماره مطرح  بيترتنگهبان به  يشورااستناد 

 یاساس( قانون 75اصل ). 1ـ1

(، ايراد مغايرت 25ي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل )شوراي نظرات بررسبا 
 داشت است؛ قابل بر ريزبا قانون اساسي گرفته است موارد 

 (يرأناظر دائم )فارغ از بحث حق  نييتعوضع قانون و  لهيوسبه  تواند ينممجلس  .1ـ1ـ1
. چنانكه شوراي نگهبان در كنددر امر اجرا دخالت  يدولت يها سازمانها و  در وزارتخانه
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 .كند يم ديتأكامر  نيابر  (2)22/9/2902مورخ  3551شماره  نظر

 يشورامجلس  ندگانينمامنحصر در  يا فهيوظدر جلسات مجلس  شركت .2ـ1ـ1
وضع قانون جهت  نيبنابرا، شود يممربوط  نيتقنمنظر به حوزه  نيااست و از  ياسالم

از وزرا و  ضاحياستاز موارد سؤال و  ريغ ،در مجلس يياجرابه حضور مقامات  فيتكل
 9322نظر شماره در  چنانكه شوراي نگهباناست.  ياساسجمهور خالف قانون  سيرئ

 كند. مي به اين امر اشاره (2) 29/3/2952مورخ 

قبل از آن  كهمجلس است  تيصالحدر  ييجادر حوزه فرهنگ تا  نيتقن .3ـ1ـ1
مورخ  2302/22/31نداشته باشد. مانند نظر شماره  يورود يفرهنگانقالب  يعال يشورا

 .(9)نگهبان يشورا 2/21/2931

 يها تيصالح طهيحوارد  كهست مجلس ا تيصالحدر  ييجاتا  نيتقن .4ـ1ـ1
 يو يتيوالشئون  ريساو  ربط يذ ينهادها( و 221مستفاد از اصل ) يرهبر يانحصار

باشد، مانند نظر شماره  نكرده حيصراظهار نظر  يا مصوبهدر مورد  شانيانگردد و 
  .(4)نگهبان يشورا 23/21/2931مورخ  9123/22/31

جمهور و وزرا را ملزم به جواب  سيرئون، با وضع قان تواند ينمقوه مقننه  .5ـ1ـ1
 (2)3/2/2935مورخ  4222/22/53نظر شماره  مانند، كند ندگانينما تذكراتدادن به 

 .شوراي نگهبان

 یاساسقانون   (06اصل ). 2ـ1

(، ايراد مغايرت 01ي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل )شوراي نظرات بررسبا 
 قابل برداشت است؛  ريزموارد  با قانون اساسي گرفته است

 يقانونگذارگذارده شده است، قابل  يرهبربر عهده  ماًيمستق كه هيمجراعمال قوه  ـ
 شوراي نگهبان. (0)22/9/2902مورخ  3551نظر شماره  مانند. ستينتوسط قوه مقننه 

 یاساس( قانون 51اصل ). 3ـ1
(، ايراد مغايرت 52ا به اصل )ي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنشوراي نظرات بررسبا 

 قابل برداشت است؛  ريزبا قانون اساسي گرفته است موارد 
 يها تيصالحوارد  كه كندقانون وضع  تواند يم يحدتا  ياسالم يشورامجلس  ـ

نگهبان در  يشورا چنانكهنگردد.  ياساس( قانون 221مستفاد از اصل ) يرهبر يانحصار
 كند. بر اين امر تأكيد مي (5)22/9/2902 مورخ 3551نظر شماره 
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 یاساس( قانون 57اصل ). 4ـ1
(، ايراد مغايرت 32ي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل )شوراي نظرات بررسبا 

 قابل برداشت است؛  ريزبا قانون اساسي گرفته است موارد 
 يگذار قانون ينوع زينمحدوده ماده  ايو  حكمتوسعه موضوع  ايو  قييتض .1ـ4ـ1

نگهبان در نظر  يشورا چنانكه. كرداز قوه مقننه واگذار  ريغآن را به  توان ينماست و 
 كند. مي اشارهبر اين امر  خود (3)9/4/2902مورخ  4549شماره 
از قوه  ريغآن به  يواگذارو  ينيتقناست  يامرضوابط و حدود قانون،  نييتع .2ـ4ـ1

مورخ  2429نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهاست.  ياساسمقننه خالف قانون 
  كند. بر اين امر تأكيد مي (3)9/0/2902

 هيمجرو سپردن آن به قوه  ينيتقناست  يامرو استثناء،  تيمعاف زانيم نييتع .3ـ4ـ1
مورخ  3219نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهاست.  ياساسخالف قانون 

 .اشاره داردبر اين امر  (21)20/22/2902
وضع قانون  است و ياسالم يشورامجلس  كل تيصالحدر  يگذار قانونمر ا .4ـ4ـ1

دولت خارج از  أتيه اي ها ونيسيكم رينظ ندگانينمااز  يبخشبه  نيتقنامر  يواگذارجهت 
نظر شماره نگهبان در  يشوراراستا  نيهم. در باشد يم(، ممنوع 32در اصل ) مذكورحدود 
 .كند تأكيد ميبر اين امر  (22)22/2/2902مورخ  3222
و  ينيتقناست  يامرشهروندان  يها يآزاددر خصوص حقوق و  يريگ ميتصم .5ـ4ـ1

 3551نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكه. كردواگذار  گريد يقواآن را به  توان ينم
 كند. بر اين امر تأكيد مي (22)22/9/2902مورخ 
و واگذاردن آن به قوه  ينيتقناست  يامراصطالحات  فيتعرو  نيتدو، هيته .6ـ4ـ1
مورخ  3322نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهممنوع است.  نامه نييآو  هيمجر
 كند. مياشاره بر اين امر  (29)23/3/2900

 نييتعو  كار کيانجام  يبرا اراتياختو  فيوظاو  تيصالح يها مالک نييتع .7ـ4ـ1
 ينيتقناست  يامر ،ياستخدام و ياداروضع امور  نيهمچنو  نهاد کيدر  تيعضو طيشرا

نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهاز قوه مقننه در آن ممنوع است.  ريغو دخالت 
 كند. مي اشارهبر اين امر  (24)22/21/2900مورخ  21191

 كردنو واگذار  ينيتقناست  يامرها  و تخلفات و مجازات ميجرا زانيم نييتع .8ـ4ـ1
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 2533نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهممنوع است.  نامه نييآو  هيمجرآن به قوه 
 به اين موضوع اشاره دارد. (22)0/22/2952مورخ 
است  يامرنهاد،  کي يبرا يكل يها استيسو اهداف و  يمشخط  نييتع .9ـ4ـ1

 مانند. كردواگذار  رانيوز أتيهصادره از  نامه نييآو  هيمجرآن را به قوه  توان ينمو  ينيتقن
 شوراي نگهبان. (20)21/9/2955مورخ  2324/22/55ره نظر شما

. كرد ضيتفو ريغآن را به  توان ينمو  ينيتقناست  يامر زين نيقواناصالح  .11ـ4ـ1
 شوراي نگهبان. (25)2/2/2932مورخ  224/91/32نظر شماره  مانند
است  يامرو عوارض  اتيمالشهروندان از جمله  يبرا يمال فيتكالوضع  .11ـ4ـ1

نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهممنوع است.  هيمجرآن به قوه  كردنو واگذار  ينيتقن
 كند. بر اين امر تأكيد مي (23)22/9/2932مورخ  2231/91/32
و  ينيتقناست  يامر زين ييقضا ريغنحوه حل اختالف  يبرامقررات  نيتدو .12ـ4ـ1

نگهبان  يشورا چنانكه. كردواگذار  رانيوز أتيه نامه نييآو  هيمجرآن را به قوه  توان ينم
 كند. بر اين امر تأكيد مي (23)4/22/2932مورخ  0422/91/32در نظر شماره 

آن را به قوه  توان ينمو  ينيتقناست  يامر، يتيحاكمو  يتصدامور  کيتفك .13ـ4ـ1
نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهسپرد.  رانيوز أتيه نامه نييآو  هيمجر

  كند. مي اشارهبر اين امر  (21)23/2/2939رخ مو5421/91/39
از مجلس  ريغامر را به  نيا توان ينمو  ينيتقناست  يامربودجه  دييتأ .14ـ4ـ1

مورخ  22122/91/30نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكه. كردواگذار  يقانونگذار
 كند. بر اين امر تأكيد مي (22)23/22/2930

 . موارد متناقض7ـ1
 كههر اصل مشخص است  رامونيپنظرات شورا  نديبرآاز  شود يممشاهده  هكهمانطور 

مصوبات مجلس با اصول قانون  رتيمغابه اظهار نظر در خصوص  يكسانيشورا بر روش 
است  دهيورزخود از اصول در ادوار متفاوت اصرار  كسانيپرداخته است و بر فهم  ياساس

 مطلب است. نيا ديمؤمورد  کيموارد متعدد ارجاع در  چنانكه

 ييها دورهشورا در  كهوجود دارد  زين يموارد كه دهد يمنشان  تر قيدق كاوشاما 
 از اصول مورد بحث در خصوص يمتفاوتاست و برداشت  كردهخود عمل  هيروبرخالف 

 داشته است؛ ينيتقنو محدوده امر  صيتشخنحوه 
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 فيتعرو  نيتدو، هيته؛ شود يممشاهده  0ـ4ـ2 در مورد كهگونه  همان .1ـ5ـ1
نشان  ها يبررسانگاشته شده است. اما  ينيتقن يامرنگهبان  يشورا هيرواصطالحات در 

نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهشورا نظر مخالف هم داشته است.  كه دهد يم
 ياستانداردهاو اصطالحات و  فيتعار بيتصوخود  (22)24/21/2932مورخ  0209/91/32

 يشوراتوسط  ياجتماع نيتأماصالح ساختار نظام جامع رفاه و  حهيال (20)موضوع ماده 
 راديابا  بلكهندانسته،  ياساس( قانون 32) را خالف اصل ياجتماع نيتأمرفاه و  يعال

دانسته و لذا اصل  رانيوز أتيه تيصالحامور را در  نيا، ياساس( قانون 293اصل)
 قرار داده است. رشيپذآن به دولت را مورد  ضيتفو

 يشورا هيروبر اساس  شود يممشاهده  3ـ4ـ2در مورد  چنانكه نيهمچن .2ـ5ـ1
قلمداد  ينيتقن يامرنهاد،  کي يبرا يكل يها استيسو اهداف و  يمشخط  نييتعنگهبان، 

 يشوراموجود عمل شده است.  هيروبر خالف  كههم وجود دارد  يمواردشده، اما 
در مورد  يمشخط  نييتعخود،  (29)22/2/2932مورخ  2352/91/32نگهبان در نظر شماره 

 ياساس( قانون 32را خالف اصل ) ييفضا يعال يشوراتوسط  يالملل نيب يها يهمكار
دانسته است  يياجراامور را  نيا ياساس( قانون 293( و )01اصول ) راديابا  بلكهندانسته، 

 يشوراتوسط  ييفضا يها يفناوراستفاده از  يبرا كالن يگذار استيسدر قبال  نيهمچنو 
در نظر شماره  نيهمچناست.  دهينگرد متذكر( را 32اصل ) رادياو  كرده سكوت مذكور
و  يتجارتمناطق آزاد  يعال يشورا ليتشكخود در قبال  (24)5/4/2952مورخ  4330
( و 01اصول ) راداتيامناطق، فقط  نيادر  يگذار استيس يعال، به عنوان نهاد يصنعت

 نيهمچنامور صحه گذارده است. و  نيابودن  يياجرااست و بر ( را روا دانسته 293)
 يعال يشورادر مورد  (22)نگهبان يشورا 23/21/2952مورخ  2505نظر شماره  است

 (20)شورا 2/21/2931مورخ  23313/91/32و نظر شماره  كشور يشهرها کيتراف يهماهنگ
قررات آموزش و م بيتصوفقط در مورد  كهآموزش و پرورش  يعال يشورادر مورد 
در « گذاري سياستمرجع »و در مورد عبارت  شود يم( 32اصل ) راديا متذكرپرورش 

 .گردد ينم( 32اصل ) راديابه  يا اشارهو  كند يم سكوتهمان ماده 
ضوابط و حدود قانون در  نييتع؛ ديگرد ذكر 2ـ4ـ2در مورد  كههمانطور  .3ـ5ـ1

شورا در نظر شماره  كنيلده است، دانسته ش ينيتقن يامرنگهبان  يشورا هيرو
 يعاليشوراضوابط به  نييتعخود در مورد سپردن  (25)24/21/2932مورخ  0209/91/32
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 نييتع بيترت نيبد( را وارد دانسته است و 293اصل ) راديافقط  ياجتماع نيتأمرفاه و 
 تيهماموارد شورا  يبرخدر  يحت آنكه گريدو  سپرده است. رانيوز أتيهضوابط را به 

به  موكولآنها را  صيتشخ يعبارتدانسته و به  يياجراو  ينيتقنضوابط را اعم از  نييتعامر 
ما را با  كه (23)0/22/2930مورخ  24354/91/30مانند نظر شماره  .است كردهنظر مجلس 

 .سازد يمروبرو  نهيزم نيامتفاوت از شورا در  كرديروسه 
قانون  حكمموارد استثناء از  نييتع شود يممالحظه  9ـ4ـ2در مورد  چنانكه .4ـ5ـ1

است،  دهيگرداعالم  ياساسخالف قانون  هيمجرآن به قوه  يواگذاراست و  ينيتقن يامر
اعالم  يواگذار نيانگهبان در خصوص  يشورا كه افتيرا  يموارد توان يم كه يحالدر 

قانون مقرر  حكم موارد استثناء از نييتعبه عنوان مرجع  هيمجرو قوه  نكردهموضع مخالف 
و تبصره  (23)«قانون مديريت خدمات كشوري» (91)امر در ماده  نيا چنانكه ؛است دهيگرد

 مشهود است. (91)«قانون تقسيمات كشوري» (24)به ماده  يالحاق (4)
در مورد حقوق و  يريگ ميتصم شود يممشاهده  2ـ4ـ2در مورد  چنانكه .5ـ5ـ1
است  يحالدر  نيا. گردد يم يتلق ينيتقن يامرنگهبان  يشورا هيروشهروندان در  يها يآزاد
 يعاليشوراخود در مورد  (92)2/21/2931مورخ  23313/91/32شورا در نظر شماره  كه

به حقوق مردم  كهجهت  نيارا از  يعال يشورا نيا اراتياختو  فيوظاآموزش و پرورش، 
 رتيمغادانسته و اعالم  يساسا( قانون 293موضوع اصل ) نامه نييآ قيمصادمربوط است از 

 .گردد يمانگاشته  يياجرا يامرمورد  نيااساس  نياو بر  دينما يم مذكوربا اصل 
 زانيم نييتعنگهبان  يشورا هيرودر  شود يممشاهده  3ـ4ـ2در شماره  چنانكه .6ـ5ـ1

نگهبان در  يشورا كهوجود دارد  زينموارد  يبرخ يول ينيتقناست  يامرو تخلفات  ميجرا
 گريدنشان نداده و به عبارت  واكنش رانيوز أتيهمجازات به  نييتعحق  يواگذارال قب

در مورد  كه 25/4/2934مورخ  22593/91/34بر آن صحه گذاشته است مانند نظر شماره 
حق  يواگذاردر مورد  يول ديگردارائه  (92)يليرحمل و نقل  شبكهآزاد به  يدسترسقانون 

( را 32اصل ) رادياو  كرده سكوت رانيوز أتيه نامه نييآه ها ب تخلفات و مجازات نييتع
 وارد ندانسته است.

 ندیبرآ. 0ـ1
به  كنون، تا ينيتقنو حدود امر  ارهايمعنگهبان در مورد  يشورا ديگرد ذكر چنانكه

 نيمهمتر كه( 25)اصل  است. كردهاستناد  ياساس( قانون 32( و )52(، )01(، )25اصول )
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 يشورااز مستندات  يكي، رود يمبه شمار  رانيا ياسالم يجمهورقوا در  کيتفكمنبع 
 يياجراو  ينيتقنمنجر به اختالط امور  كهاست  ينيقوان بيتصواز  يريجلوگنگهبان جهت 

 يشورا، ينيتقنمحدوده امر  نييتبدر خصوص  نيهمچن .(2ـ2ـ2)مانند مورد  شوند يم
از  يبرخ گردند يماداره  هيفق تيوالنظر  ريزهمه قوا  نكهيااصل و  نيانگهبان با استناد به 

خارج دانسته است مانند موارد  ياسالم يشورامجلس  تيصالحرا از  يگذار قانونشئون 
 كهرا  يموارد، ياساس( قانون 01اصل ) ذكرشورا با  نيا نيهمچن(. 4ـ2ـ2و  9ـ2ـ2)

( و 2ـ2)مورد  داند ينممجلس  يبرا يگذار قانونرا قابل  شود يم يرهبرمربوط به  ماًيمستق
اعالم  ياساس( قانون 52مجلس مبعث از اصل ) ينيتقن تيصالحامر را خارج از  نيا
اصول  نياستنادتراز پر  يكي ياساس( قانون 32) اصل نيهمچن(. 2ـ9ـ2)مورد  كند يم

امور  ينيتقن تيماه صيتشخاز اجرا بوده و در  نيتقن زييتمدر بحث  نگهبان يشورا يبرا
بودن  ضيتفوقابل  ريغخود فقط بر  يخوداصل به  نيا كه يحالدارد، در  دكاربر اريبس
است  ينيتقن يامرچه  نكهياو  كند يماشاره  ياسالم يشورامجلس  ندگانينما ينيتقن ارياخت

. اما هر جا شورا خواسته است شود ينماصل استنباط  نيا، از ستين ينيتقن يامرو چه 
 راديامجلس است از  يگذار قانون ازمنديندارد و  ينيتقن تيماه يمورد كه دينمااعالم 
 تيماهمربوط به  كهاستدالل  هيپا کيموارد  نيا اكثردر  كهاست  كرده( استفاده 32اصل )

 ينيتقن تيماه كه 90اصل  كه 3ـ4ـ2)مانند مورد  گردد ينم ذكرآن موضوع است  ينيتقن
اشاره شده است(. البته  32صل نشده و فقط به ا ذكراست  كرده ديتأكجرم و مجازات را 

از غفلت شورا  يناشاز موارد  يبرخاستدالل در  گريد هيپا ذكرعدم  كهاست  ذكرالزم به 
وجود ندارد و  نهيزمدر آن  يمصرحاصل  چراكه، ستين ياساسقانون  گريداصول  ذكراز 
 تيهمانگهبان از  يشوراو استنباط مستقل  صيتشخ قتيحق( در 32اصل ) راديا تذكربا 
 29ـ4ـ2)مانند مورد شماره  گردد يممشخص  ياساسقانون  تيكلامر بر اساس  کي ينيتقن
 نييتب ينيتقن يامر، به عنوان يتيحاكمو  يگريتصدامور  صيتشخ، 32با استناد به اصل  كه

 يها تيصالحاصل گرفته است، حدود  نياشورا مستند به  كه يراداتياالبته از  شده است(.
 .(4ـ4ـ2)مورد  قابل فهم است زين يقانوگذاردر امر  يماسال يشورامجلس 

 ییاجراو حدود امر  ارهایمع. 2

 يبررسوجود ندارد،  ياساسدر قانون  يياجرااز امور  يروشن فيتعر كه ييآنجااز 
و به  بكاهد يمفهومابهام  نيااز  يحدودتا  تواند يم ياساسنگهبان قانون  يشوراآراء 
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نگهبان در  يشورامنظور اصول مورد استناد  نيهم. به كند كمکاز اجرا  نيتقن زييتم
 .گردد يمنهاد، مطرح  نيا ياظهارنظرها

 یاساسقانون  75اصل . 1ـ2
(، ايراد مغايرت 25ي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل )شوراي نظرات بررسبا 

 قابل برداشت است؛  ريزبا قانون اساسي گرفته است موارد 
و قوه مقننه  يياجرااست  يعملاز وزراء(  ريغ) يياجراو عزل مقامات نصب  .1ـ1ـ2

جمهور و وزرا. مانند نظر  سيرئاز  ضاحياستو  ؤالسحق دخالت در آن را ندارد مگر حق 
 .(99)نگهبان يشورا 2/9/2901مورخ  2923شماره م/

 يياجرا يامرو مصرف آن  صيتخص يولاست  ينيتقن يامربودجه  بيتصو .2ـ1ـ2
مورخ  3219و قوه مقننه حق دخالت در آن را ندارد. مانند نظر شماره  باشد يم

  .(94)نگهبان يشورا 20/22/2902

داشته باشد قوه  يياجرا فيوظاشود و  ليتشك هيمجردر قوه  كه يئتيههر  .3ـ1ـ2
حق  كهجلسات آن را ندارد، هر چند  ليتشكو  ها يريگ ميتصممقننه حق دخالت در 

و تفحص پا  قيتحقدر خصوص  ياساس( قانون 50بر اصل ) ينمبتنظارت مجلس 
  .(92)نگهبان يشورا 92/2/2902مورخ  3239برجاست. مانند نظر شماره 

است و قوه مقننه حق دخالت  يياجرا يامرآن  ياجراو  يياجرا نامه نييآ هيته .4ـ1ـ2
  .(90)نگهبان يشورا 23/9/2951مورخ  2952در آن را ندارد. مانند نظر شماره 

دولت را به  تواند ينماست و قوه مقننه  يياجرا يامربه مجلس  حهيال ميتقد .5ـ1ـ2
 .(95)نگهبان يشورا 2/3/2959مورخ  5242. مانند نظر شماره دينما مكلفامر  نيا

قوا حق دخالت در آن را ندارند.  ريساو  يياجرااست  يامرانتخابات  يبرگزار .6ـ1ـ2
  .(93)نگهبان يشورا 23/2/2954 مورخ 222مانند نظر شماره 

 يامر، يدولت مراكز كارساعات  نييتعمانند  يياجراامور  اتيجزئ نييتع .7ـ1ـ2
 بلكه كندرا مختل  هيمجربا دخالت در آن، استقالل قوه  تواند ينماست و قوه مقننه  يياجرا

ماره نگهبان در نظر ش يشورا چنانكه، كردواگذار  نامه نييآامور را به  نيا ديبا
  كند. بر اين امر تأكيد مي (93)5/21/2932مورخ  23313/91/32

از قوه  ريغ ينهادهامربوط به  كه ينيقوان يبرا نامه نييآ نيتدوحق  هيمجرقوه  .8ـ1ـ2
  .(41)نگهبان يشورا 22/9/2935مورخ  25233/91/35است را ندارد. مانند نظر شماره  هيمجر
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 یاساسقانون  06اصل  .2ـ2
(، ايراد مغايرت 01ي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل )شورانظرات  يبررسبا 

 قابل برداشت است؛  ريزبا قانون اساسي گرفته است موارد 
توسط دولت  ماًيمستق ديبا يياجرااست و امور  يياجرا فيوظادار  دولت عهده .1ـ2ـ2
بدون نظر دولت  يياجرامور را در ا گريد ينهادها تواند ينممجلس  نيبنابرا، رديگانجام 

 .(42)نگهبان يشورا 4/9/2902مورخ  4234شماره  هينظردهد. مانند  مشاركت
قوا حق  ريسااست و  يياجرااز زمره امور  كشور تيامن يشورا فيوظا .2ـ2ـ2

 شوراي نگهبان. (42)29/9/2902مورخ  3392شماره مانند نظر  دخالت در آن را ندارند.
است  يياجرا يامر زين كشور يياجرامختلف  يها بخش يعال يشورا ليتشك .3ـ2ـ2

در آن را  يرأهمراه با حق  تيعضومجلس( حق  ندگانينما ژهيو)به  ريوزاز  ريغو 
 .(49)نگهبان يشورا 2/3/2959مورخ  5242ندارند. مانند نظر شماره 

 نيابا مصوبه خود  تواند ينمو مجلس  يياجرااست  يعمل كاركنان قيتعل .4ـ2ـ2
مورخ  14443/22/52. مانند نظر شماره كندواگذار  هيمجررا به خارج از قوه  يياجراعمل 

 .(44)نگهبان يشورا 20/2/2952
جلسات  ليتشكو  ها يريگ ميتصمحق دخالت در  هيقضائمقننه و  يقوا .5ـ2ـ2

داشته باشند را  ينظارتو  يياجرا فيوظاشده و  ليتشك هيمجردر قوه  كه ييشوراها
جمهور  سيرئ ايمربوطه  ريوز دييتأپس از دخالت، مصوبات شورا به  آنكهمگر ندارند 
  شوراي نگهبان. (42)22/4/2934مورخ  22023/91/34نظر شماره  مانندبرسد. 
به  تواند ينمو قوه مقننه  يياجرااست  يامر، يدولت مراكز كارساعات  نييتع .6ـ2ـ2

نگهبان در نظر شماره  يراشو چنانكه، كندامور دخالت  نيادر  يجزئصورت 
 كند. بر اين امر تأكيد مي (40)5/21/2932مورخ  23313/91/32

در قوه  ييشورانداشته باشد به  يياجرا تيماه كه يارياختهر  كردنمحول  .7ـ2ـ2
  شوراي نگهبان. (45)29/9/2935مورخ  25242/91/35نظر شماره مانند ممنوع است.  هيمجر

 یاساس( قانون 51اصل ). 3ـ2
(، ايراد مغايرت 52ي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل )شوراي نظرات بررسبا 

 قابل برداشت است؛  ريزبا قانون اساسي گرفته است موارد 
 ارياختاعمال  تيفيك، برداشت، نوع و صيتشخنسبت به  تواند ينمجمهور  سيرئ ـ
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نگهبان در نظر  يشورا نكهچنا. كنداعمال قدرت  ايمجلس اظهار نظر و  يگذار قانون
 كند. بر اين امر تأكيد مي (43)25/2/2932مورخ  2344/91/32شماره 

 یاساس( قانون 113اصل ). 4ـ2
مانند نظر مربوط  يمواردشورا در  نيا كه دهد يمنگهبان نشان  يشورانظرات  يبررس

جمهوري اليحه اصالح قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست »به 
 كه ييآنجا( را وارد دانسته است اما از 229اصل ) راديا 25/2/2932مورخ « اسالمي ايران

است و تمام  كرده زين ريتفسرا  ياساس( قانون 229مورد، اصل ) نيانگهبان در  يشورا
. از شود يم ذكر زين ريتفاسقسمت  نيااست در  كرده تكرار ريتفاسنظرات خود را در 

 و محدوده آن قابل برداشت است؛« اجراي قانون اساسي»وم امر مفه مذكورموارد 
از  ياصل كهاست  يجائمربوط به  ياساس( قانون 229اصل ) ياجرا تيمسئول .1ـ4ـ2

نگهبان  يشورا چنانكهمتوقف شده باشد  اياجراء نشده باشد  يكلبه  اي ياساساصول قانون 
 است. كرده ديتأكامر  نيابر خود  (43)2/22/2952مورخ  2423/22/52در نظر شماره 

بتواند در  جمهور سيرئ كه ستينآن  ياساسقانون  (229مستنبط از اصل ) .2ـ4ـ2
)مانند نظر  كندمختلف نظام دخالت  نيمسئول اراتياختو  فيوظا اتيجزئو  قيمصاد

 چنانكهدهد  ليتشكرا  يأتيهمورد  نيادر  اي (21)(22/3/2955مورخ  9332/22/55شماره 
 دارد. ديتأكامر  نياخود بر  (22)25/2/2932مورخ  2344/91/32گهبان در نظر شماره ن يشورا
نظارت بر اجراي »از  ريغ يامر ياساسقانون  (229اجرا در اصل ) تيمسئول .3ـ4ـ2

مورخ  45242/91/32شماره  يريتفس هينظرنگهبان در  يشورا چنانكهاست.  «قانون اساسي
 دارد. شارهاامر  نياخود بر  (22)22/4/2932

 ستين يمواردشامل  ياساس( قانون 229جمهور در اصل ) سيرئ ياجرا تيمسئول .4ـ4ـ2
را به عهده  يفيوظاو  اراتياختاعمال  تيفيك، برداشت نوع و صيتشخ ياساسقانون  كه

 يشورامصلحت نظام، مجلس  صيتشخنگهبان، مجمع  يشورا، يرهبرمجلس خبرگان 
 هينظرنگهبان در  يشورا چنانكهگذاشته است.  يگريدو دستگاه  و هر مقام هيقضائ، قوه ياسالم
 .كند يم حيتصرامر  نياخود بر  (29)22/4/2932مورخ  45242/91/32شماره  يريتفس

 یاساس( قانون 124اصل ). 7ـ2
بر مصوبات  يمواردشورا در  نيا كه دهد يمنگهبان نشان  يشورانظرات  يبررس
 ريزمورد  مذكور راداتيااز  كه( گرفته است 224اصل ) راديا ياسالم يشورامجلس 
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 و محدوده آن قابل برداشت است؛ يياجرادرباره مفهوم امر 
انتخاب معاون از  بلكه كند نييتعجمهور معاون  سيرئ يبرا تواند ينمقوه مقننه  ـ

مورخ  9034نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهجمهور است.  سيرئ يياجرا اراتياخت
 كند. بر اين امر تأكيد مي (24)22/5/2952

 یاساس( قانون 135اصل ). 5ـ2
ايراد  ،(293)با ابتنا به اصل  در آن مواردي كهنگهبان  يشورانظرات  يبررسبا 

 قابل برداشت است؛  ريزموارد  گرفته است مغايرت با قانون اساسي
 جاديا رينظهستند  يا نامه بيتصو تيماه يدارا كه يمورد يماتيتصماتخاذ  .1ـ7ـ2
و  رانيوز أتيه نامه بيتصو ازمندينو  يياجرااست  يامر، يياجرا يها دستگاهدر  يمراكز

مورخ  0210نگهبان در نظر شماره  يشورا كه. همانگونه كردواگذار  ريغآن را به  توان ينم
 بر اين امر اشاره دارد. (22)29/3/2902

 أتيهمختص  يحقست و ا يياجرا يامرو دستورالعمل،  نامه نييآ بيتصو .2ـ7ـ2
دخالت  نيچن همو  شانيا ريغاز آنان است و سپردن آن به  يفرد ايو  يجمع ايو  رانيوز

مورخ  2952نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهامر ممنوع است.  نياقوه مقننه در 
و  يبهدار ونيسيكم يهمكاربه  نامه نييآ بيتصو كردن موكولخود،  (20)23/9/2951
دانسته است. و در  ياساس( قانون 293را خالف اصل ) ياسالم يشورالس مج يستيبهز

به  نامه نييآ بيتصوارجاع  22/2/2953مورخ  (25)4222/22/53شماره  يريتفسنظر 
 .داند يم ياساس( قانون 293مجلس را خالف اصل ) يها ونيسيكمبا  ونيسيكم

 رانيوز أتيه تيحصالو در  يياجرااست  يعمل يادار يها سازمان تيريمد .3ـ7ـ2
 چنانكهامر ممنوع است.  نيادر  شانيا ريغاز آنان است و دخالت  يفرد ايو  يجمع ايو 

 به اين امر اشاره دارد. (23)5/4/2952مورخ  4330نگهبان در نظر شماره  يشورا
 يياجرا يامر زين كشور يياجرامختلف  يها بخش يعال يشورا التيتشك .4ـ7ـ2

در آن را ندارند.  يرأبا حق  تيعضومجلس( حق  ندگانينما ژهيوه )ب ريوزاز  ريغاست و 
  .(23)نگهبان يشورا 2/3/2959مورخ  5242مانند نظر شماره 

و  ينيتقناست  يامرقانون  کي يبرا يياجرا نامه نييآبه  ازين صيتشخ .5ـ7ـ2
ه نگهبان در نظر شمار يشورا چنانكهاز قوه مقننه ممنوع است.  ريغآن به  يواگذار

 كند. بر اين امر تأكيد مي (01)25/2/2932مورخ  493/91/32
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 . موارد متناقض5ـ2
بر ارائه نظر بر  كهنموده است  يسعنگهبان  يشوراگفته شد،  نيااز  شيپ چنانكه

شد در  دهيد كههمانگونه  يولاستوار بماند  ياساسبرداشت از اصول قانون  کياساس 
است. در  نكردهعمل  شيخو هيروبه  ينيتقنامور  صيتشخشورا در  نياموارد  يبرخ
هم وارد  ينقدو اگر  گردد يممشاهده  كمتردست  نيااز  يموارد يياجراامور  صيتشخ

 است: ياساسبه مقصود قانون  لينآن نهاد و عدم  راداتيااست بر نحوه 
 ارياخت، ياساس( قانون 224، طبق اصل )گردد يممشاهده  2ـ2در مورد  كههمانگونه  ـ
عنوان معاونت  يسازمان ليتشكبا  تواند ينمجمهور است و مجلس  سيرئتن معاون با داش

مجلس  يول، دارد يمرا اعالم  مذكوراستدالل، نظر  نيهمنگهبان با  يشورابر آن نهد و 
 سيرئو منصوب بودن  كردهدر مقام اصالح، فقط لفظ معاون را حذف  ياسالم يشورا

 راديابار مورد  نياو مصوبه  كند يم تكرارر را جمهو سيرئتوسط  ستيز طيمحسازمان 
 سيرئمنصوب  يفرد استيرسازمان به  ليتشك كهاست  يحالدر  نيا. رديگ ينمشورا قرار 
 نيمسئولدر عمل  نكهيا كماجمهور است.  سيرئ يبرامعاونت  ليتشك يمعناجمهور به 

مجلسند، به عنوان برآمده از قانون مصوب  كه يفرهنگ راثيمو  ستيز طيمح يها سازمان
  است. ياساس( قانون 224اصل ) ريمغاامر  نياو  شوند يمجمهور شناخته  سيرئمعاونان 

 ندیبرآ. 5ـ2
نگهبان در خصوص مصوبات  يشوراتمام نظرات  يبررسگفته شد پس از  چنانكه

(، 01(، )25آن مستند به اصول ) محدودهو  يياجراامر  يارهايمعمجلس اول تا هشتم، 
در  تياهمحائز  نكتهقابل برداشت است.  ياساسقانون  (293( و )224(، )229(، )52)

 يكلاصل به طور  نيا كه ييآنجااز  كهآن است  ياساس( قانون 25خصوص اصل )
 كه يمورددر هر  توانسته يمنگهبان  يشورا نيبنابرا، كند يم انيبقوا را  يكاركرداستقالل 

 ياصول ريسا، عالوه بر استناد به داده است و اجرا را نيتقنممزوج شدن حدود  صيتشخ
در مورد  چنانكه) كندهم استناد  ياساسقانون  (25مورد نظرش بوده، به اصل ) ماًيمستق كه
( است كردهاشاره  زين 25، به اصل ياساسقانون  293شورا عالوه بر استناد به اصل  4ـ2ـ2

از  كه 2ـ2ـ2)مانند مورد  پوشد يمچشم  ميمستق راديا ذكرموارد از  يبرخدر  يحتو 
 را مستند ياساسقانون  25و رأساً اصل  كرده يخوددار ياساسقانون  22استناد به اصل 

امر  کي يياجرا تيماهمستقل خود را از  صيتشخ نكهيا ايخود قرار داده است( و  راديا
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 نينهمچ انتخابات(. يبرگزاردر مورد  0ـ2ـ2. )مانند مورد كند انيباصل  نيا راديا ليذ
قوا  کيتفكنگهبان در اعمال  يشورااز مستندات  گريد يكي ياساس( قانون 01اصل )

 نيبنابرادارد.  ديتأكو وزراء  جمهور سيرئتوسط رهبر،  هيمجرو بر اعمال قوه  باشد يم
استناد  ياساسقانون  (01به مصوبات مجلس به اصل ) راديا يبرا نگهبان يشوراهرجا 
آن بوده و از انجام آن توسط قوه  ريغاز  يياجراامور  زييتمام در مق قتيحق، در است كرده

 گريد(. ها بانک كارساعت  نييتعدر مورد  0ـ2ـ2است )مانند مورد  كرده يريجلوگمقننه 
در  يياجرا، ورود مقامات ياساس( قانون 52با استفاده از اطالق اصل ) نگهبان يشورا آنكه
جهت آن را  نياو از  دانستهممنوع  را يگذار قانونامر  تيفيكو برداشت نوع و  صيتشخ

 زين ياساسقانون  (229. در مورد اصل )كند يم ادي يياجراامر  يها تيمحدودبه عنوان 
اعالم  ياساسقانون  ياجراجمهور را مسئول  سيرئ كهاصل از آنجا  نيا كه كرداشاره  ديبا
اصل تا به حال بارها از  نيا. مفهوم شود يماز اجرا مرتبط  نيتقن کيتفك، به بحث كند يم

 تيمسئول كه كرده ديتأكبارها  زيننگهبان مورد سؤال واقع شده است و شورا  يشورا
 كهگردد  ريتفس يا گونه به ديبا ياساسقانون  (229در اصل ) مذكور ياساسقانون  ياجرا

 ياساسقانون  ياجرا تيمسئول نيبنابرا. نشوداستقالل قوا  يمرزهارفتن  نيبموجب از 
 يياجراقوه  يبراآن را  ياجرالوازم  ياساسقانون  كهجمهور تا آن جاست  سيرئتوسط 
بر نداشته باشد و  يميمستقمسئول  كهوجود داشته باشد  ياصل نكهيا ايباشد و  دهيد كشور

آن  ياجرامسئول  ياساسقانون  (229اطالق اصل ) به استنادجمهور  سيرئآن اساس 
لوازم  كه منكراز  ينهدر مورد امر به معروف و  ياساس ( قانون3گردد. مانند اصل )

 يعنيموارد  نيااز  ريغنشده است. در  دهيد ياساسدر قانون  يخاصمقام  يبراآن  يياجرا
 باشد يم هيمجرخارج از قوه  يمسئول يدارا ياساساز اصول قانون  ياصل كه ييجادر 

نوشتار،  نيدرامتناسب با بحث ما  منظر و نياندارد. از  يكاربرد ياساسقانون  (229اصل )
 گونه چيهنگهبان  يشورامطابق نظرات  ياساسقانون  (229و اجرا، اصل ) نيتقندر تقابل 

 جاديا ياسالم يشورابر مجلس  نيتقندر اصول مربوط به  جمهور سيرئ يبرارا  يتفوق
 ياشورمورد استناد  اصولاز  گريد يكي زين ياساسقانون  (224. اصل )كردنخواهد 

جمهور در نصب  سيرئ ارياختدر مورد  كهاز اجراست  نيتقن کيتفكنگهبان در خصوص 
 کي سيرئ، از التيتشك کي ياعضا يمعرفضمن  كه يموارد. در ديگو يممعاون سخن 

اصل را  نيا راديانگهبان  يشورا شود يم اديجمهور  سيرئسازمان به عنوان معاونت 
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اصل جزء  نياخصوص داشتن معاونت طبق در  يريگ ميتصم چراكه شده است متذكر
اما در خصوص اصل  .است و قوه مقننه حق دخالت در آن را ندارد يياجرا اتيعمل

خود به مصوبات  راداتيانگهبان در  يشورا كه كرداشاره  ديبا ياساس( قانون 293)
سخن از  كه يصورتدر  آنكهنخست  :پرداخته است ها نامه نييآمجلس از دو منظر به 

 رانيوز أتيه يعني ربطيذتوسط مقام  ديبامصوبه آمده باشد حتماً  کيدر  يياجرا نامه نييآ
 يينها دييتأو عدم  گرانيدمربوطه صادر شود و صدور آنها با هر گونه دخالت  ريوزو 
)مانند مورد  شود يماعالم  ياساس( قانون 293جمهور، خالف اصل ) سيرئ اي ريوز
و  يادار فيوظا انجام يها حوزهمستقل در  يها نامه نييآصدور  آنكه گريد( و 2ـ5ـ2

نباشد را  يعاد نيقوانخالف  كه ييجاتا  يادار يهاسازمان  ميتنظو  نيقوان ياجرا نيتأم
 .(9ـ5ـ2)مانند نظر شماره  داند يممرتبط  ريوزو  رانيوز أتيه تيصالحو در  يياجرا امر

 يقانون تيماهبر  ديتأك رغم يعلنگهبان  يشورا كهآن است  تياهمحائز  نكتهاما 
 صيتشخدانسته و  ينيتقنو  يياجرامفهوم را اعم از  نياموارد  يبرخ، در «ضوابط اجرايي»

 يياجرامقامات  بيتصو ازمندينضابطه و به تبع آن  کيداشتن  يياجرا نامه نييآ تيماه
 صيشختمجلس بودن آن را منوط به  بيتصو ازمندينقانون بودن آن ضابطه و  ايبودن 
مورخ  24354/91/30مانند نظر شماره  و داند يمآنها از آن ضابطه  يتلقو  ندگانينماخود 

است خالف  يقانون نيمواز مذكوراگر منظور از ضوابط  كه كند يماظهار  (02)0/22/2930
سپرده شده است و اگر منظور از آن ضابطه  ندگانينما ريغبه  كه( است چرا 32اصل )
هم دارد خالف اصل  ريوز ريغعضو  كه يگروهاست سپردن آن به  يا نامه نييآموارد 

 است. ياساس( قانون 293)

 یریگ جهینت

نگهبان و پس از  يشوراها در نظرات  از آن کياز اجرا و محدوده هر  نيتقن زييتم يبرا
نگهبان در مقام  يشوراخصوص الجرم نظرات  نيادر  يكاف يريتفسفقدان نظرات 

و  يبند جمعو پس از  گرفتقرار  يبررسرد صوبات مجلس مواظهارنظر درخصوص م
مرتبط با هر  يياجراو  ينيتقنو حدود امر  صيتشخبر  يمبنشورا  يارهايمعاستخراج مناط، 

هر  انيپا. در ديگرد، مطرح يياجراو امور  ينيتقندو بخش امور  ليذ ياساساصل قانون 
 .ديگرد ذكرمستخرج  يارهايمعشورا و متناقض با  هيروبخش موارد خالف 
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به صورت  نيااز  شيپ قتيحقارائه گردد در  ديبا يبند جمعبه عنوان  اكنون كهچه  آن
ارائه  نديبرآبه عنوان  يياجراو  ينيتقنامور  يها بخشاز  کيهر  يبررس انيپاخُردتر در 

نگهبان در  يشورا، قيتحق نياطبق  كهاضافه نمود آن است  ديبا كهشده است، اما آنچه 
از  االمكان يحت كهبر آن داشته است  يسع يياجراو  ينيتقن قيمصادصوص برشمردن خ
 چنانكهمهم موفق بوده است،  نيادر  زين ياديزو تا حدود  كند يرويپواحد  يالگو کي
الگو را در برداشت از  کيوجود  كه ينظرات اديزالگوها و تعداد  نيا ذكرنوشتار به  نيا

شد، موارد  ذكردر موارد متناقض  كههمانگونه  كنيلت. ، پرداخكرد يمهر اصل ثابت 
 کي توان يمنگهبان  يشورااز نظرات  كهادعا  نيا استحكاماز  كهوجود دارد  زين يمتعارض

چند  دينبا. اما كاهد يمرا  كرداز اجرا استخراج  نيتقن زييتمجامع و مانع جهت  يالگو
 را از نظر دور داشت: نكته

واحد و  ريس کيبر  يمتكاقض برشمرده شده نسبت به موارد : موارد تنكه آننخست 
 .كاهد ينمانجام شده  يعلم كاراز ارزش  نيبنابرااست،  يتر كم اريبس يفراوان يدارا يمنطق

 يزمانبازة  کينگهبان در  يشوراانجام شده در مورد نظرات  يبررس: كه آن گريد
 تواند يم ياديز، موارد اندکدان چن مدت نه نياساله صورت گرفته است و در  92حدوداً 

 ياعضا رييتغبه  توان يماز آن جمله  كهد نگهبان مؤثر افتاده باش يشوراات نظر رييتغبر 
شورا از اصول قانون  ياعضافهم  رييتغو  تكامل يحتنگهبان به مرور زمان و  يشورا
 .كرد، اشاره ياساس

 طيشراآن نظام با  نيمواز يهمراهبه انعطاف و  يحقوقنظام  کي ييايپو: كه آنسوم 
و  ريتفاستاب  كه ياصولدر برداشت نظر از  نكهيادارد تا  يبستگ زين ياجتماع

 .نديآ كاراز دوران گذار به  نهيهز كمجهت عبور  يپلدارند به عنوان  يمتفاوت يها برداشت
مانع از طرح  دينبا تيواقعاز  يسهمداشتن  رغم يعلگفته  شيپ: موارد آنكهو آخر 

واحد در برداشت از  سبک کياز  يرويپبر  نگهبان يشورا شتريبم امعان دقت نظر لزو
 از اجرا گردد. نيتقن زييتم طهيحدر  هيژوبه  ياساساصول قانون 
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 ها ادداشتی
ها و  نيز مغاير با قانون اساسي است زيرا تعيين ناظر دائمي در وزارتخانه 4ماده  »...ـ 1

شوراي اسالمي نوعي دخالت قوه مقننه در قوه مجريه است و  هاي دولتي از طرف مجلس سازمان
 «.باشد ( نمي50اين احراز مصاديق اصل )

ماده واحده مغاير اصول  2موظف نمودن وزير به شركت در كميسيون تخصصي در بند »ـ 2
 «.بوده فلذا مغاير قانون اساسي شناخته شد 33و  51، 25

 يشورا 22و  24، 0، 2 يبندها فيوظاچون  0ماده  25و  22، 3، 0، 2، 9، 2 يبندهاـ در 4»ـ 3
 تيوال اراتياختبا  ريمغاآموزش و پرورش داده است، لذا  يعال يشورارا به  يفرهنگانقالب  يعال

 شرع شناخته شد... نيموازبا  ريمغا زينو  ياساسقانون  25مصرح در اصل  هيفقمطلقه 

مصلحت  صيتشخو مجمع  يفرهنگنقالب ا يشوراچون شامل مصوبات  20ـ اطالق ماده 3... 
شماره  اتينظراست  نيهمچن«. شناخته شد ياساسقانون  222و  25اصل  ريمغالذا  شود يمنظام 

 ... .و  3/22/2931ـ ق مورخ 2395و  2/21/2931مورخ  2353/22/31شماره 

به مواردي  هاي آنها نسبت ( و تبصره04و 2ـ اطالع عدم معافيت مالياتي مستفاد از مواد )2»ـ 4
اند، نظير آستان قدس  العالي( نظر به معافيت داده كه حضرت امام)ره( يا مقام معظم رهبري )مدظله

شماره  اتينظراست  نيهمچن« قانون اساسي است 25رضوي، خالف شرع و مغاير اصل 
 ...و  3/22/2931ـ ق مورخ 2395و شماره  2/21/2931مورخ  2353/22/31

وزير و رئيس جمهور به جواب دادن به تذكر نمايندگان، خالف اصل  الزام 232در ماده »ـ 5
 «.قانون اساسي است 25

قانون اساسي، )مجلس شوراي اسالمي در حدود مقرر  52ـ نظر به اينكه به موجب اصل 2»ـ 6
)اعمال قوه مجريه جز در اموري كه  01تواند قانون وضع نمايد( و طبق اصل  در قانون اساسي مي

به عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا است( مستقيماً 
گذاري مجلس شوراي اسالمي در رابطه با نماينده مقام رهبري در وزارت اطالعات، خارج از  قانون

 «.قانون اساسي مغاير است 52و  01با اصول  2حدود مصرح در قانون اساسي است بنابراين ماده 
 .3به شماره  کر.ـ 7
اين اصطالحات و عناوين اگر احتياج به تعريف دارد چنانكه در طرح فرض شده است  ...»ـ 8

بايد قبالً مانند مصوبه معادن در طرح، مذكور و كل طرح با توجه به آن تعاريف به تصويب برسد 
دن نامه مفهومش واگذاري اختيار كوتاه كر و اگر احتياج به تعريف ندارد پس واگذاري آن به آيين

يا گسترش دادن موضوع حكم و مفهم مشخص اين اطالعات و عناوين به هيأت وزيران است و 
 اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي مغايرت دارد...  32اصل گذاري است، با  چون مآالً قانون
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 ... .و  2/21/2931مورخ  2302/22/31و شماره  91/3/2950مورخ  2123/22/50شماره 

ه تعيين ضوابط اجازه تأسيس و توسعه و انتقال مؤسسات پزشكي را در تمام ك 29ـ ماده 2»ـ 9
قانون  32گذارد، به نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان مغاير با اصل  نامه مي كشور به عهده آيين

مورخ  21305و شماره  29/9/2902مورخ  3330شماره  اتينظراست  نيهمچن«. اساسي است
 ... .و  23/22/2902

كه اختياراتي ]نظير معافيت از پرداخت تمام يا قسمتي از بهاي  53تبصره  2بند  ـ9»ـ 11
گذاري است و در صالحيت مجلس  دولت واگذار نموده است كه قانون گذرنامه[ را به هيأت

شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي شناخته شد 32باشد مغاير با اصل  شوراي اسالمي مي
 ... .و  22/22/2959مورخ  5034و شماره  23/9/2951مورخ  2952

بند ب ماده واحده ]كه اصالح و تغيرات الزم در تشكيالت و حقوق كادر و ... با موافقت »ـ 11
گذاري را از آن  قانون اساسي كه قانون 32داند[ با اصل  كميسيون ديوان محاسبات مجلس مي

مورخ  9912شماره  اتينظراست  نيهمچن«. داند مغايرت دارد مجلس شوراي اسالمي مي
 ... .و  29/9/2952مورخ  9924و شماره  21/9/2952

موكول به اذن حاكم شرع  29و  22و  22مواد  9و تبصره  2ـ چون مواردي كه در ماده 4»ـ 12
شده است مواردي است كه با حقوق افراد و حرمت حيثيات آنها ارتباط دارد و اين موارد بطور 

گذاري  نشده است و احالة آن به مقامات قضايي و اجرايي نوعي قانونتفصيل در قانون معلوم 
ـ ق مورخ 2539شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي مغايرت دارد 32است با اصل 

 ... .و  24/2/2934مورخ  22542/91/34و شماره  25/3/2904

خي موارد از جمله خالف موازين شرع است و تبصره آن نيز ]كه تعيين بر 92ـ ماده 23»ـ 13
هاي شوراي عالي كار گذاشته است[ چون نوعي  كار افتادگي و... بر عهده دستورالعمل

شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي است 32گذاري است خالف اصل  قانون
 ... .و  91/3/2953مورخ  2354/22/53و شماره  2/2/2955مورخ  2023/22/55
حدود صالحيت علمي و اخالقي ذكر نشده است مغاير  5صره ماده ـ نظر به اينكه در تب2»ـ 14

و شماره  29/2/2902مورخ  3322شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي است 32با اصل 
 ... .و 23/2/2931مورخ  2112/22/31

وزيران نموده مغاير با  كه تعيين ميزان جريمه را منوط به تصويب هيأت 2ـ ذيل تبصره 2»ـ 15
و  23/0/2954مورخ  301شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي شناخته شد 32ل اص

 ... .و  91/3/2950مورخ  2123/22/50شماره 

طرح تشكيل شورايعالي  4و  9، 2ـ بخشي از هدف و وظايف مذكور در در موارد 2»ـ 16
يگر از آنها نيز يا اشتغال از مقوله تقنين است كه مربوط به مجلس شوراي اسالمي است، بخشي د
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وزيران و يا از جمله وظايف و اختيارات وزير و وزارت كار و امور  از وظايف و اختيارات هيأت
اجتماعي است، از اين رو تفويض تعيين اهداف و اجراي وظايفي كه بر عهده قوه مقننه و 

ز تعدادي از وزيران و يا وزير كار و امور كار و امور اجتماعي است به شورايي مركب ا هيأت
است  نيهمچن«. قانون اساسي است 293و  32، 01، 23وزيران و مسئوالن غير وزير مغاير اصل 

 و ... . 4/22/2932مورخ  0422/91/32اره و شم 24/21/2932مورخ  0209/91/32شماره  اتينظر

هاي  به تصويب كميسيون 2922هاي كاال مصوب  نامه ايمني انبار با توجه به اينكه آيين»ـ 17
شود؛ تفويض اختيار اصالح آن  مجلسين سنا و شوراي ملي سابق رسيده است و قانون محسوب مي

مورخ  22315/91/34شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي است 32به دولت مغاير اصل 
 ... .و  20/3/2935مورخ  23930/91/35و شماره  2/2/2934

توسط  ديبااست و  ينيتقناز امور  كهجا  آن از 4ماده  يـ وضع عوارض موضوع بند 2ـ 18
 ياساسقانون  32خالف اصل  شود يم نييتع...  كارگروهجا توسط  نيامجلس وضع گردد و در 

 شناخته شد.
 نيهمچن«. است ياساسقانون  32خالف اصل  ياسالم يشوراهاعوارض توسط  يبرقرارـ 9...
 .22/3/2932مورخ  2321/21/32شماره  هينظراست 

نامه اجرايي  ( كه تصويب نحوه رسيدگي و صدور رأي و تهيه آيين52ماده ) 2ـ تبصره 22»ـ 19
قانون اساسي شناخته  32نامه قرار داده است از اين جهت مغاير با اصل  و مالي را بر عهده آيين

 20294/91/32و شماره  2/2/2934مورخ  22322/91/34شماره  اتينظراست  نيهمچن«. شد
 ... .و  22/4/2932مورخ

( ماده واحده از اين جهت كه تفكيک امور تصدي و حاكميتي را به 2ـ تبصره )2»ـ 21
قانون اساسي  32گذاري است لذا مغاير با اصل  قانون  وزيران محول نموده و اين امر از شئون هيأت
 «.است

ر اصل عالي است[، مغاي ]كه در مورد تأييد بودجه توسط شوراي 4ماده  2ـ اطالق بند 2»ـ 21
 «. قانون اساسي شناخته شد 32

و همچنين تصويب تعاريف و  22ـ تعيين ضوابط كلي به نحو مذكور در بند ه ماده 9»ـ 22
بر عهده شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي  20هاي موضوع بند س ماده  اصطالحات استاندارد

قانون اساسي شناخته  293ل وزيران مغاير اص گذاشته شده است و واگذاري اين امور به غير هيأت
 «.شد

و  293و  01چون تعيين خط مشي بر عهدة آن گروه است خالف اصل  3ـ بند ز ماده 3»ـ 23
 «.قانون اساسي است 01كند خالف اصل  موارد ديگري كه شورا مستقل عمل مي

كه  0و وظايف مذكور در ماده  2ـ تشكيل شوراي عالي با كفيت مذكور در ماده 2»ـ 24
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 293و  01نامه را بر عهده دارد خالف اصل  از عضو غير وزير است و وظيفة تهية آيين متشكل
 «.قانون اساسي است

با توجه به شرح وظايفي كه براي شوراي عالي تعيين شده است ]از جمله  2الف( ماده »ـ 25
 «.قانون اساسي است 293تهيه خط مشي[ خالف اصل 

( و عبارت ساير 2وزش و پرورش در صدر ماده )ـ اطالق عبارت تصويب مقررات آم2»ـ 26
كه قانوني وجود نداشته باشد به نحوي تقنين است. لذا مغاير  امور در ذيل اين ماده در مواردي

 «.قانون شناخته شد 32اصل 
 . 20به شماره  کر.ـ 27
شد گذاري با ( مقصود از ضوابط مذكور در اين ماده چنانچه قانون2( ماده )2ـ تبصره )2»ـ 28

 «.قانون اساسي است 293نامه باشد مغاير اصل  قانون اساسي است و اگر آيين 32مغاير اصل 
شوند، در  ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي وزارتخانه»ـ 29

توانند حسب وظايف قانوني خود در  صورت ضرورت با تأييد سازمان و تصويب هيأت وزيران مي
سطوح تقسيمات كشوري واحد سازماني داشته باشند. در اين صورت كليه واحدهاي برخي از 

وابسته به يک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يک از سطوح 
گيرند. موارد استثناء  تقسيمات كشوري در يک واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي

 «.رسد تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران مياز حكم اخير اين ماده با 
 ريزبه شرح  يكشور ماتيتقسو ضوابط  فيتعار( قانون 24به ماده ) يالحاق( 4تبصره )»ـ 31

دستگاه  مشترک شنهاديپماده بنا به  نيااز شمول  يمستثنموارد  ريساـ 4 تبصره :شود يماصالح 
 «.اهد بودمجاز خو رانيوز أتيه بيتصوو  كشورو وزارت  ربطيذ

ـ تعيين وظيفه دبيرخانه شورا، پشتيباني علمي، پژوهشي و خدماتي متناسب با وظايف و 2»ـ 31
هاي شورا، نظارت بر حسن اجراي مصوبات و توسعه ارتباطات با مجريان و مردم و ساير  مسئوليت

ردد كه به گ نامه داخلي واگذار شده است اين موارد شامل اموري مي ( به آيين2امور ذيل ماده )
نامه موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي  حقوق مردم مربوط است، از مصاديق آيين

 «.نامه مذكور توسط شوراي عالي آموزش و پروش مغاير اين اصل شناخته شد باشد. لذا تصويب آيين مي
كت ناوگان : آئين نامه تعيين انواع تخلفات و جرايم مربوط به سير و حر2، تبصره 2ماده »ـ 32

ها توسط هيأت مديره راه آهن تهيه و به تصويب  در شبكه حمل و نقل ريلي و نحوه رسيدگي به آن
 «هيأت وزيران خواهد رسيد

ـ آن قسمت از بند يک ماده واحده كه تعيين رئيس كل بانک مركزي و قائم مقام او را 2»ـ 33
نمايد، چون نوعي دخالت قوه  ميمقيد به تأييد صالحيت آنها به وسيله مجلس شوراي اسالمي 

شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي مغاير است 25باشد، با اصل  مقننه در قوه مجريه مي



 

 
 2932بهار  - 2سال دوم، شماره /  یعموم  حقوق یاه یربرس فصلناهم   

 

 

421 

 ... .و  0/21/2933مورخ  4130/91/33و شماره  24/21/2952مورخ  4143

 كه مصرف اعتبار مصوب را با نظارت نمايندگان 29و نيز تبصره  3ـ بند ب تبصره 2»ـ 34
قانون  25مغاير با قسمت اخير اصل  09حوزه انتخابيه مربوطه قرار داده و نيز قسمت اخير تبصره 

  «.اساسي شناخته شد

اگرچه مجلس شوراي اسالمي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد ولي از »ـ 35
ات هيأت بدون وظايف اجرايي دارد و به موجب اين بند جلس 2لحاظ اينكه هيأت مذكور در بند 

 25حضور ناظر مجلس شوراي اسالمي رسميت ندارد، با استقالل قوه مجريه كه مطرح در اصل 
و  22/22/2952مورخ  4239شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي است مغايرت دارد

 ... .و  23/22/2952مورخ  0115شماره 
 23ماده  0الحاقي و تبصره  21ماده  9اصالحي و تبصره  2ـ در تبصره يک ماده 2»ـ 36

نامه موكول به همكاري كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي  الحاقي كه تهيه و تأييد آيين
 «.باشد قانون اساسي مي 293و اصل  25اسالمي شده مغاير با اصل 

 25در خصوص الزام دولت به تقديم اليحه مغاير اصول  22در بند ب تبصره  2ـ رديف 29»ـ 37
 نگهبان. يشورا 91/3/2953مورخ  2354/22/53شماره  هينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي است 54و 

ها را در مورد ابطال  ]كه نظر هيأت مركزي نظارت مجلس بر انتخابات شورا 51ـ ماده 0»ـ 38
«. قانون اساسي است 52و  25االجرا دانسته است[ مغاير اصول  يا توقيف انتخابات قطعي و الزم

 .23/3/2931مورخ  2023/22/31شماره  هينظراست  نيهمچن

قانون  25گونه موارد از امور اجرايي است و با توجه به اصل  نظر به اينكه تعيين اين»ـ 39
قانون  01اساسي كه مبين استقالل قوا است، مغاير اين اصل و در اين خصوص نيز مغاير اصل 

 «.اساسي تشخيص داده شد
هاي زير نظر   ( در خصوص دستگاه23نامه مندرج در تبصره ماده ) نـ تفويض تدوين آيي3»ـ 41

مقام معظم رهبري و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري و 
قانون  221و  25ها و نيز اصول  همچنين قواي مقننه و قضائيه، مغاير اصول مربوط به اين دستگاه

 «.اساسي شناخته شد

دار آن است و بايد  چون مربوط به وظايف اجرايي است كه دولت عهده 21ده ـ ما2»ـ 41
مستقيماً به وسيله دولت انجام بگيرد، از اين جهت مشاركت سپاه را در امور مذكوره به درخواست 

 «.باشد نيز مغاير مي 221و  01دولت و مسئولين مربوطه قرار نداده است با اصل 

ده مذكور )عضويت دادستان كل كشور و دادستان انقالب( و ما 22و  9همچنين بند ...»ـ 42
 5ماده  0و  2)عضويت دادستان انقالب اسالمي استان و دادستان استان( و بند  0ماده  3و 2بند 

 3ماده  4)عضويت دادستان انقالب اسالمي شهرستان و دادستان عمومي شهرستان( و بند 
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 «ون اساسي مغايرت داردقان 01)عضويت دادستان دادگاه بخش( با اصل 

كه دو عضو از نمايندگان مجلس دارد  23ـ تشكيل شوراي عالي مصرف در تبصره 0»ـ 43
 2324/22/55شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي شناخته شد 293و  01مغاير اصول 

 ... .و  91/3/2953مورخ  2354/22/53و شماره  21/9/2955مورخ 

وزير يا رئيس دستگاه به تعليق و نيز )در غير اين صورت رئيس  الزام 3ـ در ماده 2»ـ 44
 نيهمچن«. قانون اساسي شناخته شد 01نمايند( مغاير اصل  سازمان شخصاً نسبت به تعليق اقدام مي

 .24/22/2930مورخ  22210/91/30شماره  هينظراست 

در امور اجرايي را به  گيري ( آن از اين نظر كه تصميم2( با توجه به تبصره )2ـ ماده )2»ـ 45
قانون  01و  25شورايي محول نموده كه غير از قوه مجريه در آن عضويت دارند، مغاير اصول 

و شماره  23/3/2934مورخ  29549/91/34شماره  اتينظراست  نيهمچن«. اساسي شناخته شد
 ... .و  5/3/2932مورخ  23223/91/32

 .44به شماره  رکـ 46
قانون اساسي شناخته شد، عالوه بر  32گذاري مغاير اصل  الق سياستاط 23ـ در ماده 0»ـ 47

اين اختيارات محوله در اين ماده به شوراي مذكور ]از جمله حل اختالف و ايجاد وحدت رويه و 
 29215/91/30شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي است 01ارشاد و...[ خالف اصل 

 .22/2/2931مورخ  42232/91/31و شماره  20/3/2930مورخ 

هاي حكومتي، در مورد خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و مجمع  ه د: شمول دستگا»ـ 48
تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسالمي و قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه 

اي داده است نسبت به تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت  قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه
، 30، 34، 32، 59، 52اعمال اين اختيار و مسئوليت خالف اصول مربوط قانون اساسي من جمله 

 «شناخته شد... 220، 222، 213، 213، 215، 33، 33

نيز مربوط به جائي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي  229ضمناً اصل »... ـ 49
ظيفه رياست جمهور است كه از مقامات مسئول اجراء نشده باشد يا متوقف شده باشد در اينجا و

 «باشد بخواهد آن اصل را اعمال كنند و آن هم به مسائلي از قبيل انتخابات مربوط نمي
قانون اساسي اين نيست كه رئيس محترم جمهوري  229عالوه بر اينكه مستفاد از اصل »ـ 51

 «.نظام دخالت كند و...بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف 

، استقالل هيأت مذكور در مقام عمل است، لذا اصل تشكيل 2ـ چون ظاهر ماده 9ـ2»ـ 51
 «.شناخته شد 229چنين هيأتي خالف اصل 

ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجراء در اصل 2»ـ 52
 «.راي قانون اساسي استقانون اساسي، امري غير از نظارت بر اج 229
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شود كه قانون اساسي تشخيص،  شامل مواردي نمي 229جمهور در اصل  مسئوليت رئيس»ـ 53
برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي 

اه نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسالمي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگ
 «.اي محول نموده است ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه

از اين جهت كه رئيس سازمان را الزاماً معاون رئيس  2در رابطه با اصالح ماده  2بند »ـ 54
 .1202شماره  هينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي شناخته شد 224جمهور دانسته است خالف اصل 

قانون اساسي  293نامه است و به موجب اصل  ، تصويب2و  9هوم بند چون مف 2در ماده »ـ 55
 «.تصويب آن در مثل اين مورد با هيأت وزيران است مغاير با قانون اساسي شناخته شد

الحاقي كه  23ماده  0الحاقي و تبصره  21ماده  9اصالحي و تبصره  2در تبصره يک ماده »ـ 56
اري كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسالمي شده نامه موكول به همك تهيه و تأييد آيين

مورخ  3322شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي است 293و اصل  25مغاير با اصل 
 و ... . 29/2/2903مورخ  230و شماره  23/3/2900

  ونقان 293  اصل  خالف  مجلس  يا كميسيونهاي  كميسيون  به  نامه آيين  تصويب  ارجاع»ـ 57
 «.است  اساسي

مديره در ماده  ـ محدود كردن رئيس جمهور به انتخاب مديرعامل از ميان اعضاي هيأت9»ـ 58
مورخ  1232/22/52شماره  هينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي است 293خالف اصل  3

23/2/2952. 

مغاير  ]كه دو عضو از نمايندگان مجلس دارد[ 23عالي مصرف در تبصره   تشكيل شوراي»ـ 59
 5/5/2952مورخ  2919شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي شناخته شد 293و  01اصول 

 .... و  22/22/2959مورخ  5034و شماره 

نامه اجرايي به غير از مجلس شوراي اسالمي مغاير اصل  ـ تعليق تشخيص نياز به آيين4»ـ 61
 «.قانون اساسي است 293

 .92به شماره  کر.ـ 61
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 ع و مآخذمناب
نگهبان در مورد مصوبات  يشورا اتينظرمجموعه  ،(9831) ی نگهبانشورا قاتیتحق مرکز

معاونت  :، تهران(2905تا خرداد  2909دوم )خرداد  دوره ياسالم يشورامجلس 
  .یجمهور استیر یحقوقو مقررات معاونت  نیقوانو انتشار  حیتنق، نیتدو

نگهبان در مورد مصوبات  يشورا اتينظرموعه مج ،(9831) ی نگهبانشورا قاتیتحق مرکز
 نشر دادگستر. :، تهران(2952تا خرداد  2905)خرداد دوره سوم  ياسالم يشورامجلس 

نگهبان در مورد مصوبات  يشورا اتينظرمجموعه  ،(9831) ی نگهبانشورا قاتیتحق مرکز
 شر دادگستر.ن :تهران ،(2952تا خرداد  2952)خرداد  دوره چهارم ياسالم يشورامجلس 

نگهبان در مورد مصوبات  يشورا اتينظرمجموعه  ،(9831) ی نگهبانشورا قاتیتحق مرکز
 نشر دادگستر. :، تهران(2953تا خرداد  2952)خرداد دوره پنجم  ياسالم يشورامجلس 

نگهبان در مورد مصوبات  يشورا اتينظرمجموعه  ،(9819) ی نگهبانشورا قاتیتحق مرکز
معاونت  :، تهران(2939تا خرداد  2953ششم )خرداد  دوره ياسالم يشورامجلس 

 .یجمهور استیر یحقوقو مقررات معاونت  نیقوانو انتشار  حیتنق، نیتدو

نگهبان در مورد مصوبات  يشورا اتينظرمجموعه  ،(9819) ی نگهبانشورا قاتیتحق مرکز
معاونت  :تهران ،(2935تا خرداد  2939هفتم )خرداد دوره  ياسالم يشورامجلس 

 .یجمهور استیر یحقوقو مقررات معاونت  نیقوانو انتشار  حیتنق، نیتدو

نگهبان در مورد  يشورا اتينظرمجموعه  (،چاپریز)ی نگهبان، شورا قاتیتحق مرکز
 :تهران ،(2932تا خرداد  2935هشتم )خرداد دوره  ياسالم يشورامصوبات مجلس 

 .یجمهور استیر یحقوقرات معاونت و مقر نیقوانو انتشار  حیتنق، نیتدومعاونت 

 يمشورت، يريتفسنگهبان ) يشورا اتينظرمجموعه  ،(9831) ی نگهبانشورا قاتیتحق مرکز
، (2933ـ2923()تذكراتو  ها هياستفساربه انضمام  ياساسدر خصوص اصول قانون 

 .یجمهور استیر یحقوقو مقررات معاونت  نیقوانو انتشار  حیتنق، نیتدوتهران، معاونت 

 .زانیمنشر  :، تهرانياسيس ينهادهاو  ياساسحقوق  (9838)ابوالفضل دیس، یقاض

دوره اول، ، نشر دادگستر :تهران ،نگهبان يشورا اتينظرمجموعه (، 9831)نیحس مهرپور،
 جلد اول.

 .زانیم نشر :، تهرانياسيس يساختارهاو  ياساسحقوق  (،9811)محمد دیس، یهاشم


