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چکيده
مهم ترين رسالت و صالحيت شورای نگهبان در قانون اساسي ،پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام
جمهوری اسالمي ايران ،يعني شرع و قانون اساسي است .پيش از تشکيل مجلس شورای اسالمي،
نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملي و سنا و شورای انقالب) ،قوانيني را وضع کردهاند
که هم اکنون برخي از آنها در نظام جمهوری اسالمي ايران مجری هستند و از حيث عدم مغايرت
با شرع و قانون اساسي بررسي نشدهاند .عدم نظارت شورای نگهبان از حيث عدم مغايرت قوانين
مزبور با شرع و قانون اساسي ،از جمله مسائل مطرح در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران
است .امکان و چگونگي نظارت يا عدم نظارت شورای نگهبان بر قوانين مصوب شورای انقالب و
قوانين پيش از انقالب از حيث عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي ،بحث اصلي نوشتار حاضر
است که در نهايت با تبيين و بيان فرضيات ،نظريهها و استداللهای مطرح يا قابل طرح ،به اين
نتيجه ميرسيم که نظارت شورای نگهبان بر آن قوانين از حيث عدم مغايرت با شرع و قانون
اساسي قابل اثبات است که البته در هر مورد ،استداللهای جداگانهای وجود دارد.

کليدواژهها :شورای نگهبان ،قانون اساسي ،نظارت ،مصوبات شورای انقالب ،قوانين پيش از
انقالب ،اصل چهارم.

* E-mail: amfallahzadeh2002@gmail.com
** نويسندة مسئول

E-mail: maysamdarvish@gmail.com
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مقدمه
در هر کشور و نظام حقوقي پاسداری از هنجارهای برتر جامعه ارزش و اهميت فراواني دارد.
ازاينرو در هر جامعه لزوم اجرا و برخورداری از ضمانت اجرا برای رعايت و حراست از
هنجارهای برتر ،امری بديهي و محتوم است .ازاينرو هر نظام حقوقي به تبيين شيوههای
پاسداری از هنجارهای برتر خود در اسناد باالدستي اقدام کرده است .نظام حقوقي جمهوری
اسالمي ايران نيز پاسداری از دو هنجار برتر خود يعني شرع و قانون اساسي را از ضروريات و
امور ثابت و حتمي خود قلمداد ميکند .به موجب قانون اساسي وظيفۀ حراست و پاسداری از دو
هنجار شرع و قانون اساسي بر عهدۀ شورای نگهبان است .قانون اساسي در اصول متعدد مانند
اصول ( )11( ،)22و ( )19به عدم تضاد و مخالف نبودن تمامي مصوبات مجلس شورای اسالمي
با اصول برتر (شرع و قانون اساسي) تأکيد ويژه داشته است .بر همين اساس اصل ( )22قانون
اساسي مقرر ميدارد« :مجلس شورای اسالمي نميتواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام
مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد .»...شورای نگهبان نيز به موجب اصل
( )19قانون اساسي به نظارت بر اين امر مبادرت ميورزد .ازاينرو تصريح قانونگذار اساسي به
عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسالمي با موازين اسالمي و قانون اساسي کامالً مشخص
و واضح است و تمامي مصوبات مجلس شورای اسالمي لزوماً برای بررسي و اظهار نظر از حيث
عدم مغايرت با دو هنجار مذکور به شورای نگهبان ارسال ميشود.
برخي از قوانيني که در حال حاضر در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران حاکم است ،قبل
از تشکيل شورای نگهبان تصويب شده و ازاينرو هيچ نظارتي از حيث عدم مغايرت با شرع و
()1

قانون اساسي بر آنها صورت نگرفته است.

بيترديد در اين مقطع تاريخي (پيش از تشکيل

شورای نگهبان و پيش از انقالب) قوانيني مغاير با احکام اسالمي يافت ميشود ،نميتوان کليۀ
قوانين مصوب از صدر مشروطيت تا زمان تشکيل شورای نگهبان را با احکام اسالمي مغاير
دانست (شفيعي سروستاني .)111 :1831 ،حال پرسش و نکتۀ اصلي که به ذهن متبادر ميشود
اين است که آيا اصوالً شورای نگهبان ميتواند رأساً به اين قوانين نظارت کرده و در مورد
مغايرت يا عدم مغايرت آنها با شرع و قانون اساسي اظهار نظر کند؟ در صورت امکان و در
فرض مغايرت قوانين مذکور با شرع و قانون اساسي از نظر شورای نگهبان ،وضع آن قوانين به
چه صورت درخواهد آمد؟ آيا شورای نگهبان ميتواند بهطور مستقل و رأساً آنها را ابطال يا حتي
اصالح کند؟ يا ميتوان مجلس را به اصالح اين قوانين ملزم کرد؟ ديدگاه قانونگذار اساسي ،ساير
مستندات قانوني و رويکرد شورای نگهبان به اين مسئله چه بوده است؟
نوشتار حاضر به روش توصيفي  -تحليلي و با نگاهي به صورت مشروح مذاکرات مجلس
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بررسي نهايي قانون اساسي ،اصول قانون اساسي ،نظر و رويۀ شورای نگهبان ،مواد قانوني
مربوط و آرای استادان و انديشمندان حقوقي در پي آن است که به امکان و چگونگي نظارت
يا عدم نظارت بر اين قوانين از جانب شورای نگهبان بپردازد.
بيترديد ،تفکيك و تمييز بين دو نوع نظارتي که توسط شورای نگهبان اعمال ميشود
(نظارت از حيث عدم مغايرت با شرع و از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي) در اين تحقيق،
امری الزم و ضروری است ،چراکه دو نوع نظارت مذکور ،دو مقولۀ مجزا از يکديگرند که
قانونگذار اساسي نيز در اصول متعدد قانون اساسي ،مانند اصول ( )31( ،)22و ( ،)19آن دو را
از يکديگر تفکيك کرده و سازوکاری مستقل برای پاسداری و حفاظت از آنها تبيين کرده
است .بر همين اساس ،رويۀ شورای نگهبان و مستندات ارائهشده در نظارت بر اين قوانين،
استداللهای جداگانهای را در خصوص هريك از دو نظارت مذکور مطرح کرده است که
بهتفصيل در اين نوشتار ،بيان ميشود.

 .1نظارت بر قوانين از حيث عدم مغايرت با شرع
اصل چهارم قانون اساسي بهعنوان اصل کليدی و مبنايي در خصوص ابتنای قوانين به
موازين اسالمي مقرر ميدارد« :کليه قوانين و مقررات مدني ،جزايي ،مالي ،اقتصادی ،اداری،
فرهنگي ،نظامي ،سي اسي و غير اينها بايد براساس موازين اسالمي باشد .اين اصل بر اطالق يا
عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر
عهدهی فقهاء شورای نگهبان است» .دربارۀ چگونگي اعمال و حدود اين صالحيت در
خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمي ،اصولي مانند اصول ( )22و ( ،)19در يك قرائت
حداقلي از اصل چهارم ،بخشي از چگونگي اعمال اين اصل را بيان ميکند .اما در مورد نظارت
بر مصوبات پيش از انقالب و شورای انقالب از حيث عدم مغايرت با شرع ،قانون اساسي در
هيچيك از اصول خود راهحلي را پيشبيني نکرده است .ازاينرو حقوقدانان دو رويکرد
متفاوت را در اين زمينه اتخاذ کردهاند:
رويکرد گروه نخست براساس مفاد و متن صريح اصل چهارم قانون اساسي ،فقهای شورای
نگهبان را ناظرِ صالح بر تمامي قوانين و مقررات حاکم از حيث مطابقت با شرع دانسته است.
بر اين اساس ،شمول اصل چهارم به قوانين گذشته نيز تسری مييابد و فقهای شورای نگهبان
ميتوانند رأساً هر قانون و مقررۀ الزماالجرايي را که مغاير با شرع بدانند ،ابطال کنند (يزدی،
 .)32 :1821رويکرد دوم برداشت متفاوتي را از اصل چهارم قانون اساسي ارائه ميدهد .براساس
اين ديدگاه ،اصل چهارم در مقام بيان اصل صالحيت فقهای شورای نگهبان است و نه حدود و
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ثغور آن ،و نميتوان هيچ اصلي از اصول قانون اساسي را يافت که اجازۀ ابطال قوانين مصوب
پيش از انقالب يا شورای انقالب را رأساً به فقهای شورای نگهبان داده باشد .نظرهای تفسيری
و رويۀ شورای نگهبان نظر اول را مالك عمل قرار داده و نظر دوم را مقرون به صواب ندانسته
است (مجموعه نظريات شورای نگهبان 13 :1831 ،و .)11

1ـ .1تبيين صالحيت يا عدم صالحيت فقهاي شوراي نگهبان
مرجع انحصاری و اختصاصي تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسالمي با
موازين اسالم و احکام شرعي فقهای شورای نگهبان هستند .اما در مورد ديگر قوانين حاکم
يعني قوانيني که پيش از تشکيل مجلس شورای اسالمي در شورای انقالب و مجلس شورای
ملي و سنا مصوب شدهاند ،هيچ اصلي از قانون اساسي بهصراحت و مستقيم همانند مصوبات
مجلس شورای اسالمي ،تکليف را مشخص نکرده است .همانطورکه پيشتر گفتيم ،انديشمندان
و حقوقدانان دو نگاه متفاوت به اين موضوع دارند؛ نگاه اول براساس اصل چهارم قانون
اساسي ،فقهای شورای نگهبان را صالح در نظارت شرعي بر تمامي قوانين حاکم در نظام
جمهوری اسالمي مي داند .براساس اين ديدگاه اصل چهارم در مقام تعميم وظيفۀ فقهای
شورای نگهبان نسبت به همۀ قوانين حاکم در جمهوری اسالمي ايران است و ذکر مصوبات
مجلس شورای اسالمي در اصول ( )22و ( )11از باب خصوصيت مورد است و فقهای شورای
نگهبان در نظارت بر تمامي قوانين حاکم در نظام جمهوری اسالمي ايران اعم پيش از انقالب و
بعد از آن صالحيت دارند (عميد زنجاني .)113 :1831 ،بهعبارت ديگر ،اين گروه از حقوقدانان
براساس اصل مزبور نظارت و ابطال کليۀ قوانين مغاير با شرع را در صالحيت فقهای شورای
نگهبان ميدانند و معتقدند از اصل چهارم استفاده ميشود که در اين مملکت و در نظام
جمهوری اسالمي نميشود قوانيني مغاير با موازين اسالمي مجری باشد و هرگونه قانون حاکم
و الزم االجرا در کشور الزاماً بايد براساس موازين اسالم باشد که تشخيص آن بر عهدۀ فقهای
شورای نگهبان است ،خواه اين قوانين از تصويب مجلس شورای اسالمي گذشته باشد و خواه
قوانين مصوب قبل از انقالب باشد که نسخ نشده است و مورد عمل و اجرا قرار ميگيرد
(مهرپور[1832،الف]22 ،؛ مدني19-12 :1829 ،؛ مدني221-222 :1831 ،؛ عميدزنجاني:1831 ،
113؛ يزدی32 :1821 ،؛ هدايتنيا12-11 :1832 ،؛ هدايتنيا و کاوياني188-112 :1831 ،؛
برزگرخسروی111-119 :1811 ،؛ سخنان دکتر مهرپور :شفيعيسروستاني.)111 :1831 ،
طرفداران نظريۀ شمول حکم اصل چهارم بر قوانين شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب
سه دليل اصلي و شاخص در اثبات نظريۀ خود ،بيان ميکنند:
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اول آنکه چون در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ،نظام اسالمي از طريق آرای
عمومي مردم پذيرفته شده است ،هيچگونه قانوني بر خالف شرع نبايد اجرا شود .اين حکم در
صدر اصل چهارم تصريح شده است و به تبع آن شورای نگهبان حق نظارت بر همۀ قوانين
حاکم در اين نظام را دارد؛ دليل ديگر آنکه وقتي اصل چهارم بر اطالق و عموم همۀ قوانين
حتي قانون اساسي حاکم است ،به طريق اولي اين اصل بر قوانين مصوب شورای انقالب و
قوانين پيش از انقالب نيز حاکميت دارد و فقهای شورای نگهبان صالحيت نظارت شرعي بر
آنان را دارند.

() 2

مادۀ ( )21قانون ديوان عدالت اداری مصوب 1891

سومين دليل و مستند طرفداران

نظارت شرعي فقهای شورای نگهبان بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب
است .به موجب مواد قانوني مذکور ،هر شخص حقيقي و حقوقي ميتواند ابطال مقررات
دولتي (هم قبل و هم بعد از انقالب) مغاير با شرع را از ديوان عدالت اداری بخواهد .هيأت
عمومي ديوان عدالت اداری نيز پس از کسب نظر از فقهای شورای نگهبان و براساس آن رأی
خود را صادر ميکنند .بر اين اساس ،هنگاميکه ميتوان آييننامههای دولتي مصوب قبل از
انقالب را که مغاير با شرع است ،ارزيابي کرد و اگر با تشخيص فقهای شورای نگهبان خالف
شرع بود ،از عمل به آن خودداری کرده و آن را ابطال کرد ،در خصوص قوانين مصوب پيشين
نيز مي توان گفت که فقهای شورای نگهبان حق رسيدگي و اظهار نظر در خصوص عدم
مغايرت آنها با شرع را براساس اصل چهارم قانون اساسي دارند (مهرپور.)12-81 :1893 ،
همچنين در مورد پذيرفتن اين صالحيت برای فقهای شورای نگهبان ،برخي نويسندگان با
استناد به کالم امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوری اسالمي ايران معتقدند با توجه به متروك
ماندن اصل دوم متمم قانون اساسي رژيم مشروطه و عمل نکردن به اين اصل ،در همان رژيم
نيز قوانين اعتبار قانوني نداشتند ،ازاينرو تمامي مراجع قضايي و اداری در صورت ترديد در
مغايرت مکلفند ،نظر شورای نگهبان را در مورد تغاير يا عدم تغاير قوانين مزبور کسب کنند
(مدني.)19-12 :1829 ،
براساس استداللهای مذکور ،برخي حقوقدانان معتقدند که فقهای شورای نگهبان
صالحيت نظارت شرعي بر تمامي قوانين از جمله قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين
مصوب پيش از انقالب را دارند .در مقابل ،برخي ديگر نتيجۀ استداللهای سهگانۀ مذکور در
اثبات پذيرش صالحيت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعي بر قوانين پيش از تشکيل
شورای نگهبان را قابل نقد و خدشهپذير ميدانند (هاشمي211 :1831 ،؛ کاتوزيان881 :1838 ،؛
خامنهای11-11 :1893 ،؛ سخنان دکتر هاشمي :شفيعيسروستاني )8(.)192 :1831 ،به عقيدۀ آنان،
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پذيرش و اجرايي کردن صالحيت فقهای شورای نگهبان در نظارت بر قوانين مصوب شورای
انقالب و قوانين مصوب پيش از آن سبب ميشود که امکان مواجه شدن جامعه و حکومت با
خأل قانوني ،پيش آيد و در اين صورت فساد ناشي از خأل بهمراتب باالتر از حالتي است که در
آن قوانين اسالمي حاکم نباشد (هاشمي .)211 :1831 ،توضيح بيشتر آنکه هنگاميکه بپذيريم،
فقهای شورای نگهبان ميتوانند رأساً قانوني را خالف شرع بدانند و آن را مستقيماً ابطال کنند،
در اين صورت در آن موضوع ،نظام جمهوری اسالمي ايران فاقد گزارۀ حقوقي شده و آثار
سوء اين خأل قانونيِ حاصلشده ،بهمراتب از نبود قوانين اسالمي زيانبارتر است .بهنظر ميرسد
که نقد مذکور ،استدالل تام و کاملي ندارد و خود ،قابل نقد است .اوالً در مواردی که فقهای
شورای نگهبان قانوني را ابطال ميکنند ،براساس اصل  192قانون اساسي ميتوان گفت که
دادگاهها صالحيت دارند با توجه به منابع و فتاوی فقهي رأی دهند و ازاينرو با استناد به منابع
و فتاوی معتبر فقهي ،اين خأل حاصل نميشود .در همين زمينه ميتوان گفت همان اقدامي که
در زمان نبود قانون در خصوص موضوعي انجام ميگيرد ،ميتواند در زمانيکه قانوني ابطال
شود نيز انجام گيرد و ميتوان با قانونگذاری جديد ،خأل احتمالي را پر کرد .عالوهبر اين ،به
اصول کلي حقوقي همچون اصل آزادی اراده ،عدم صالحيت و برائت نيز ميتوان به حل
چالش احتمالي پيشآمده ،مبادرت ورزيد .توجه به قوانيني که مغايرت آنها با شرع را فقهای
شورای نگهبان اعالم کرده و بر همين اساس ابطال شدهاند نيز اين مسئله را روشن ميکند.
برای مثال در ابطال مادۀ ( )281قانون آيين دادرسي مدني سابق در مورد مرور زمان در دعاوی
که فقهای شورای نگهبان در تاريخ  1892/11/22آن را مغاير با شرع دانستند و آن را ابطال
کردند (مهرپور[1832 ،ب] )128-129 :يا در ابطال قانون کاالی متروکه مصوب 1813/2/13
شورای انقالب که فقهای شورای نگهبان در تاريخ  1891/11/13آن را مغاير شرع دانستند
(مهرپور[1832 ،ب] ،)199-192 :عمالً خأليي ايجاد نشد .در فرض ايجاد خأل قانوني نيز با
بهرهگيری از اصول کلي حقوقي مزبور ،اين خأل قابل رفع است .شايان ذکر است که ابطال
قوانين موجود ،امر غريبي در نظامهای حقوقي نيست .در برخي کشورها (همانند آمريکا و
فرانسه) نظارت پسيني بر قوانين مصوب وجود دارد و قوانين موجود توسط نهادهايي همچون
ديوان عالي و شورای قانون اساسي ابطال ميشود .در جمهوری اسالمي ايران نيز ابطال مقررات
دولتي توسط ديوان عدالت اداری انجام ميگيرد و خأليي هم ايجاد نميشود.
رويکرد دوم در نظارت شرعي فقهای شورای نگهبان بر قوانين مصوب شورای انقالب و
قوانين پيش از انقالب ايراد دارد و خدشهپذير است .اين نظريه -عدم صالحيت فقهای شورای
نگهبان در نظارت شرعي بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين مصوب پيش از انقالب-
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با روح و هدف اصول قانون اساسي همخواني ندارد .در خصوص اصول قانون اساسي و
به طور موردی اصل چهارم و اهداف آن بايد گفت که اصل چهارم قانون اساسي در مقام بيان
اين معناست که در نظام جمهوری اسالمي و با استقرار اين نظام کليۀ قوانين و مقررات از هر
گونه بايد براساس موازين اسالمي باشد و قوانين و مقررات مغاير با شرع در اين نظام به اجرا
در نميآيد .با تصريح اصل چهارم ،قوانين مغاير اسالم منسوخ و غير قابل عمل هستند
(مهرپور[1832 ،الف] .)22 :اصل چهارم را بايد براساس پايهها و اهداف موجود در اصول دوم
و سوم قانون اساسي ،در مقامِ بيانِ اسالمي بودن تمامي قواعد و گزارههای حقوقي حاکم در
نظام جمهوری اسالمي ايران-اعم از آنکه مصوب قبل يا بعد از انقالب باشند -دانست ،هرچند
در لفظ خود تصريح به قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين مصوب پيش از انقالب نکرده
باشد .توضيح بيشتر آنکه ،سازوکاری که در اصول  22و  19آمده است ،ناظر بر اعمال بخشي
از احکام مقرر در اصل چهارم قانون اساسي است و نه تمام آن .عموم و اطالق اصل چهارم
قانون اساسي ابتنای کليۀ قوانين (اعم از پيش از انقالب و پس از آن) را در نظر داشته است و
سازوکار بيانشده برای اصول ( )22و ( )19در تبيين بخشي از احکام موجود در اصل چهارم
در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمي بوده است و تزاحم و مغايرتي با نظارت شرعي مقرر
در اصل چهارم برای قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب از جانب فقهای
شورای نگهبان ندارند .ازاينرو براساس نکات مذکور رويکرد دوم که نظريۀ عدم صالحيت
فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعي بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين مصوب
()1

پيش از انقالب را پذيرفته است ،قابل نقض و واجد ايراد و خدشهپذير است.

فرضيۀ

نخست ،مقرون به صواب است و ازاينرو ميتوان به نوعي صالحيت نظارت شرعي بر قوانين
پيش از انقالب و شورای انقالب را برای فقهای شورای نگهبان براساس مستندات مطروحه که
تبيين شد ،در نظر داشت.

2ـ .1نظر و رويۀ شوراي نگهبان
پس از تبيين دو نظريۀ موجود در مورد صالحيت يا عدم صالحيت فقهای شورای نگهبان
در نظارت شرعي بر قوانين مصوب شورای انقالب و پيش از انقالب پرداختيم ،حال به بررسي
نظر مرجع رسمي مفسر قانون اساسي و نهاد پاسدار شريعت در حوزۀ تقنيني نظام جمهوری
اسالمي ايران يعني شورای نگهبان ميپردازيم .بيترديد نظر ،برداشت و عملکرد شورای نگهبان
در امر نظارت بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب ،راهگشايي اساسي در
تبيين و شناخت صحيح از بحث حاضر است.
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شورای نگهبان به صالحيت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعي بر قوانين مصوب
شورای انقالب و قوانين مصوب پيش از آن معتقد است .نظر شورای نگهبان بهطور رسمي در
خصوص بحث حاضر در نظر تفسيری شمارۀ  1138مورخ  1891/2/3و مبتني بر اصل چهارم
قانون اساسي بيان شده است .نظريۀ تفسيری مزبور در پاسخ به شورای عالي قضايي وقت ،در
مورد مغايرت شرعي برخي از قوانين مصوب پيش از انقالب که در زمان حال (جمهوری
اسالمي) حاکم اند ،صادر شده است .متن سؤال و جواب شورا که حاکي از نظر تفسيری
شورای نگهبان در زمينۀ قانون اساسي است عيناً نقل ميشود:
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسي اين است که بهطور اطالق کليه قوانين و مقررات در تمام
زمينهها بايد مطابق موازين اسالمي باشد و تشخيص اين امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.
بنابراين قوانين و مقرراتي را که در مراجع قضائي اجراء ميگردد و شورای عالي قضائي آنها را
مخالف موازين اسالمي ميداند ،جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسالمي
برای فقهاء شورای نگهبان ارسال داريد»( .مجموعه نظريات شورای نگهبان.)13-11 :1831 ،
براساس نظر تفسيری مزبور ،شورای نگهبان تاکنون موارد متعددی از قوانين مصوب پيش از
انقالب را که مغاير با شرع بوده ،ابطال کرده است .برای مثال ميتوان به ابطال مادۀ ( )1811قانون
مدني مصوب  1812که فقهای شورای نگهبان مغاير با شرع دانستند اشاره کرد .مادۀ ()1811
قانون مدني مقرر ميداشت« :در مقابل سند رسمي يا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده،
دعوی که مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نميگردد» .فقهای شورای نگهبان
در نظر شمارۀ  2911مورخ  1892/3/3که در روزنامۀ رسمي شمارۀ  12218درج شده است ،در
مورد مادۀ مزبور چنين اعالم نظر کردند« :مادۀ  1811قانون مدني از اين نظر که شهادت بينۀ
شرعيه را در برابر اسناد معتبر ،فاقد ارزش دانسته ،خالف موازين شرعي بوده و بدين وسيله
ابطال ميگردد» .همچنين در نظر شمارۀ  12/81/11339مورخ  ،12/2/11شورای نگهبان بر
ابطال اين ماده تأکيد کرده است .ازاينرو در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران ،اين ماده
جايگاه قانوني ندارد .از لحاظ عملي و کاربردی نيز ميتوان گفت که امروزه ،استناد قضات به
مادۀ  1811قانون مدني مصوب  1812چشمگير نيست و ميتوان آن را از جمله مواد قانوني
برشمرد که در احکام قضايي دادگاههای دادگستری مورد استناد قرار نميگيرد (بندرچي،
 .)81 :1832عالوهبر مادۀ  1811قانون مدني ،مصاديق ديگری مانند مادۀ ( )1قانون افراز و
فروش امالك مشاع مصوب  1812/3/22و مادۀ ( )281به بعد قانون آيين دادرسي مدني مصوب
 1891/9/9و حق کسب و پيشه موضوع مادۀ  11قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب
 ،1819/1/2مادۀ  121 ،121 ،121 ،128 ،122 ،121مکرر 131 ،122 ،تا  212 ،138و 211قانون
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مجازات عمومي سال ( 1811مهرپور[1832 ،ب] )181-183 :و قانون حفظ آثار ملي مصوب
( 1811مهرپور[1832 ،ب] )111-191 :از جمله قوانين مصوب پيش از انقالب هستند که فقهای
شورای نگهبان آنها را مغاير با شرع دانستهاند .همچنين فقهای شورای نگهبان در تاريخ
 1811/11/11طي نامهای به وزارت مسکن و شهرسازی آييننامۀ اجرايي قانون لغو مالکيت
اراضي شهری مصوب شورای انقالب را مغاير شرع دانسته است و عالوهبر اين «اليحۀ قانوني
راجعبه محدوديت داشتن مغازۀ گوشتفروشي» مصوب  1811/1/21شورای انقالب (مهرپور،
[1832ب] )112 :رأساً مواد آن را براساس اصل چهارم قانون اساسي مغاير شرع دانستند و آن را
باطل کردند.
براساس نظر تفسيری مذکور و مصاديق مزبور ،بايد گفت که نظر و رويۀّ شورای نگهبان در
نظارت شرعي فقهای اين شورا بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين مصوب پيش از
انقالب بهوضوح و صراحت مشخص است .شورای نگهبان با پذيرفتن صالحيت نظارت
شرعي فقهای شورای نگهبان بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب ،خط
بطالني در عالم عمل بر نظريۀ عدم شمول اصل چهارم قانون اساسي در نظارت شرعي بر
قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب کشيده است (مجموعه نظريات شورای
نگهبان.)13-11 :1831 ،

 .2نظارت بر قوانين از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي
1ـ .2صالحيت يا عدم صالحيت شوراي نگهبان
همان طورکه پيشتر گفتيم ،قانون اساسي در خصوص اعطای صالحيت يا عدم صالحيت به
شورای نگهبان در بحث نظارت بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين مصوب پيش از
انقالب از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي ساکت بوده و حکم صريح يا مستقيمي را در
اصول خود برای اين مسئله پيشبيني نکرده است .حقوقدانان نيز برخالف بحث نظارت شرعي
بر قوانين مذکور ،در بحث نظارت از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي ورود نکردهاند .در
بحث ص الحيت يا عدم صالحيت شورای نگهبان در نظارت بر قوانين مصوب شورای انقالب
و قوانين مصوب پيش از انقالب از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي دو فرضيه مطرح
ميشود:
فرضيۀ نخست که عدم صالحيت شورای نگهبان در نظارت بر قوانين مذکور از حيث عدم
مغايرت با قانون اساسي پذيرفته ،مبتني بر اين دليل است که براساس يك اصل کلي در علم
حقوق ،اصل بر عدم صالحيت در حقوق عمومي است و هنگام شك و ترديد در اصل
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صالحيت يك شخص حقوقي حقوق عمومي بايد ناصالح بودن آن مقام را بر صالحيت وی در
آن موضوع مقدم بدانيم (طباطبائي مؤتمني )1(.)192 :1832 ،ازاينرو با توجه به عدم پيشبيني
صالحيت مزبور در قانون اساسي برای شورای نگهبان نميتوان چنين صالحيتي را برای اين
شورا متصور شد و در نظر گرفتن رسالت نظارت بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين
پيش از انقالب از جانب شورای نگهبان ،از حيث عدم مغايرت آن قوانين با قانون اساسي،
نيازمند پيشبيني چنين صالحيتي در قانون اساسي است .نظر و رويۀ ظاهری شورای نگهبان
نيز مؤيد پذيرش عدم صالحيت خويش در اين زمينه است ،هرچند نظر مذکور بهصراحت از
جانب شورای نگهبان ابراز نشده است ،مواردی وجود دارد که شورای نگهبان نظر به عدم
صالحيت در موضوع فوق داده است .نکتۀ شايان توجه در بحث حاضر آن است که استناد به

اصل عدم صالحيت در حقوق عمومي بهصورت کلي محل بحث و تأمل است .هرچند اصل-
عدمصالحيت يکي از اصول اساسي در حقوق عمومي است ،لکن استناد به اين اصل کلي
زماني صورت ميگيرد که نتوانيم اصل صالحيت را احراز کنيم و درصورتيکه بتوان از هر
طريقي صالحيتي را اثبات کرد ،استناد به اصل عدم صالحيت خدشهپذير و قابل نقد است .اين
موضوع در «نتيجۀ بحث» بررسي ميشود.
در مقابل استدالل مذکور در فرضيۀ نخست ،فرضيۀ رقيب مبني بر پذيرش صالحيت
ش ورای نگهبان در نظارت بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب از حيث
عدم مغايرت با قانون اساسي نيز داليلي را برای اثبات حقانيت خود مطرح ميکند .برای فرضيۀ
حاضر سه دليل ميتوان بيان کرد؛ اول آنکه ،براساس اصل چهارم قانون اساسي کليۀ قوانين
حاکم در جمهوری اسالمي ايران بايد مبتني بر موازين شرعي باشد و تخلف از آنها برای هيچ
کس جايز نيست .ازاينرو هر فعل يا ترك فعلي که مغاير با قانون اساسي (مبتني بر شرع)
باشد ،به طريق اولي مغاير با شرع هم خواهد بود (موسيزاده .)811 :1831 ،قانون اساسي يکي
از اقسام و شقوق موازين اسالمي است و دامنۀ تعريف موازين اسالمي با تفسير موسع شامل
قانون اساسي نيز ميشود و براساس اصل چهارم قانون اساسي رعايت کردن و لحاظ آن در
قوانينِ حاکم ،الزامي است .درنتيجه براساس اصل چهارم قانون اساسي و همانند بحثي که در
فصل قبل مطرح شد ،ميتوان قائل به صالحيت فقهای شورای نگهبان در نظارت بر قوانين
مصوب شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب از حيث عدم مغايرت آنها با قانون اساسي
بود .به عبارت ديگر ،حکم اصل چهارم قانون اساسي در ابتنای قوانين بر موازين اسالم در
خصوص ابتنای قوانين به قانون اساسي نيز الزماالجراست و اين صالحيت برای فقهای شورای
نگهبان در قانون اساسي در نظر گرفته شده است.

نظارت شوراي نگهبان بر قوانين مصوب پيش از انقالب و شوراي انقالب

331

عالوهبر دليل مذکور ميتوان دليل ديگری را نيز در راستای اثبات فرضيۀ مزبور بيان کرد :با
توجه به اينکه مبنای پذيرش و گردن نهادن به قانون اساسي ،تنفيذی است که از جانب ولي
فقيه بر آن صورت گرفته ،قانون اساسي همچون حکمي از احکام حکومتي ولي فقيه است و
حکم حکومتي نيز يکي از احکام شرع تلقي ميشود ،و از سوی ديگر ،اگر شورای نگهبان و
به ويژه فقهای آن را ملزم به تبعيت از احکام حکومتي ولي فقيه بدانيم و آنها ملزم باشند
مصوباتي از مجلس را که در تغاير با احکام حکومتي است ،بهدليل مغايرت با شرع رد کنند،
قوانين مصوب شورای انقالب و مجلس شورای ملي نيز در صورت مغايرت با قانون اساسي،
در اصل ،مغاير حکم حکومتي ولي فقيه است و از اين نظر ،فقهای شورای نگهبان صالحيت
ابطال قوانين مذکور را به استناد مغايرت با قانون اساسي (حکم حکومتي ولي فقيه) خواهند
داشت.
لکن هر دو دليل مذکور خدشهپذير و قابل نقد است .در نقد استداللهای مذکور ميتوان
گفت قانون اساسي ،بين «موازين شرع» و «قانون اساسي» تفکيك قائل شده و احکام متفاوتي
در مورد هريك از آنها مقرر شده است .نظارت بر عدم مغايرت قوانين با شرع ،بر عهدۀ
«فقهای شورای نگهبان» و نظارت بر عدم مغايرت قوانين با قانون اساسي بر عهدۀ تمام اعضای
شورای نگهبان قرار داده شده است .اين تفکيك در هر دو دليل مذکور مخدوش بوده و
تفکيکي بين شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان صورت نپذيرفته است .ضمن اينکه در
قانون اساسي در همه جا اين دو عبارت در کنار هم آمده و در هيچ جا ،هيچيك جايگزين
ديگری نشده است .همچنين در رد دليل اول ،عالوهبر نقد مذکور بايد گفت که اساساً
حقوقدانان تعاريف گوناگوني از اصطالح مزبور (موازين اسالمي) بيان کردهاند ،اما آنچه در
تعريف اين اصطالح مقرون به صحت بهنظر ميرسد ،آن است که مقصود از موازين اسالمي،
همان احکام اسالمي است و نه عقايد ،اخالق اسالمي ،اصول عمليه و حتي قانون اساسي )9(.در

رد دليل دوم نيز بايد گفت که خود ولي فقيه (در مقام تنفيذکنندۀ قانون اساسي) قانون اساسي
را از مصاديق موازين شرع تلقي نکرده است .ايشان با تنفيذ قانون اساسي ،تفکيك بين نظارت
شرعي و نظارت از حيث قانون اساسي را پذيرفته است.
حال مي توان گفت که استناد به اصل عدم صالحيت برای اثبات عدم صالحيت شورای
نگهبان در بررسي قوانين مذکور نابجا خواهد بود ،چراکه همانطورکه گذشت ،اين اصل -همانند
ديگر اصول عمليه -زماني کاربرد دارد که دليلي وجود نداشته باشد و حال که دليلي برای
صالحيت اقامه شد ،استناد به اصل منتفي خواهد بود.
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2ـ .2نظر و رويۀ شوراي نگهبان
در مبحث پيشين و در ذيل فرضيۀ عدم صالحيت شورای نگهبان در نظارت بر قوانين
مصو ب پيش از انقالب و قوانين مصوب شورای انقالب ،گفتيم که نظر و رويۀ شورای نگهبان
بهعنوان يکي از داليل عدم صالحيت شورا در نظارت بر قوانين مزبور از حيث قانون اساسي،
قابل طرح است.
برای شناخت نظر و رويۀ شورای نگهبان در اين زمينه ،چند مصداق قابل ذکر است که در
اينجا به آنها اشاره ميشود :اول ،هنگاميکه مجلس شورای اسالمي در ذيل مصوبهای ،درصدد
توسعۀ احکام قانوني از قوانين مصوب پيش از انقالب است ،شورای نگهبان با رجوع به قانون
اصلي ،مصوبۀ مجلس شورای اسالمي را از حيث شرع و قانون اساسي ارزيابي و نظارت ميکند
و ممکن است موادی از قانون مورد بررسي را مغاير با قانون اساسي اعالم کند .در اين زمينه
ميتوان به «طرح تسری آييننامۀ معامالت شهرداری تهران مصوب  1811با اصالحات بعدی به
شهرداریهای شهرهای باالی يك ميليون نفر جمعيت ،کالنشهرها و مراکز استانها» و نظر
()2

شورای نگهبان در مورد آن به شمارۀ  33/81/82111مورخ  1833/1/21اشاره کرد.

شورای

نگهبان موادی از اين آييننامه را که پيش از انقالب تصويب شده بود ،مغاير با اصولي از قانون
اساسي مانند اصول  12 ،1و  181دانست .بر اين اساس ميتوان گفت که شورای نگهبان در اين
مورد و مصاديقي از اين دست ،نظر به عدم صالحيت خويش در نظارت بر قوانين مصوب پيش
از انقالب و شورای انقالب از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي داشته است ،مگر در مواردی
که قوانين مذکور بهنحوی مصوبۀ مجلس شورای اسالمي محسوب شوند.
استدالل شورای نگهبان در نظارت بر اين مصاديق آن است که اين موارد قانونگذاری
جديدی محسوب ميشود و براساس اصل ( )21قانون اساسي ،مجلس شورای اسالمي قاعدۀ
حقوقي جديدی را مقرر کرده است .بهعبارت ديگر تسری قانون مصوب پيش از انقالب از
جانب مجلس شورای اسالمي ،خود به طور مستقل گزارۀ جديد حقوقي تلقي شده است که
شورای نگهبان براساس اصول ( )11( ،)11( ،)22و ( )19قانون اساسي مصوبۀ مجلس شورای
اسالمي را از حيث شرع و قانون اساسي مورد نظارت قرار داده است .ازاينرو نميتوان گفت
که اين دست از نظرها و رويۀ شورای نگهبان مؤيد پذيرش صالحيت نظارت بر قوانين مصوب
شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي از جانب
شورای نگهبان است.
دوم ،شورای نگهبان در پاسخ به پرسشي در مورد مغايرت برخي از قوانين مصوب پيش از
انقالب و شورای انقالب با قانون اساسي ،رويۀ عدم صالحيت را اتخاذ کرده است .شورای
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نگهبان در ضمن «پاسخ به پرسش در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت قانون استقالل
کارشناسان رسمي دادگستری مصوب شورای انقالب با قانون اساسي» به شمارۀ 22/21/8111
مورخ  1822/1/13اشاره کرد که «ممکن است موادی از اين قانون خالف قانون اساسي باشد،
لکن اظهارنظر در مورد خالف قانون اساسي بودن قوانين گذشته از صالحيت شورای نگهبان
خارج است» (مجموعه نظريات شورای نگهبان .)112 :1831 ،هرچند که اين نظر شورای
نگهبان در پاسخ به پرسش مدير کل قضايي وقت قوۀ قضائيه و در مقام جواب به يك سؤال
بوده و نميتوان آن را نظر تفسيری محسوب کرد- ،چراکه نظر تفسيری شورای نگهبان تابع
تشريفاتي خاص (مانند آرای موافق سهچهارم اعضا و درخواست افراد مشخص در آييننامۀ
داخلي شورای نگهبان) و در زمينۀ يکي از اصول قانون اساسي است و اثر «در حکم قانون
اساسي بودن» را داراست -لکن نظريۀ مذکور ميتواند بهعنوان اماره و قرينهای مبني بر پذيرفتن
عدم صالحيت شورای نگهبان در نظارت بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين مصوب
پيش از انقالب از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي ،از جانب اين شورا تلقي شود.
با بررسي و امعان نظر در نظر و رويۀ شورای نگهبان درمييابيم ،که تمايل شورای نگهبان
در اظهارنظرهای خود به سمت عدم صالحيت نظارت بر قوانين مصوب شورای انقالب و
قوانين پيش از انقالب از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي بوده است.

نتيجهگيري
* پيشنهادها و راهكارهاي عملي براي نظارت بر قوانين سابق از حيث عدم مغايرت با
قانون اساسي و شرع:
در تحليل دارا بودن يا نبودن صالحيت شورای نگهبان در نظارت بر قوانين مصوب شورای
انقالب و قوانين مصوب پيش از انقالب از حيث شرع و قانون اساسي ،بايد اصل و فلسفۀ
وجودی شورای نگهبان بهطور ويژه مورد توجه قرار گيرد .رسالت و هدف اصلي تشکيل
شورای نگهبان حفاظت و پاسداری از عاليترين هنجارهای نظام جمهوری اسالمي ايران يعني
شرع و قانون اساسي است .مبنای تشکيل شورای نگهبان از نگاه خبرگان مجلس بررسي نهايي
قانون اساسي مشروعيت بخشي به قوانين مصوب مجلس از حيث مطابقت با شريعت اسالم
است (مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي .)12 :1891 ،اين نوع نگاه به
قانونگذاری متأثر از نگاهي مکتبي و ايدئولوژيك به قانونگذاری است .وقتي مکتب اسالم
بهعنوان مبنا و اساس تشکيل حکومت پذيرفته شد ،بايد قوانين و آنچه را که لزوم اجرا دارد
همسو و عدم مغاير با احکام آن تدوين کرد (درويش متولي[1812 ،ب] .)9 :در همين راستا در
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جلسۀ يازدهم مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ،شهيد بهشتي(ره) در مورد لزوم اسالمي
بودن قوانين و مقررات ميفرمايند« :در يك جامعۀ اسالمي کليۀ قوانين و مقررات و
تصويبنامهها و آييننامهها بايد ناظر داشته باشد و بايد قوانين و مقررات را با مراجعه به منابع
و مأخذ اسالمي مشخص کرد و بعد از نظر روشهاى قانون اساسي آن را دنبال کرد و تکميل
کرد» (مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي.)291 :1891 ،
ازاين رو ،علت اساسي و مبنای اصلي تأسيس شورای نگهبان پاسداری از شريعت اسالم و
ابتنای همۀ قوانين و مقررات حاکم در جامعۀ اسالمي به احکام و موازين اسالمي بوده است
(درويش متولي[1812 ،ب] .)2 :نظارت شرعي شورای نگهبان بر تمامي قوانينِ حاکم اعم از
مصوبات مجلس شورای اسالمي و قوانين مصوب پيش از انقالب يا شورای انقالب در نظام
جمهوری اسالمي ايران ،امری محتوم و ضروری است .در نتيجه براساس مجموع مستندات و
استداللهای مذکور ميتوان ديدگاه صالحيت فقهای شورای نگهبان در نظارت بر قوانين
مصوب پيش از انقالب يا شورای انقالب از حيث عدم مغايرت با شرع را پذيرفت .در
خصوص نظارت از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي نيز چنين است .در نظارت شورای
نگهبان بر قوانين پيش از انقالب و شورای انقالب از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي استناد
به اصل عدم صالحيت بالجهت بهنظر ميرسد و شورای نگهبان نيز بايد رويۀ خود را در
نظارت بر قوانين مزبور از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي بازبيني کند و اين صالحيت را
براساس اصول کلي قانون اساسي و به موجب سازوکاری که در ادامه بيان ميشود ،مورد لحاظ
و امعان نظر قرار دهد.
پس از بيان نظرها ،فرضيات و استداللهای مختلف و پي بردن به نظر مقرون به صواب ،در
گام نهايي بايد پيشنهادها و راهکارهای عملي برای اعمال به نحو احسن و مطلوب صالحيت
شورای نگهبان در نظارت شرعي و قانون اساسي بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين
مصوب پيش از انقالب بيان شود.
پيش از ارائۀ راهکار ،شايان ذکر است که مجلس شورای اسالمي در سال  1891و در اولين
آيين نامۀ داخلي مجلس شورای اسالمي در مورد اين موضوع ،حکمي را مقرر کرد که هرچند
به صالحيت شورای نگهبان در اين موضوع ارتباطي ندارد ،درصدد شناخت و اصالح قوانين
مصوب پيش از انقالب و شورای انقالب بود .مادۀ ( )91آييننامۀ داخلي مجلس شورای
اسالمي مصوب  1891/8/28مقرر ميکرد که «از اولين دورۀ مجلس شورای اسالمي کميسيون
ويژهای بهمنظور رسيدگي به قوانين گذشته اعم از قوانين شورای انقالب و قوانين قبل از
انقالب تشکيل ميشود .اين کميسيون متناسب با انقالب اسالمي تغييرات الزم را در قوانين
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گذشته پيشنهاد مينمايد که بهصورت طرح يا اليحه مطابق آئيننامه در مجلس مطرح شود».
لکن اين روش در عمل با شکست مواجه شد و ظاهراً از طرف کميسيون مذکور در طول
حيات خود هيچ اقدامي صورت نگرفته است (هاشمي211 :1831 ،؛ خامنهای21-29 :1893 ،؛
سخنان دکتر هاشمي :شفيعي سروستاني .)192 :1831 ،در آييننامۀ داخلي مجلس مصوب
 1821که در حال حاضر مجراست ،چنين کميسيوني وجود ندارد.
برخي در اين زمينه پيشنهاد کردهاند ،درصورتيکه شورای نگهبان از هر طريق به خالف
شرع بودن قانوني مطلع شد و بر آن صحه گذاشت ،به مجلس اعالم کند تا مجلس به اصالح
يا لغو آن قانون اقدام کند (درويشوند و راجي .)128 :1811 ،در نگاه نخست ،اين پيشنهاد،
پيشنهاد خوبي تلقي ميشود .اما ايراد اين پيشنهاد آن است که تصريح ندارد که آيا مجلس
الزامي به اصالح يا لغو آن قانون مغاير با شرع دارد يا خير .اگر پيشنهاد مذکور يك تخيير برای
مجلس محسوب شود ،ناقص بوده و فاقد ضمانت اجرای مناسب است و در صورت الزام به
قانونگذاری ،اين ايراد وارد است که براساس اصل ( )21قانون اساسي ابتکار قانونگذاری ،از
طريق طرح نمايندگان يا اليحۀ دولت صورت ميگيرد .از سويي ديگر بر مبنای اصل ()21
قانون اساسي نميتوان الزامي را برای مجلس در امر قانونگذاری لحاظ کرد .ازاينرو شورای
نگهبان نميتواند مجلس شورای اسالمي را به قانونگذاری (اصالح يا ابطال) ،در خصوص
قوانين مصوب شورای انقالب يا قوانين مصوب پيش از انقالب که شورای نگهبان آن را مغاير
با شرع ميداند ،ملزم کند .ضمن اينکه بهنظر ميرسد پيشنهاد مذکور مبتني بر اين پيشفرض
است که شورای نگهبان صالحيت ابطال قوانين مصوب شورای انقالب و قبل از انقالب را
ندارد و صرفاً مي تواند مغايرت اين قوانين با شرع يا قانون اساسي را اعالم کند و اين مجلس
است که صالحيت لغو يا اصالح قوانين مصوب پيشين را داراست ،چراکه ابطال قوانين پيشين
توسط شورای نگهبان ،موجب ايجاد خأل قانوني خواهد شد .با توجه به مطالبي که در اثنای
نوشتار گفته شد و صالحيت شورای نگهبان برای ابطال قوانين مغاير شرع و قانون اساسي به
اثبات رسيد و ايراد ايجاد خأل پاسخ داده شد ،ميتوان گفت که پيشنهاد مذکور ،از نظر مبنا ،با
آنچه در اين نوشتار مورد پذيرش قرار گرفت ،متفاوت است و نميتوان پيشنهاد حاضر را
مقرون به صواب دانست.
پيشنهاد ديگری نيز در بحث حاضر مطرح است که براساس آن بايد قانوني وضع و
تصويب شود که نحوۀ اعالم نظر شورای نگهبان و اجرای آن را اعالم دارد (مهرپور،
[1832الف] .)23 :توضيح بيشتر آنکه ،همانطورکه برای نحوۀ نظارت شورای نگهبان بر
انتخابات ،به قانون نيازمنديم و سازوکار نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان ،در قانون
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مشخص شده است ،در اين زمينه هم ميتوان سازوکار قانوني را طراحي کرد که مثالً چه
اشخاصي و چگونه بتوانند موضوع را به شورای نگهبان اطالع دهند و شورا چطور اعالم نظر

کند )3(.در اين مورد که چه اشخاصي بتوانند مغايرت قوانين پيش از انقالب و شورای انقالب
با قانون اساسي و شرع را به شورای نگهبان اطالع دهند ،ميتوان برای تمام اشخاص اين
صالحيت را قائل شد -همانطورکه عمالً در حال حاضر ،هر کسي ميتواند مغايرت با شرع را
در خصوص قوانين مذکور به فقهای شورای نگهبان اطالع دهد و از آنها ابطال آن را بخواهد-
يا اين امر را به اشخاص مشخصي محدود کرد ،همچنانکه در خصوص استفسار از شورای
نگهبان طبق مادۀ ( )13آييننامۀ داخلي شورای نگهبان ،صرفاً مقام معظم رهبری ،رؤسای سه
قوه و اعضای شورای نگهبان اين صالحيت را دارند .در هر دو صورت ،بايد هريك از اعضای
اين شورا بتواند از شورای نگهبان اعالم نظر در قوانين سابق را بخواهد و حتي شورای نگهبان
ميتواند مرکز تحقيقات شورای نگهبان را که بازوی پژوهشي و مشورتي شورای نگهبان است،
مأمور کند تا به شناسايي قوانين سابق که در مظان مغايرت با شرع يا قانون اساسياند ،اقدام
کند و زمينه را برای پيشنهاد يکي از اعضای شورای نگهبان بهمنظور طرح موضوع در شورای
نگهبان برای اعالم نظر در مورد آن قوانين ،فراهم سازد.
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يادداشتها
 .2قوانين مصوب قبل از انقالب اسالمي ،شامل مصوبات مجلس شورای ملي و مجلس
سناست ،همچنين مصوبات کميسيونهای اين مجالس را که شأن قانوني دارد در برميگيرد.
 .1به موجب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداری» مصوب  ،1812قانون ديوان
عدالت اداری مصوب 1891نسخ شده و احکام مقرر در مادۀ ( )21سابق ،در مادۀ ( )12و
تبصرۀ « »2مادۀ (« )31قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداری» (مصوب
 )1812عيناً آورده شده است.
 .9برخي از استادان نيز موضع خاصي را در اين خصوص ابراز نکردهاند؛ برای مثال ميتوان به
دکتر ابوالفضل قاضي اشاره کرد که بهصورت کلي معتقدند که دامنه و برد اصل چهارم
قانون اساسي حاکم بر کليۀ شبکۀ قانونگذاری کشور است ،بدون آنکه نظری را در مورد
نظارت بر قوانين پيش از انقالب بيان دارند (قاضي.)128 :1821 ،
 .4برای مطالعۀ بيشتر ر.ك :درويش متولي ،شمارۀ مسلسل .1812 ،18121181
 .5بر خالف حقوق عمومي که اصل را بر عدم صالحيت اشخاص (حقوقي و حقيقي) دانسته
است ،در حقوق خصوصي اصل بر اهليت اشخاص است (صفايي و قاسمزاده.)219 :1831 ،
 .6برای مطالعۀ بيشتر ر.ك :درويش متولي.111-182 :1812 ،
7. http: //rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/720635

 .8البته ممکن است برخي قائل به عدم صالحيت مجلس برای تصويب قانون در اين زمينه
باشند ،که در فرض پذيرش اين نظر ،خود شورای نگهبان بايد در خصوص مسائل مذکور
در متن تصميم بگيرد .بحث دربارۀ صالحيت يا عدم صالحيت مجلس در اين مورد ،به
پژوهشي جداگانه نياز دارد که از حوصلۀ اين نوشتار خارج است.
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منابع و مآخذ
الف) كتابها
ادارۀ کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ( ،)1891صورت مشروح
مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ،تهران :انتشارات ادارۀ کل امور فرهنگي و
روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،چ اول ،چهار جلد.
امور تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات (تدوينکننده) ،)1811( ،مجموعۀ اساسي ،تهران:
معاونت تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ،چ دوم.
برزگر خسروی ،محمد (« ،)1811حاکميت شرع بر تقنين مجلس شورای اسالمي در مشروح
مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي» ،دين و قانون ،تهران :انتشارات دانشگاه امام
صادق(ع) ،چ اول.
خميني ،روحاهلل ( ،)1823صحيفۀ امام ،تهران :مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ،چ
اول ،ج شانزدهم..
شفيعي سروستاني ،ابراهيم ( ،)1831قانونگذاري در نظام جمهوري اسالمي ايران ،قم:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،چ اول.
صفايي ،حسين؛ قاسمزاده ،مرتضي ( ،)1831حقوق مدني :اشخاص و محجورين ،تهران:
انتشارات سمت ،چ شانزدهم.
طباطبائي مؤتمني ،منوچهر ( ،)1832حقوق اداري ،تهران :انتشارت سمت ،چ پانزدهم.
عميد زنجاني ،عباسعلي ( ،)1831حقوق اساسي ايران ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چ اول.
عميد زنجاني ،عباسعلي (1121ق) ،فقه سياسي (فقه استداللي) ،تهران :انتشارات اميرکبير ،ج.1
قاضي ،ابوالفضل ( ،)1821گفتارهايي در حقوق عمومي ،تهران :نشر دادگستر ،چ اول.
مدني ،سيد جاللالدين ( ،)1829حقوق اساسي در جمهوري اسالمي ايران ،تهران :انتشارات
صدا و سيمای جمهوری اسالمي ايران (سروش) ،چ دوم ،ج چهارم.
مدني ،سيد جاللالدين ( ،)1831حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسالمي ايران،
تهران :انتشارات پايدار ،چ پانزدهم.
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مرکز تحقيقات شورای نگهبان (تدوينکننده) ،)1831( ،مجموعه نظريات شوراي نگهبان
تفسيري و مشورتي در خصوص اصول قانون اساسي به انضمام استنفساريهها و تذكرات،
تهران :مرکز تحقيقات شورای نگهبان.
ِ
معاونت
موسيزاده ،ابراهيم و همکاران ( ،)1811دادرسي اساسي در جمهوري اسالمي ايران ،تهران:
تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوری و مرکز تحقيقات شورای نگهبان.
موسيزاده ،ابراهيم ( ،)1811حقوق اداري ،تهران :انتشارات دادگستر ،چ اول.
مهرپور ،حسين ( ،)1821مجموعه نظريات شوراي نگهبان ،تهران :انتشارات کيهان ،ج اول.
مهرپور ،حسين ([)1832الف] ،ديدگاههاي جديد در مسائل حقوقي ،تهران :انتشارت اطالعات ،چ سوم.
مهرپور ،حسين ([)1832ب] ،مجموعه نظرات شوراي نگهبان ،تهران :نشر دادگستر ،چ اول ،ج دوم.
هاشمي ،سيد محمد ( ،)1831حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :انتشارات
دادگستر ،چ پنجم ،ج دوم.
هدايتنيا ،فرجاهلل ( ،)1832شوراي نگهبان :پرسشها و پاسخها ،تهران :کانون انديشۀ جوان.
هدايتنيا گنجي ،فرجاهلل؛ کاوياني محمدهادی ( ،)1831بررسي فقهي-حقوقي شوراي نگهبان،
تهران :پژوهشکدۀ فرهنگ و انديشۀ اسالمي ،چ اول.
يزدی ،محمد ( ،)1821قانون اساسي براي همه ،تهران :انتشارات اميرکبير ،چ اول.

ب) مقاالت
احمدی ،عيدمحمد (« ،)1839مباني قانونگذاری در افغانستان» ،ماهنامۀ معرفت ،ش .113
بندرچي ،محمدرضا (« ،)1832ارزش سند رسمي ضرورت احيای مادۀ  1811قانون مدني»،
نشريۀ حقوق دادرسي ،سال هفتم ،ش.11
خامنهای ،سيد محمد (« ،)1891اصل چهارم قانون اساسي» ،مجلۀ كانون وكالء ،ش ،112-118
صص.11-11
درويشمتولي ،ميثم ([)1812الف] ،صالحيتها و جايگاه شورای نگهبان در پرتو مذاکرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ،گزارش پژوهشي مركز تحقيقات شوراي نگهبان،
شمارۀ مسلسل .18121111
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درويشمتولي ،ميثم ([)1812ب]« ،مأخذ شريعت ناظر در نظام تقنيني جمهوری اسالمي ايران»،
فصلنامۀ حكومت اسالمي ،ش  ،92شماره .13
درويشوند ،ابوالفضل؛ راجي ،سيدمحمد هادی (« ،)1811تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات
در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران» ،مجلۀ حكومت اسالمي ،سال شانزدهم ،ش سوم.
کاتوزيان ،ناصر (« ،)1838اصول منطقي حاکم بر تفسير قانون اساسي» ،مجلۀ دانشكدۀ حقوق
و علوم سياسي دانشگاه تهران ،ش .99
مرتضوی ،سيد ضياء (« ،)1839مباني کلي فقهي حجاب و مسئوليت دولت اسالمي» ،فصلنامۀ
فقه ،ش .12
موسوی بجنوردی ،سيد محمد ،دانشپور ،افتخار (« ،)1811بررسي فقهي و حقوقي جايگاه
شورای نگهبان در نظام جمهوری اسالمي و نحوۀ نظارت آن بر قوانين و مقررات»،
پژوهشنامۀ متين ،ش .18
موسيزاده ،ابراهيم (« ،)1831تحليل فرجامشناختي از اصل چهارم قانون اساسي» ،فصلنامۀ
حقوق ،مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سياسي ،دورۀ  ،11ش .2
موسيزاده ،ابراهيم (« ،)1833ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران»،
مجلۀ آموزههاي حقوقي -دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،ش .12
مهرپور ،حسين (« ،)1893اصل چهارم قانون اساسي و قلمرو شمول آن» ،مجلۀ كانون وكالء،
ش.119-112
هدايتنيا گنجي ،فرجاهلل (« ،)1831نظارت شورای نگهبان بر قوانين و مقررات» ،رواق انديشه،
ش .11

ج) پايگاههاي اينترنتي
http: //www.rc.majlis.ir
http: //www.tasnimnews.com
http: //cl-m.ir
http: //haghgostar.ir

