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اصل چهارم
كليه قوانين و مقررات مدني ،جزايي ،مالي ،اقتصادي ،اداري ،فرهنگي ،نظامي ،سياسي
و غير اينها بايد بر اساس موازين اسالمي باشد .اين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول
قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي
شوراي نگهبان است.
1ـ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی
 -1-1نظر شماره  87/11/1551مورخ  1787/1/7شورای نگهبان در خصوص
طرح آييننامه داخلی مجلس شورای اسالمی مصوب  1787/1/17مجلس شورای
اسالمی:

1

 -1-1-1نظر به اين كه اطالق تبصره ( )2ماده ( )181شامل موارد جديد قانون
1

 .ماده  -181مصوبات عادى و يك فوريتى مجلس كه از طرف شوراى نگهبان رد شده به كميسيون
مربوطه ارسال مى شود و با اعالم وقت قبلى با حضور نماينده شوراى نگهبان ،موارد اعتراض براى
اصالح مورد بحث قرار مىگيرد .در صورت عدم حضور نماينده شوراى نگهبان در موعد اعالم شده،
كميسيون با ملحوظ نمودن نظر شوراى نگهبان كار خود را انجام مىدهد.
نمايندگانى كه پيشنهاد اصالحى دادهاند ،در اين مرحله مىتوانند در كميسيون شركت نمايند .نظر
كميسيون همراه پيشنهادهاى پذيرفته نشده نمايندگان در مجلس مطرح مىشود و طبق معمول شور دوم
مورد بحث و رأى قرار مىگيرد.
چنانچه در مورد مادهاى ،كميسيون نيز همراه پيشنهادهاى ديگر پيشنهاد داده باشد ،اول پيشنهاد
كميسيون به رأى گذاشته مىشود و در صورت عدم تصويب ،پيشنهادهاى ديگر مطرح مىشود.
در صورت عدم تصويب پيشنهاد كميسيون و يا پيشنهادهاى قبلى نمايندگان در مجلس ،پيشنهادهاى
جديد پذيرفته مىشود و درباره آنها بحث و رأىگيرى به عمل مىآيد.
تبصره ... -1
تبصره  -2شوراي نگهبان نميتواند پس از رفع ايراد در نوبت اول ،مجدداً موارد ديگري را مغاير اعالم نمايد.
مصوبه اصالحی مورخ 1378/4/13مجلس به منظور رفع ايراد شورا:
ماده ... -181
تبصره ... -1
تبصره  –2شوراي نگهبان نميتواند پس از گذشت مهلتهاي مقرر و رفع ايراد در نوبت اول ،مجدداً
مغايرت موراد ديگري را به مجلس اعالم نمايد.
نظر شماره  78/21/5114مورخ  1378/4/24شورای نگهبان در خصوص طرح آييننامه داخلی
مجلس شورای اسالمی مصوب مورخ  1378/4/13مجلس شورای اسالمی:
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اساسي قبل از انقضاي مهلت مقرر در قانون اساسي ميشود ،خالف اصول  49و 49
است و نيز چون شامل اظهارنظر جديد در موارد فقهي هم ميگردد ،خالف اصل 9
قانون اساسي شناخته شد.
 -1-1نظر شماره  78/11/1211مورخ  1778/1/1شورای نگهبان در خصوص
طرح جرايم سياسی مصوب  1778/7/7مجلس شورای اسالمی:

 -1-2-1اطالق ماده ( 1)1خالف شرع و مغاير اصول  22 ،21 ،29 ،9و  118قانون


ايراد به عمل آمده در بند ( ]1-1-1[ )22نامه سابق شورا در مورد تبصره ( )2ماده ( )181مبني بر انطباق
مصوبات مجلس شوراي اسالمي با موازين شرعي رفع نشده و اشکال كماكان به قوت خود باقي است.
عالوه بر اين تبصره ( )2اصالحي موهم آن است كه چنانچه مصوبه جديد مجلس شوراي اسالمي در
مقام تأمين نظر شوراي نگهبان خالف شرع يا قانون اساسي باشد شورا نتواند مخالفت اين مصوبه را با
موازين شرع يا قانون اساسي اعالم كند .بنابراين الزم است مصوبه به نحوي اصالح گردد كه توهم
مزبور رفع شود و اال خالف اصول  49و  49قانون اساسي است.
مصوبه اصالحی مورخ 1378/5/17مجلس به منظور رفع ايراد شورا:
ماده ... -181
تبصره ... -1
تبصره  -2شوراي نگهبان نميتواند پس از گذشت مهلتهاي مقرر و رفع ايراد در نوبت اول ،مجدداً
مغايرت موراد ديگري را كه مربوط به اصالحيه نمي باشد به مجلس اعالم نمايد مگر در رابطه با انطباق
با موازين شرعي.
نظر شماره  78/21/5171مورخ  1378/5/28شورای نگهبان در خصوص طرح آييننامه داخلی
مجلس شورای اسالمی مصوب مورخ  1378/5/17مجلس شورای اسالمی:
ايراد  ...به قوت خود باقي است.
مصوبه اصالحی (نهايی) مورخ  1378/7/18مجلس به منظور رفع ايراد شورا:
ماده ... -181
تبصره ... -1
تبصره  -2شوراي نگهبان نميتواند پس از گذشت مهلتهاي مقرر و رفع ايراد در نوبت اول ،مجدداً
مغايرت موراد ديگري را كه مربوط به اصالحيه نمي باشد بعد از گذشت مدت قانوني به مجلس اعالم
نمايد مگر در رابطه با انطباق با موازين شرعي.
1
 .ماده  -1فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است ،هرگاه به انگيزه سياسي
عليه نظام سياسي مستقر يا حاكميت دولت يا مديريت سياسي كشور يا مصالح نظام جمهوري اسالمي و
يا حقوق سياسي ،اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزاديهاي قانوني ارتکاب يابد ،جرم سياسي به
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1

 -2-2-1اطالق تبصره ماده ( )1چون شامل مواردي ميشود كه صرف اظهارنظر عنوان
مجرمانه دارد ،خالف شرع و مغاير اصول  29 ،9و  22قانون اساسي تشخيص داده شد.

 -3-2-1اطالق ماده ( 2)2و بندهاي آن و تبصره و بندهاي (الف) و (ب) آن،


شمار ميآيد.
مصوبه اصالحی مورخ  1381/9/25مجلس به منظور رفع ايراد شورا:
ماده  -1فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است ،هرگاه به انگيزه سياسي عليه نظام
سياسي مستقر يا حاكميت دولت يا مديريت سياسي كشور يا مصالح نظام جمهوري اسالمي و يا حقوق
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزاديهاي قانوني ارتکاب يابد ،جرم سياسي به شمار ميآيد.
نظر شماره  81/31/2227مورخ  1381/11/19شورای نگهبان در خصوص طرح جرايم سياسی
مصوب مورخ  1381/9/25مجلس شورای اسالمی:
با توجه به اين كه هيچگونه تغييري در ماده ( )1به عمل نيامده است ،اشکال شرعي و قانون اساسي بند
( ]1-2-1[ )1قبلي كماكان به قوت خود باقي است.
با عنايت به اظهارنظر شماره  81/31/2227مورخ  1381/11/19شورای نگهبان مبنی بر برطرف
نشدن برخی از ايرادهای شورای نگهبان نسبت به اين مصوبه و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه
خويش ،اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
مصوبه مورخ 1384/12/8مجمع تشخيص مصلحت نظام:
جناب آقاي دكتر حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي
 ...با عنايت به تکليف قوه قضائيه در تهيه اليحه براي «تعريف جرم سياسي و تفکيك آن از ساير جرايم
در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسالمي ايران» (بند «و» ماده
 ،)131بررسي موضوع اختالفي مزبور متوقف گردد.
1
 .تبصره -صرف بيان عقيده و نظر در ارتباط با امور سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي و نظاير آن
و انتقاد از عملکرد مسوؤلين امر و نهادهاي قانوني مشمول عناوين مجرمانه نبوده و از اين حيث قابل
تعقيب و مجازات نميباشد.
مصوبه اصالحی (نهايی) مورخ  1381/9/25مجلس به منظور رفع ايراد شورا:
تبصره ماده ( )1در مصوبه اصالحي حذف شد.
2
 .ماده  -2جرايم زير از مصاديق جرايم سياسي محسوب ميشوند:
 -1تشکيل يا اداره دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيت با هدف بر هم زدن امنيت سياسي كشور و يا
عضويت در هر يك از آنها.
 -2اجتماع و تباني به منظور ارتکاب جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور و يا فراهم نمودن



6

اصلچهارم


وسايل ارتکاب آنها.
 -3سلب آزادي فردي افراد ملت بر خالف قانون و يا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون
اساسي ،به منظور بر هم زدن امنيت ملي و جلوگيري از شركت در انتخابات و مانند اينها.
 -9توهين به رئيس كشور خارجي كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است با رعايت شرط معامله متقابل.
 -9فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسالمي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام.
 -1كليه جرايم انتخاباتي (جرايم مندرج در قوانين انتخابات مجلس شوراي اسالمي ،رياست جمهوري
و مجلس خبرگان).
 -2جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب ،جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي
اسالمي يا اقليتهاي ديني شناخته شده.
 -8توهين به رؤساي سه قوه ،معاونان رئيسجمهور ،وزرا ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،نمايندگان
مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان در حين انجام وظيفه و يا به سبب آن.
 -4تحريض و تشويق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالي عليه حيثيت و منافع نظام جمهوري اسالمي در
داخل يا خارج از كشور.
تبصره -جرايم زير در صورت انطباق با ماده ( )1جرم سياسي محسوب ميشوند:
الف -افشا و انتشار اطالعات ،اسناد و تصميمات طبقهبندي شده مربوط به سياستهاي داخلي و
خارجي كشور.
ب -ايراد افترا و نشر اكاذيب به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي.
مصوبه اصالحی مورخ  1381/9/25مجلس به منظور رفع ايراد شورا:
ماده  -2جرايم زير از مصاديق جرايم سياسي محسوب ميشوند:
 -1تشکيل يا اداره دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيت با هدف بر هم زدن امنيت سياسي كشور و يا
عضويت در هر يك از آنها.
 -2اجتماع و تباني به منظور ارتکاب جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور و يا فراهم نمودن
وسايل ارتکاب آنها.
 -3سلب آزادي فردي افراد ملت بر خالف قانون و يا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون
اساسي  ،به منظور بر هم زدن امنيت ملي و جلوگيري از شركت در انتخابات و مانند اينها.
 -9توهين به رئيس كشور خارجي كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است با رعايت شرط معامله متقابل.
 -9فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسالمي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام.
 -1كليه جرايم انتخاباتي (جرايم مندرج در قوانين انتخابات مجلس شوراي اسالمي ،رياست جمهوري
و مجلس خبرگان).
 -2جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب ،جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي
اسالمي يا اقليتهاي ديني شناخته شده.
 -8توهين به رؤساي سه قوه ،معاونان رئيسجمهور ،وزرا ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،نمايندگان
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خالف شرع و مغاير اصول  21 ،29 ،9و  118قانون اساسي تشخيص داده شد.

 -7-1نظر شماره  71/78/7781مورخ  1771/5/18شورای نگهبان
در خصوص اليحه الحاق جمهوری اسالمی ايران به كنوانسيون محو كليه
اشكال تبعيض عليه زنان مصوب  1771/5/1مجلس شورای اسالمی:
 -1-3-1عالوه بر اينکه موارد مغاير با شرع مقدس اسالم مذكور در بند «الف»
مصوبه و مرجع تشخيص آن معين نشده تا نسبت به مصوبه از نظر انطباق با موازين
شرع و قانون اساسي اظهارنظر گردد ،با عنايت به اينکه موارد خالف شرع و مغايرت با
قانون اساسي كنوانسيون بسيار زياد است به طوري كه شرط عدم قبول اجراي مفاد
كنوانسيون در اين موارد -چون با اهداف منظور اين كنوانسيون سازگار نيست -به

مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان در حين انجام وظيفه و يا به سبب آن.
 -4تحريض و تشويق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالي عليه حيثيت و منافع نظام جمهوري اسالمي در
داخل يا خارج از كشور.
تبصره -جرايم زير در صورت انطباق با ماده ( )1جرم سياسي محسوب ميشوند:
الف -افشا و انتشار اطالعات ،اسناد و تصميمات طبقهبندي شده مربوط به سياستهاي داخلي و
خارجي كشور.
ب -ايراد افترا و نشر اكاذيب به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي.
نظر شماره  81/31/2227مورخ  1381/11/19شورای نگهبان در خصوص طرح جرايم سياسی
مصوب مورخ  1381/9/25مجلس شورای اسالمی:
چون هيچگونه تغييري در ماده ( )2صورت نگرفته است ،بنابراين ايراد بند ( )3قبلي كماكان به قوت
خود باقي است.
با عنايت به اظهارنظر شماره  81/31/2227مورخ  1381/11/19شورای نگهبان مبنی بر برطرف
نشدن برخی از ايرادهای شورای نگهبان نسبت به اين مصوبه و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه
خويش ،اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
مصوبه مورخ 1384/12/8مجمع تشخيص مصلحت نظام:
جناب آقاي دكتر حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي
 ...با عنايت به تکليف قوه قضاييه در تهيه اليحه براي « تعريف جرم سياسي و تفکيك آن از ساير جرايم
در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسالمي ايران» (بند «و» ماده
 ،)131بررسي موضوع اختالفي مزبور متوقف گردد.

8

اصلچهارم

حکم بند ( )2ماده ( )28كنوانسيون پذيرفته نيست و در نتيجه دولت جمهوري اسالمي
ايران ملزم به پذيرش مفاد كنوانسيون در اين موارد نيز ميشود؛ فلذا تجويز الحاق
دولت به اين كنوانسيون خالف ضروريات اسالم ،مغاير با ضوابط مسلّم اسالم و مغاير
اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول ( 3 ،2بندهاي  1و ،22 ،21 ،21 ،11 ،9 ،)9
1
 119و  193قانون اساسي شناخته شد.
1ـ نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزيران
--7ـ نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان
 -1-7نظريه تفسيری شماره  1777مورخ  1728/1/7شورای نگهبان در خصوص
استعالم شورای عالی قضايی جمهوری اسالمی ايران:
شماره1/1143 :
تاريخ1351/1/25 :

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
اجراي قوانين و تصويبنامهها و آييننامههاي گذشته كه برخالف موازين اسالمي
است و صدور حکم بر طبق آنها در محاكم ،به خصوص با توجه به اصل چهارم و
اصل يکصد و هفتادم قانون اساسي به هيچ عنوان موجه نيست.
اين نظر به شوراي عالي قضايي پيشنهاد شده كه با توجه به اين دو اصل ،همه
قوانين و تصويبنامهها و آييننامههاي خالف اسالم منسوخ و محاكم موظفند طبق
اصل يکصد و شصت و هفتم بر طبق موازين اسالم رأي دهند و اين موازين به وسيله
شوراي عالي قضايي طبق فتواي امام استخراج و به دادسراها و دادگاههاي انقالب و
دادسراها و دادگاههاي ديگر ابالغ گردد و به اين ترتيب تا تصويب لوايح قانوني در
مجلس شوراي اسالمي جلوي اجراي احکام خالف اسالم گرفته شود.
خواهشمند است نظر آن شورا را كتباً اعالم فرماييد.
1

 .براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ذيل اصل
دوم ،شماره .1-9-1

اصولقانوناساسيدرپرتونظراتشوراينگهبان

9
از طرف شورای عالی قضايی جمهوری اسالمی ايران
سيد عبدالكريم موسویاردبيلی
شماره1983 :
تاريخ1351/2/8 :

شوراي محترم عالي قضايي
عطف به نامه شماره  1/1193مورخ  ،1311/1/29موضوع در جلسات شوراي
نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت .نظر شورا به شرح ذيل اعالم ميگردد:
«مستفاد از اصل  9قانون اساسي اين است كه به طور اطالق كليه قوانين و مقررات در
تمام زمينهها بايد مطابق موازين اسالمي باشد و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي
نگهبان است ،بنابراين قوانين و مقرراتي را كه در مراجع قضايي اجرا ميگردد و شوراي
عالي قضايي آنها را مخالف موازين اسالمي ميداند ،جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا
مخالفت با موازين اسالمي براي فقهاي شوراي نگهبان ارسال داريد».
دبير شورای نگهبان
لطفاهلل صافی

 -1-7نظريه تفسيری شماره  1178مورخ  1727/18/11شورای نگهبان
درخصوص استعالم رئيس مجلس شورای اسالمی:
شماره/13147/251 :د .ه
تاريخ1353/11/5 :

شوراي محترم نگهبان
لطفاً به سؤال ضميمه از جناب آقاي رضوي نماينده تبريز جواب بفرماييد.
رئيس مجلس شورای اسالمی
اكبر هاشمی رفسنجانی
تاريخ1353/11/4 :

حضور مبارك رياست محترم مجلس شوراي اسالمي
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حضرت حجتاالسالم والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني «دام ظله»
سالم عليکم
در خصوص اصل  41قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران سؤالي داشتم؛ از آن
جاي ي كه گمان كردم بايد مسائل مربوط به قوه مقننه را به عنوان يك نماينده با مسئول
خودم يعني رياست محترم مجلس در ميان بگذارم ،لذا مزاحم اوقات آن جناب شدم و
اگر شرعاً يا قانوناً خودتان را مرجع اينگونه سؤاالت نميدانيد ،لطفاً به عنوان مسئول
مجلس ،پاسخ آن را از هر مقامي كه صالحيت و مسئوليت آن را شرعاً و قانوناً دارد
تهيه فرموده و اينجانب را هدايت فرماييد.
سؤال:
طبق اصل  41قانون اساسي تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي
اسالمي با احکام اسالم با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان است ،سؤال اين است كه اين
تشخيص كدام يك از صُوَر زير ميباشد:
مغايرت با احکام شرع يعني مغايرت:
 -1با اجماع مسلمين
 -2با اجماع فقهاي مسلمين
 -3با فتواي مشهور
 -9با نظر و اجتهاد خود اعضاي شوراي نگهبان
كه در سه صورت اول نقش فقهاي محترم شوراي نگهبان ،نقش تشخيصدهنده و
در صورت اخير نقش فتوادهنده خواهد بود.
و مطابقت با احکام شرع يعني مطابقت با:
 -1نظر و اجتهاد اعضاي محترم شوراي نگهبان
 -2با اجماع مسلمين
 -3با اجماع فقها
 -9با فتواي مشهور
 -9با فتواي غير مشهور و غير نادر
و به عبارت ديگر آيا موافقت فيالجمله كافي نيست (مانند صورت پنجم)؟
با تقديم احترام
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مرتضی رضوی
نماينده مردم تبريز
شماره2437 :
تاريخ1353/11/11 :

رياست محترم مجلس شوراي اسالمي
عطف به نامه شماره /13192/291د -ه مورخ  1313/11/19اگرچه پاسخ سؤال با
دقت در اصل  49 ،9و  41قانون اساسي به وضوح معلوم ميشود ،معذلك پرسش
ارسالي در جلسه شوراي نگهبان مطرح و نظر اعضاي شورا بر اين است كه:
«تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسالمي به طور نظر فتوايي با فقهاي
شوراي نگهبان است».
دبير شورای نگهبان
لطفاهلل صافی

 -7-7نظريه تفسيری شماره  1585مورخ  1781/7/7در خصوص استعالم
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام:
شماره-1-2235/1545 :ر
تاريخ1372/2/18 :

شوراي محترم نگهبان
لطفاً با توجه به اصول قانون اساسي در مورد مجمع تشخيص مصلحت ،نظر آن
شوراي محترم را در خصوص مسايل زير بيان فرماييد:
 -1آيا مجمع ميتواند پس از تصويب و ابالغ مصوبات خود درباره آنها تجديد
نظر كند؟
 -2اگر ابهامي در مفهوم مصوبات بود ،رفع ابهام آن و تفسير مصوبه با خود مجمع
است و يا مرجع تفسير ،مجلس شوراي اسالمي و يا تفسيرها احتياج به ارجاع مجدد از
سوي مقامِ رهبري است؟
 -3و اصوالً آيا مصوبات مجمع قانون است و همه ويژگيهاي قوانين عادي بايد
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در مورد آنها مراعات شود و منجمله تفسير؟
 -4اگر تعارضي بين مصوبات مجمع و قوانين عادي و اساسي و مقررات رسمي
ديگر كشور به وجود آيد ،تکليف چيست؟ و حاكم كدامند؟
 -5آيا مجلس شوراي اسالمي و ساير مراكزي كه به نحوي حق تعيين ضوابط و
مقررات و قوانين را دارند ميتوانند مصوبات مجمع را رد و نقض و يا فسخ و ابطال كنند؟
اكبر هاشمی رفسنجانی
رئيس جمهور و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
شماره4575 :
تاريخ1372/3/3 :

رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
عطف به نامه شماره  -1-2231/1191ر مورخ 1322/2/18؛ نظر تفسيري شوراي
نگهبان بدين شرح اعالم ميگردد:
ال در مواد قانوني مصوبه خود
 -1مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتواند مستق ً
تجديد نظر كند.
 -2تفسير مواد قانوني مصوب مجمع در محدوده تبيين مراد با مجمع است .اما اگر
مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد ،مستقالً نميتواند اقدام نمايد.
 -3مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام
نمي تواند خالف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي
مورد نظر مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل  )112و
همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور ،مصوبه مجمع تشخيص
مصلحت نظام حاكم است.
الزم به ذكر است كه در مورد تعارض مصوبات مجمع با ساير اصول قانون
اساسي ،شوراي نگهبان به رأي نرسيد.
دبير شورای نگهبان
احمد جنتی
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شماره -1-2419/3785 :ر
تاريخ1372/4/3 :

شوراي محترم نگهبان
عطف به نظريه تفسيري شماره  9929مورخ  22/3/3خواهشمند است اعالم
فرماييد ،منظور آن شوراي محترم از عبارت خالف موازين شرع در بند سوم تفسيري
فوقالذكر چيست؟ با عنايت به اينکه براساس صدر اصل  112قانون اساسي ،شأن
مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تکليف در همين موارد است.
اكبر هاشمی رفسنجانی
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
شماره4872 :
تاريخ1372/4/21 :

رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
عطف به نامه شماره  -1-2914/3281ر مورخ  22/9/3و پيرو نامه شماره 9929
مورخ ،1322/3/3
منظور از «خالف موازين شرع» آنست كه نه با احکام اوليه شرع سازگار باشد و نه
با احکام عناوين ثانويه و در اين رابطه صدر اصل  112به مجمع تشخيص مصلحت،
تنها اجازه تعيين تکليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است.
دبير شورای نگهبان
احمد جنتی
شماره -1/2531/7778 :ر
تاريخ1372/7/5 :

شوراي محترم نگهبان
پيرو نامه شماره -1-2231/1191ر مورخ  22/2/18و عطف به نامه شماره 9929
مورخ  22/3/3در خصوص «حوزه اختيارات و وظايف مجمع تشخيص مصلحت
نظام» با توجه به اصول قانون اساسي و با عنايت به مذاكرات جلسه اخير مجمع ،نظر
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به اينکه نظريه تفسيري آن شوراي محترم در مورد بند پنج نامه فوق االشاره مجمع،
واصل نگرديده ،لذا خواهشمند است در اعالم نظر تسريع فرمايند.
اكبر هاشمی رفسنجانی
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
شماره5318 :
تاريخ1372/7/24 :

رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
عطف به نامههاي شماره  -1/2131/2228ر مورخ  1322/2/9و  -1/2231/1191ر
مورخ  1322/2/18و پيرو نامه شماره  9929مورخ  22/3/3بند ( )9سؤال مورد اشاره در
جلسه مورخ  22/2/21شوراي نگهبان مطرح و نظر تفسيري شورا بدين شرح اعالم ميگردد:
«هيچ يك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع
تشخيص مصلحتِ نظام را ندارد ،اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به
اختالف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي بود ،مجلس پس از گذشت
زمان معتدٌبه كه تغيير مصلحت موجه باشد ،حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد .و
در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال
شده باشد ،در صورت استعالم از مقام رهبري و عدم مخالفت معظمله ،موضوع قابل
طرح در مجلس شوراي اسالمي ميباشد».
دبير شورای نگهبان
احمد جنتی
 -1-7نظريه تفسيری شماره  78/11/1187مورخ  1778/1/17در خصوص
استعالم رئيس قوه قضائيه:
شماره1/79/18247 :
تاريخ1379/11/28 :

حضرت آيتاهلل جنتي دام توفيقاته
دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
با سالم و تحيات
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پيرو نامه شماره /122مك 91/مورخ  24/11/9ديوان عدالت اداري 1،داير به
درخواست اعالم نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان ،راجع به موارد ابطال مندرج در
1

.

شماره/172 :م ك41 /
تاريخ1379/11/4 :

حضرت آيتاهلل جنتي -دامت بركاته
دبير محترم شوراي نگهبان
با عرض سالم و تحيت و آرزوي قبولي عبادات و طاعات جنابعالي و اعضاي محترم شوراي نگهبان
به استحضار ميرساند:
همان گونه كه آگاهي دارند در اصل يکصد و هفتادم قانون اساسي مصرح است كه قضات دادگاهها
مکلفند از اجراي تصويبنامهها و آييننامههاي دولتي كه مخالف با مقررات اسالمي يا خارج از حدود
و اختيارات قوه مجريه است خودداري ورزند و نيز هر كس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان
عدالت اداري درخواست نمايد.
با عنايت به اصل فوق آرايي كه از هيئت عمومي ديوان صادر ميگردد ،به چهار دسته كلي قابل تقسيم است:
 -1ابطال به لحاظ اينکه مورد ،طبق نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان خالف شرع تشخيص گرديده است.
 -2صدور رأي وحدت رويه و تعيين اصلح الرّائين در اعالم تعارض آراي شعب ديوان.
 -3نقص آراي مخدوش و ارجاع به شعبه ديگر.
 -9مواردي كه از برخي مصوبات ،آييننامهها يا بخشنامهها توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به ديوان
شکايت ميشود و ديوان موظف به رسيدگي است و نهايتاً در صورت مغايرت بخشنامه يا آييننامه يا
مصوبه با قانون يا تشخيص خروج از حدود اختيارات ،رأي به ابطال آن داده ميشود.
اينك پرسش پيشآمده اين است كه آثار ابطال ،به ويژه در مورد چهارم ،با توجه به تبعات بسيار گسترده
حقوقي و مالي و اجتماعي كه قابل تأمل است ،از چه زماني مترتب ميگردد؛ آيا از زمان تصويب قانون
مؤثر است؟ يا از زمان صدور رأي؟ يا احياناً رأي هيئت عمومي موردي مالحظه خواهد شد و يا اصالً
نسبت به موارد فرق ميكند؟
آيا رسميت مصوبات قابل شکايت در ديوان نياز به تأييد ،امضا ،رضايت ،سکوت توأم با رضايت ديوان
دارد ،تا قبل از آن به طور كلي ملغياالثر باشد ،يا ابطال ديوان كاشف از عدم صحّت مصوّبه است ،يا
ابطال مانند نقل در باب اجازه ميماند يا كشف حکمي ميكند .واضح است چنانچه كشف از بطالن
بنمايد كه ظاهر امر چنين است يك نوع حمايت جدي قانوني و مالي و اداري و حقوقي را ميطلبد و
اال تبعات و آثار فراواني براي كشور بهوجود خواهد آورد.
مستدعي است نظر تفسيري آن شوراي محترم را دراين باب به ديوان عدالت اداري ابالغ فرماييد ،عنايت داري
كه اين قبيل موارد ابطال ،نياز به شکايت و طرح دادخواست در ديوان دارد و چه بسا تا رسيدگي ديوان سالها
با زمان مصوبه فاصله باشد ،در صورت نياز اجازه فرماييد حضوراً نيز توضيح داده شود.
با تشکر -قربانعلي درّي نجفآبادي
رئيس كل ديوان عدالت اداري
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نامه پيروي ،عنايت تسريع در صدور پاسخ و ارسال نسخهاي از نظريه ابرازي براي
اينجانب موجب امتنان خواهد بود.
سيد محمود هاشمی شاهرودی
رئيس قوه قضائيه
شماره81/21/1279 :
تاريخ1381/2/18 :

حضرت آيتاهلل هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
با سالم
عطف به نامه شماره  1/24/18292مورخ  ،1324/11/28مبني بر تفسير اصل يکصد
و هفتادم از اين جهت كه وقتي در مواردي توسط ديوان عدالت اداري تصويبنامه يا
آييننامه دولتي مخالف با قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوه
مجريه تشخيص داده ميشود و رأي به ابطال آنها صادر ميگردد ،آثار ابطال از چه
زماني مترتب بر آن موارد ميشود ،موضوع در جلسه مورخ  1324/12/11شوراي
نگهبان مطرح شد كه نظر تفسيري شورا به شرح زير اعالم ميگردد:
«نسبت به ابطال آييننامهها و تصويبنامهها و بخشنامهها اصل يکصد و هفتادم
به خودي خود اقتضاي بيش از ابطال را ندارد ،لکن چون ابطال موارد خالف شرع
مستند به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون
اساسي ميباشد؛ فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود».

1

1

 .از آنجا كه ديوان عدالت اداري در خصوص مخالفت آييننامهها ،تصويبنامهها و بخشنامههاي دولتي با
موازين شرع مستقالً نميتواند اظهارنظر نمايد و بر اساس ماده ( )29قانون ديوان عدالت اداري مصوب
 1311/11/9مجلس شوراي اسالمي و ماده ( )82قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب
 1342/13/29مجلس شوراي اسالمي ،بايد آنها را جهت اخذ نظريه فقهاي شوراي نگهبان ارسال نمايد ،لذا
مزيد اطالع خوانندگان محترم ذيالً به اين دو ماده اشاره ميشود« :ماده  -29در اجراي اصل  121قانون اساسي
ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شکايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامهها و آييننامههاي
دولتي با مقررات اسالمي مطرح گرديد شکايت را به شوراي نگهبان ارجاع نمايد ،چنانچه شوراي نگهبان طبق
اصل چهارم (قانون اساسي) خالف شرع بودن را تشخيص داد ديوان حکم ابطال آن را صادر نمايد و چنانچه
شکايت مبني بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بود ،شکايت را در هيئت
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احمد جنتی
دبير شورای نگهبان

1ـ نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقی
 -1-1نظر شماره  -817و 1-مورخ  57/11/11شورای نگهبان در خصوص
مغايرت شمول آييننامه اجرايی قانون لغو مالكيت اراضی موات مصوب
 1757/5/11نسبت به زمينهای باير مسبوق به احياء با شرع انور:
شماره -749 :و1-
تاريخ59/11/14 :

وزارت مسکن و شهرسازي
به پيوست اين نامه ،نظر فقهاي شوراي نگهبان در موضوع آييننامه اجرايي قانون
لغو مالکيت اراضي موات مصوبه هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسالمي ايران
ارسال ميگردد.
دبير شورای نگهبان
لطفاهلل صافی

بسماهلل الرحمن الرحيم
با توجه به اصل  9قانون اساسي ،آييننامه اجرايي قانون لغو مالکيت اراضي شهري
در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح و از لحاظ انطباق آن با موازين شرعي
مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به تعريف آييننامه مذكور كه شامل اراضي
باير مسبوق به احياء ،مثل اراضي زراعتي و باغها نيز ميشود و در بعضي موارد نيز كه
استثنا شده ،قيودي در آييننامه اخذ شده ،غير شرعي به نظر ميرسد ،شمول آييننامه
مذكور نسبت به زمينهاي بائر مسبوق به احياء ،غير شرعي و خالف قانون اساسي و

عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضاي هيئت عمومي شکايت را وارد تشخيص دادند حکم
ابطال آن صادر ميشود» .و «ماده  -82در صورتي كه مصوبهاي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي
رسيدگي مطرح باشد ،موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود .نظر فقهاي شوراي نگهبان
براي هيئت عمومي ،الزماالتباع است».
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غير قابل اجرا تشخيص داده شد .الزم به تذكر است در مورد اموالي كه ثابت شود از
طرق غير مشروع ،مثل اختالس و ربا و عدم پرداخت وجوه شرعيه فراهم شده است،
بايد طبق ضوابط محکمه اسالمي و قانون اساسي عمل شود.
فقهای شورای نگهبان

 -1-1نظر شماره  1285مورخ  1721/1/11شورای نگهبان در خصوص مغايرت
مواد ( )18( ،)7( ،)1و ( )11اليحه قانونی راجع به محدوديت داشتن مغازه
گوشتفروشی با موازين شرع:
تاريخ51/11/21 :
شماره2445 :

شوراي معظم نگهبان
پيرو نامههاي شماره  1322مورخ  1394/2/4و شماره  122مورخ  1311/2/1با
نهايت احترام به استحضار ميرساند:
همان طوري كه در نامههاي تقديمي مشروحاً عنوان گرديده از قرار تحقيقات
انجاميافته ،محدوديت داشتن مغازه گوشتفروشي كه در تاريخ  1394/9/29آخرين
روزهاي عملکرد شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران مورد تصويب و در روزنامه
اطالعات شماره  11231مورخ  1394/1/21منتشر گرديده ،مورد تأييد اعضاي محترم شوراي
انقالب قرار نگرفته و از آن اظهار بياطالعي نمودهاند.
چون با روشن شدن نيّات آقاي بني صدر امکان دارد انتشار اليحه مذكور كه با
موازين شرع مقدس اسالم مغايرت دارد و به موجب تنفيذ حضرت آيتاهللالعظمي
شيرازي و نظريه حاكم شرع دادگاه انقالب اسالمي ويژه امور صنفي بايستي در مجلس
شوراي اسالمي مطرح گردد و بر اساس امريه رهبر كبير انقالب ،كليه لوايح مصوب
شوراي انقالب بايستي در مجلس شوراي اسالمي رسيدگي و تصويب گردد ،اخيراً به
صورت اليحه قانوني مصوب مورد اقدام فرمانداري تهران قرار گرفته كه مشکالت
بيشماري از نظر عدم تطبيق با موازين شرع مقدس اسالم در جامعه ايجاد خواهد
نمود .استدعا دارد مقرر فرماييد تا طرح اليحه مذكور در مجلس شوراي اسالمي و
اتخاذ تصميم نهايي از اجراي آن خودداري گردد تا چنانچه مقاصد سوئي در چگونگي

اصولقانوناساسيدرپرتونظراتشوراينگهبان

09

اليحه مذكور به اثبات رسيد از اثرات آن در جامعه اسالمي و حکومت جمهوري
اسالمي ممانعت به عمل آمده باشد.
قبالً از بذل مساعدتي كه براي تحکيم حکومت جمهوري بر مبناي عدل اسالمي
مبذول خواهيد فرمود نهايت امتنان و سپاس را دارد.
رئيس اتحاديه صنف دارندگان دكان گوشت گوسفندی تهران
حاج حسن بختياری
شماره44 :
تاريخ1351/12/22 :

شوراي محترم نگهبان
با نهايت احترام به استحضار مي رساند با تشکيل ستاد بسيج اقتصادي كشور و
اجراي طرح توزيع عادالنه كاال و با همکاري سازمان گوشت كشور و با توجه به اين
موضوع كه برادران مسئول با برخورداري از روحيه انقالبي و مؤمن به شعائر اسالمي
قصد رفع نارساييها را دارند ،ليکن به علت عدم اطالع كافي در توزيع گوشت
تصميماتي اتخاذ مينمايند كه عالوه از آنکه به رفع مشکالت گذشته كمکي نمينمايد،
نارضايتيهايي در جامعه بوجود ميآورد كه مطلقاً با اهداف اصلي حکومت جمهوري
اسالمي و مسئوالن امور هماهنگي ندارد .از جمله آنکه وقتي پدراني با عشق و عالقه
به مباني اسالم فرزندان عزيز خود را به جبهه اعزام و خبر شهيد شدن آنان را دريافت
ميدارند سازمان گوشت كشور بدون رسيدگي قبلي و نظرخواهي و پي بردن به
چگونگي موضوع تحت اين عنوان كه هيچ واحدي نبايستي داراي سهميه گاو و
گوسفند باشد ،اقدام به قطع يك سهميه پدر شهيد مينمايد كه مسلّم است اين طرز
عمل موجب دلسردي ساير برادراني ميگردد كه در انجمن اسالمي به خدمات صادقانه
مشغول هستند .يا مالحظه ميگردد درحالي كه ( )91الي ( )91كيلو گوشت با قلوهگاه
و سرسينه و چربي به صورت الشه تحويل قصابي محل ميگردد )911( ،الي ()111
كيلو گوشت مرغوب بستهبندي شده كه قسمتهاي نامرغوب آن جدا شده و در
مصاحبه مديرعامل سازمان گوشت كشور هم مرغوبيت اين قبيل گوشتهاي تحويلي
تأييد گرديده به شوراهاي محلي تحويل ميگردد كه اين امتياز براي مصرف كننده
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موجب اعتراضات شديداللحني به قصاب و اتحاديه و انجمن اسالمي صنف ميگردد و
يا آن كه گوشت مذكور به شوراهايي تحويل شده كه به حد كافي قصابي در محل
وجود داشته و ساكنين ناحيه مذكور موفق ميگردند به مراتب بيش از نواحي ديگر
سهميه دريافت نمايند و همچنين به بهانه ناچيزي سهميه قصابي قطع ميگردد كه
گوشتي به ميزان ياد شده باال تحويل شوراهاي محلي آن ناحيه ميگردد و قصاب
مربوطه با داشتن سوابق ممتد قصابي از تأمين اعاشه ناچيز خود از محل فروش ()91
كيلو گوشت باز ميماند ،حال آنکه اين قصابيها امکان دارد داراي دو نفر فروشنده و
يك صاحب دكان و يا دو نفر شريك و يا صاحب دكان و فروشنده و پادو باشند كه از
محل فروش ( )91كيلو گوشت بايستي خرج زندگي سه خانوار بگردد كه با هيچ
ضابطهاي تطبيق نمينمايد و يا آنکه مالحظه فرمودهايد كه مديريت عامل گوشت در
مصاحبه راديو تلويزيوني و مطبوعاتي وعده افزايش سهميه گوشت براي عيد را داده و
مردم را متوقع ساختهاند تا حال كه فقط ( )12روز به عيد مانده سهميه دكاكين قصابي
همان ميزان تحويلي سابق ميباشد .موارد بسياري از اين قبيل امور وجود دارد كه از
ذكر آن خودداري به عمل ميآيد و با توجه به توضيحات فوق انتظار دارد انجمنهاي
اسالمي صنف كه با برخورداري از اعتقادات مذهبي و ايمان به انقالب براي از بين
بردن مشکالت ،صادقانه به انجام خدمت مشغول هستند از امکانات كافي برخوردار
گردند كه بتوانند الاقل براي انجام امور صنفي خود كارايي بيشتر تحصيل و در امور
كسبي خود صاحبِ نظر و تصميم گردند.
قبالً از بذل مساعدتي كه در اين باره مبذول خواهيد فرمود ،نهايت امتنان و سپاس
را دارد.
انجمن اسالمی صنف قصابان تهران
شماره4515 :
تاريخ51/2/22 :

رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
بر طبق اصل چهارم قانون اساسي ،اليحه قانوني راجع به محدوديت داشتن مغازه
گوشتفروشي مصوب  94/9/29شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران از لحاظ
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انطباق با موازين شرعي در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد:
در ماده يك شرط اينکه صاحب پروانه شخصاً به كار اشتغال داشته باشد و ماده
( )4كه صاحب مغازه را ملزم به فروش وسايل كار نموده و همچنين ماده ( )11كه
سرقفلي مغازه را به قيمت ده برابر ماليات سال  1398معين نموده است و ماده ( )11با
موازين شرعي منطبق نيست و لذا قانون مذكور بدين وسيله ابطال ميگردد.
دبير شورای نگهبان
لطفاهلل صافی

 -7-1نظر شماره  5872مورخ  1721/8/18شورای نگهبان در خصوص
چگونگی اجرای قوانين قبل از انقالب:
شماره5735 :
تاريخ51/7/17 :

شوراي عالي محترم قضايي
نظريه اكثريت فقهاي شوراي نگهبان كه در جلسه  11/2/12اعالم گرديده به شرح
زير به استحضار ميرساند:
به دنبال دستور حضرت امام خميني مدظلهالعالي مبني بر الغاء قوانين خالف شرع،
چون قسمتي از قوانين از قبيل قانون قصاص و حدود و پارهاي از آيين دادرسي كيفري در
كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسالمي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده و
1

 .اليحه قانوني راجع به محدوديت داشتن مغازه گوشتفروشي مصوب :1394/9/29
«ماده  -1از تاريخ تصويب اين اليحه قانوني هر فرد ميتواند فقط امتياز و حق كسب در يك واحد
گوشتفروشي (گوسفند يا گاوي) را داشته باشد ،مشروط بر اينکه در اين واحد نيز شخصاً فروشندگي را
به عهده بگيرد .امتياز و حق كسب واحدهاي مازاد با رعايت اين قانون به اشخاص واگذار خواهد شد.
ماده ... -2
ماده  -4قيمت وسايل كار و تجهيزات واحد گوشتفروشي با توافق طرفين تعيين خواهد شد و در صورت
عدم توافق نظر كارشناس منتخب و معتمد و شوراي گوشت شهرستان قطعي و الزماالجرا است.
ماده  -11سرقفلي مغازه عبارت است از ده برابر ماليات سال  1398كه به دولت پرداخت شده است.
ماده  -11پرداخت مبلغ مذكور در مواد ( )4و ( )11به اقساط پنجساله خواهد بود.
ماده » ... -12
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براي اجرا ابالغ گرديده است ،به خاطر حفظ نظام و جلوگيري از تخلفات و احقاق حقوق
مردم ،اجراء ساير قوانين مادام كه مخالفت آن با موازين اسالمي اعالم نگرديده ،موقتاً
بالمانع است و در مواردي كه طبق قانون سابق ،حکم مجازات اعدام صادر ميگردد ،اجراء
آن منوط به احراز عدم مغايرت حکم صادره با موازين شرع ميباشد.
بديهي است كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان در
اسرع وقت ممکن قوانين سابق را بررسي و با تصويب نهايي جهت ابالغ و اجراء
اعالم خواهد داشت.
قائم مقام دبير شورای نگهبان
محسن هادوی
 -1-1نظر شماره  1177مورخ  1727/5/7شورای نگهبان در خصوص ماده
( )778قانون آيين دادرسی مدنی و ماده ( )1قانون ازدواج و ماده ( )18قانون
حمايت خانواده:
شماره1488 :
تاريخ53/5/9 :

در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مواد زير از قانون آيين دادرسي مدني و
قانون مالك و مستأجر و قانون ازدواج و حمايت خانواده بررسي شد و نظر اكثريت
فقها به موجب اصل  9قانون اساسي به شرح زير اعالم گرديد:
 -1در مورد تصرف عدواني مذكور در ماده ( )331قانون آيين دادرسي مدني،

1

چنانچه متصرف ادعاي مالکيت نمايد و مدعي باشد كه يد سابقه غاصبانه بوده است،
انتزاع مال مورد دعوي از يد متصرف بدون رسيدگي ماهوي دليل شرعي ندارد.
 -2حق كسب و پيشه و تجارت در ملكِ غير ،مذكور در ماده ( )14قانون روابط
.1

ماده  -331در مورد دعوي تصرف عدواني و دعوي ممانعت از حق و همچنين در مورد دعوي

مزاحمت ،هرگاه مدعي عليه ادعاي مالکيت خود يا انکار مالکيت و استحقاق مدعي را نمايد ،دادگاه
وارد رسيدگي به داليل مالکيت نمي شود و فقط در خصوص تصرف عدواني و ممانعت و مزاحمت
تحقيق مي نمايد و در مورد تصرف عدواني مورد دعوي را به تصرف متصرف اول ميدهد و در مورد
ممانعت ،حکم به عدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت ،حکم به رفع مزاحمت خواهد داد و مدعي
مالکيت ميتواند در دادگاه صالحيتدار براي اثبات مالکيت خود اقامه دعوي نمايد.
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موجر و مستأجر 1،عنوان شرعي ندارد و اگر مقصود سرقفلي باشد بايد طبق
تحريرالوسيله عمل شود ،در ساير موارد مربوط به حق كسب و پيشه نيز بايد اين نظر
رعايت شود.
 -3مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غيررسمي مذكور در ماده ( )1قانون
ازدواج 2و در ازدواج مجدد مذكور در ماده ( )12قانون حمايت خانواده 3،شرعي نميباشد.
دبير شورای نگهبان
لطفاهلل صافی
 -5-1نظر شماره  1258مورخ  1728/7/1شورای نگهبان در خصوص مواد
( )55و ( )52قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب  1712و
اصالحی مصوب :1717
شماره2551 :
تاريخ57/8/4 :

شوراي عالي محترم قضايي
.1

ماده  -14هرگاه در اجارهنامه حق انتقال به غير سلب شده و يا اجارهنامهاي در بين نبوده و مالك

راضي به انتقال به غير نباشد بايد در مقابل تخليه مورد اجاره ،حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را
بپردازد واال مستأجر ميتواند براي تنظيم سند انتقال به دادگاه مراجعه كند

.2

ماده  -1در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعالم مينمايد هرازدواج و طالق و رجوع بايد در يکي

از دفاتري كه مطابق نظام نامههاي وزارت عدليه تنظيم ميشود واقع و به ثبت برسد .در نقاط مزبور هر
مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طالق مبادرت به ازدواج و طالق و رجوع نمايد ،به يك تا
شش ماه حبس تأديبي محکوم مي شود و همين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون
داشتن دفاتر رسمي به اجراي صيغه ازدواج يا طالق يا رجوع مبادرت نمايد .در حوزههايي كه آگهي
فوق الذكر از طرف وزارت دادگستري نشده است ،شوهر مکلف است در صورتي كه در غير دفاتر
رسمي ازدواج و طالق مبادرت به ازدواج يا طالق يا رجوع نمايد ،تا بيست روز پس از وقوع عقد يا
طالق يا رجوع به يکي از دفاتر رسمي ازدواج و طالق رجوع كرده ،قباله مزاوجت يا طالقنامه يا رجوع
را به ثبت برساند و اال به يك ماه تا شش ماه حبس تأديبي محکوم خواهد شد.
.3

ماده  -12متقاضي بايد تقاضانامهاي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و داليل تقاضاي خود را در

آن قيد نمايد يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابالغ خواهد شد .دادگاه
با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي
عدالت در مورد بند يك ماده  11اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.
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پيرو نامههاي متعددي كه از بعضي محاكم دادگستري و اشخاص در رابطه با مواد
( )99و ( )91قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب  1391و
1

 .ماده  -99هركس به قصد تصرف به منابع ملي مذكور در ماده ( )1قانون ملي شدن جنگلهاي كشور
تجاوز كند به يك سال تا سه سال حبس تأديبي محکوم خواهد شد.
تبصره  -1وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مکلف است به وسيله گارد جنگل و مأمورين خود به
محض اطالع رفع تجاوز كند و در صورتي كه تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي نسبت به
منابع ملي مذكور در اين ماده اخطار يا آگهي شده باشد مراتب را به دادسراي محل اعالم دارد .دادسرا
متهم را مورد تعقيب كيفري قرار ميدهد مگر اينکه نسبت به تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي
در مهلت مقرر در اخطاريه يا آگهي اعتراض شده باشد كه در اين صورت تعقيب كيفري متوقف و ادامه
آن موكول به حصول نتيجه اجراي كامل مقررات ماده ( )91خواهد بود.
مرور زمان تعقيب كيفري در اين گونه موارد از تاريخ صدور حکم كميسيون موضوع ماده ( )91قانون
حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع شروع ميشود.
اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شده يا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط ميشود.
تبصره  -2از تاريخ تصويب اين قانون مراتعي كه در اجراي ماده ( )19قانون حفاظت و بهرهبرداري از
جنگلها و مراتع كشور ،جزء مستثنيات مالکين شناخته ميشود بايد فقط براي تعليف دام مورد استفاده
قرار بگيرد.
تبديل اين قبيل مراتع به منظور استفاده ديگر منحصراً براساس طرحي كه به تصويب وزارت كشاورزي
و منابع طبيعي ميرسد مجاز خواهد بود.
در صورتي كه اين قبيل مراتع به تشخيص هيئت نظارت مذكور در بند ( )3قانون اصالح فصل پنجم و
پارهاي از مواد قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب خردادماه  1399كالً يا جزئاً
تبديل شود ،مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظريه هيئت نظارت فوق سند
مالکيت صادر قبلي باطل ميگردد.
ماده  -91تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده ( )2قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف
مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي است .ظرف مدت يك ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت
منابع طبيعي به وسيله يکي از روزنامههاي كثيراالنتشار مركز و يکي از روزنامههاي محلي و ساير وسايل
معمول و مناسب محل ،اشخاص ذينفع ميتوانند به نظر وزارت مزبور اعتراض كرده و اعتراضات خود را با
ذكر دليل و مستندات به مرجع صادركننده آگهي يا محل صدور اخطار تسليم دارند.
براي رسيدگي به اعتراضات وارده كميسيوني مركب از فرماندار و رئيس دادگاه شهرستان و سرپرست
منابع طبيعي محل يا نمايندگان آنها (نماينده دادگستري يکي از قضات خواهد بود) تشکيل ميشود.
كميسيون مکلف است حداكثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.
تصميم اكثريت اعضاي كميسيون قطعي است و چنانچه تصميم كميسيون مبني بر ملي بودن محل بوده و
محل در تصرف غير باشد ،كميسيون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف كند به
نحوي كه منبع مذكور از هر جهت در اختيار وزارت منابع طبيعي قرار گيرد .مأمورين انتظامي مکلف به اجراي
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اصالحي  1398به دبيرخانه شوراي نگهبان واصل شده بود ،موضوع در جلسه شوراي
نگهبان مطرح و با استفاده از اصل  9قانون اساسي نظر فقهاي شوراي نگهبان به شرح
ذيل اعالم ميگردد:
 -1شمول ماده ( )99اصالحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و
تبصره آن ،نسبت به كساني كه در رژيم گذشته اقدام به تصرف و احياء منابع مذكور
نمودهاند ،خالف موازين شرع و در اين قسمت ماده مذكور ابطال ميشود.
 -2در ماده ( )91اصالحي قانون مذكور ،محدود نمودن پذيرش اعتراض اشخاص
ذينفع به يك ماه ،خالف موازين شرع و در اين قسمت ماده مذكور ابطال ميشود و
بند (الف) اين ماده بر اين اساس اصالح ميشود.
 -3در ماده ( )91اصالحي ،مالك عمل قراردادن و قطعي دانستن تصميم اكثريت

دستور كميسيون هستند.
تبصره  -1در هر مورد كه براساس مقررات مربوط به قانون ملي شدن جنگلهاي كشور ،جنگل داري
در مقام تشخيص منابع ملي اظهارنظر كرده باشد به طريق زير رفتار ميشود:
الف -در صورتي كه به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد ،نظر جنگلدار قطعي است.
ب -در صورتي كه در مهلت تعيين شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولي طبق مقررات مربوط به ماده
( )12قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم واقع نشده باشد ،اعتراض براي
رسيدگي به كميسيون مقرر در اين ماده ارجاع ميشود.
ج -در صورتي كه پس از اعالم نظر جنگلدار مبني بر ملي بودن منابع ،از طرف ذينفع اعتراض طبق مقررات
مربوط به ماده ( )12قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و نظر جنگلدار تأييد شده
باشد و يا به علت عدم وصول اعتراض ،نظر جنگلدار قطعي شده باشد ،دستور رفع تصرف از منابع ملي به
درخواست اداره منابع طبيعي محل از طرف كميسيون مقرر در اين ماده صادر خواهد شد .در صورتي كه
وزارت منابع طبيعي منبعي را ملي تشخيص و اعالم كند و در مهلت قانوني مورد اعتراض قرار نگيرد،
كميسيون مزبور به درخواست اداره منابع طبيعي محل دستور رفع تصرف خواهد داد.
تبصره  -2در مواردي كه پس از اعالم وزارت منابع طبيعي فقط نسبت به قسمتي از منابع اعالم شده
اعتراض شود ،وزارت منابع طبيعي اختيار دارد بدون رعايت مدت ،از كميسيون مقرر در اين ماده
بخواهد كه نسبت به تمامي محدوده اعالم شده رسيدگي و اظهارنظر كند.
تبصره  -3نظر وزارت منابع طبيعي در تشخيص منابع ملي تا اتخاذ تصميم نهايي كميسيون مقرر در اين
ماده معتبر و الزمالرعايه است.
تبصره  -9وزارت منابع طبيعي ميتواند حقالزحمه مناسبي براي اعضاي كميسيون مقرر در اين ماده
برقرار و پرداخت كند.
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كميسيون مذكور در ماده ،خالف موازين شرع و در اين قسمت نيز ماده مذكور ابطال
ميشود.
 -9در بند (ج) ماده ( )91مذكور ،دستور رفع تصرف و خلع يد از اراضي مذكور
كه در رژيم گذشته تصرف و احيا شده است ،خالف موازين شرع و در اين قسمت نيز
ماده مذكور ابطال ميشود.
الزم به تذكر است كه پس از تهيه و ابالغ آييننامه قانون تعيين اراضي اختالفي
موضوع اجراي ماده ( )91قانون جنگلها و مراتع مصوب  12/1/22مجلس شوراي
اسالمي اين ماده واحده مالك عمل خواهد بود.
دبير شورای نگهبان
محمد محمدی گيالنی
 -2-1نظر شماره  1181مورخ  1727/18/7شورای نگهبان مبنی بر اعالم
آمادگی شورای نگهبان جهت بررسی و انطباق قوانين قابل اجرای رژيم گذشته با
موازين شرع:
تاريخ59/9/17 :
شماره/231/918 :ج

حضرات فقهاي محترم شوراي نگهبان دامت تأييداتهم
پس از سالم و تحيت؛
همه مي دانيم كه هدف اساسي انقالب اسالمي مردم ،استقرار نظام و حکومت الهي
و پياده شدن احکام اسالم عزيز است و متأسفانه در بسياري از موارد كه قوانين نظام
سابق مالك عمل است ،مواردي بر خالف موازين شرع مقدس يافت ميشود كه اصل
چهارم قانون اساسي تشخيص و تصميمگيري در اين موارد را به عهده فقهاي شوراي
نگهبان گذاشته است.
در جلسهاي كه روز پنج شنبه  14/4/8با حضور حدود ( )21نفر از اعضاي جامعه
مدرسين در محضر مبارك مقام معظم رهبري دامت بركاته برگزار شد پس از طرح اين
مطلب ،معظم له فرمودند :اين وظيفه شوراي نگهبان است و الزم است شوراي نگهبان
براي انجام اين منظور كميتهاي تشکيل دهد تا به قوانين گذشته از اين نظر رسيدگي
كنند و من از اين جهت حمايت ميكنم.
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عليهذا جامعه مدرسين حوزه علميه قم انتظار دارد هرچه زودتر اين كميته را
تشکيل داده تا به اين خواسته خدايي جامه عمل بپوشانند ،جامعه مدرسين نيز از
همکاري الزم در اين زمينه دريغ نخواهد داشت.
والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته
دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم
شماره1211 :
تاريخ59/11/9 :

جامعه محترم مدرسين حوزه علميه قم
عطف به نامه شماره /231/418ج مورخ  14/4/12اشعار ميدارد نامه ارسالي آن
جامعه محترم در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و فقهاي اين شورا آمادگي خود
را براي عمل به اين وظيفه شرعي و قانوني اعالم ميدارند و انتظار دارند همانگونه كه
در نامه مرقوم شده است آن جامعه محترم به هر نحوي مقتضي ميداند مواردي را كه
در قوانين باقيمانده از نظام سابق خالف موازين شرع است به دبيرخانه شورا اعالم
فرمايند تا عمل به اين وظيفه از سرعت مطلوب برخوردار باشد.
الزم به تذكر است كه از قوه قضائيه نيز تقاضاي همکاري شده است و تصوير نامه
به عنوان رياست محترم آن قوه به پيوست ارسال ميشود.
دبير شورای نگهبان
محمد محمدی گيالنی

5ـ تذكرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان
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