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اصلنهم

اصل نهم
در جمهوري اسالمي ايران ،آزادي و استقالل و وحدت و تماميت اراضي كشور از
يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است .هيچ فرد يا
گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي ،به استقالل سياسي ،فرهنگي،
اقتصادي ،نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق
ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را ،هر چند با
وضع قوانين و مقررات ،سلب كند.
1ـنظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی
 -1-1نظر شماره  50/81/5820مورخ  1750/1/82شورای نگهبان در خصوص
اليحه اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی
ايران مصوب  1750/1/11مجلس شورای اسالمی:

 -1-1-1تبصره ( 1)1ماده واحده از اين جهت كه نظام ارزي مناطق آزاد را طبق
شرايط بازار آزاد تعيين نموده و اين مغاير با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام
است ،لذا مغاير تفسير شوراي نگهبان و اصل  111قانون اساسي شناخته شد .همچنين
 .1ماده واحده -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري– صنعتي جمهوري اسالمي مصوب  1731در
موراد زير اصالح ميگردد:
... -1
 -7سه تبصره به شرح زير به ماده ( )11الحاق ميشود:
تبصره  -1نظام ارزي مناطق آزاد شناور است و برابري ريال ايران با اسعار مختلف ،طبق شرايط بازار
آزاد و براساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود .ورود ارز از منطقه به سرزمين اصلي ،آزاد و خروج ارز به
هر شكل از سرزمين اصلي به منطقه تابع مقررات بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران است ،ليكن نقل
و انتقال ارز بين مناطق آزاد و ساير كشورها آزاد ميباشد.
مصوبه اصالحی (نهايی) مورخ  1335/2/33مجلس به منظور رفع ايراد شورا:
ماده واحده -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري– صنعتي جمهوري اسالمي مصوب  1731در
موراد زير اصالح ميگردد:
... -1
 -7سه تبصره به شرح زير به ماده ( )11الحاق ميشود:
تبصره  -1نظام ارزي مناطق آزاد و برابري ريال ايران با اسعار مختلف با رعايت ماده ( )6قانون نحوه
اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز توسط هيئت وزيران تعيين ميشود.

اصولقانوناساسيدرپرتونظراتشوراينگهبان

3

عبارت (سرزمين اصلي) نيز مغاير اصل  9قانون اساسي شناخته شد .الزم به ذكر است
كه تبصره مذكور از جهات ديگري نيز اشكال دارد كه با توجه به ايرادات فوق ذكر
نگرديد.
 -8-1نظر شماره  21/75/8758مورخ  1721/11/1شورای نگهبان در خصوص
طرح ضوابط بهكارگيری تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب  1721/15/2مجلس
شورای اسالمی:

 -1-1-1با توجه به اينكه موضوع طرح مربوط به دريافت از طريق ماهواره است؛
چون برحسب گزارش كارشناسان معتمد از داخل و خارج وزارت پست و تلگراف و
تلفن ،از لحاظ فني همزمان امكان پااليش و تفكيك موارد فساد و مضر به اسالم،
اخالق ،فرهنگ و امنيت وجود ندارد و نتيجه قهري ،تجويز استفاده نامشروع و
برخالف موازين اسالمي و ضوابط مصرح در قانون اساسي ميباشد ،لذا اين طرح از
اين جهت خالف موازين شرع و بندهاي ( )1و ( )5اصل سوم و اصل نهم قانون
اساسي شناخته شد.
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8ـ نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزيران
--7ـ نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان
--1ـ نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقی
--0ـ تذكرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان
---

 .1براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ذيل اصل
سوم ،شماره .1-73-1
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