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اصلبيستوهفتم

اصل بيست و هفتم
تشكيل اجتماعات و راهپيمایيها ،بدون حمل سالح ،به شرط آنكه مخل به مباني اسالم
نباشد آزاد است.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی
 -1-1نظر شماره  0992مورخ  1632/4/02شورای نگهبان در خصوص طرح قانونی
فعاليت احزاب ،جمعيتها و انجمنهای سياسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا
اقليتهای دینی شناخته شده مصوب  1632/4/11مجلس شورای اسالمی:

 -1-1-1آن قسمت از تبصره ( )2ماده ( 1)6که تشكيل راهپيمایي در معابر عمومي

را منوط به کسب اجازه قبلي از وزارت کشور دانسته ،با توجه به اینكه اصوالً
راهپيمایي در غير معابر عمومي مصداق ندارد و طبق اصل  22قانون اساسي تشكيل
راهپيمایي بدون حمل سالح و در صورتي که مخل به مباني اسالم نباشد بدون قيد
دیگري آزاد است ،مغایر قانون اساسي ميباشد.
 -0-1نظر شماره  12/01/1300مورخ  1612/4/0شورای نگهبان در خصوص طرح
جرایم سياسی مصوب  1612/6/1مجلس شورای اسالمی

 -1-2-1اطالق ماده ( 2،)1خالف شرع و مغایر اصول  22 ،26 ،24 ،4و 161

 .1ماده  -6فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اینكه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده ( )16این
قانون نگردند.
تبصره ... -1
تبصره  -2تشكيل اجتماعات و راهپيمایي طبق اصل  22قانون اساسي آزاد است ،ولي برگزاري آن در
پاركها ،ميادین و معابر عمومي منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1361/6/7مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -6فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اینكه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده ( )16این
قانون نگردند.
تبصره ... -1
تبصره  -2برگزاري راهپيمایي ها با اطالع وزارت کشور بدون حمل سالح در صورتي که به تشخيص
کميسيون ماده ( )11مخل به مباني اسالم نباشد و نيز تشكيل اجتماعات در ميادین و پاركهاي عمومي
با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.
 .0براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني این نظر ،رجوع کنيد به همين مجموعه ذیل اصل
چهارم ،شماره .1-2-1

اصولقانوناساسيدرپرتونظراتشوراينگهبان
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قانون اساسي ميباشد.
 -2-2-1اطالق ماده ( )2و بندهاي آن و تبصره و بندهاي (الف) و (ب) آن،
خالف شرع و مغایر اصول  22 ،26 ،24 ،4و  161قانون اساسي تشخيص داده شد.
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 -0نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزیران
-- -6نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان
-- -4نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقی
 -1-4نظر شماره  77/01/6212مورخ  1677/4/12شورای نگهبان در خصوص
استعالم وزیر کشور:

شماره333/6/1 :
تاریخ1377/2/7 :

شوراي محترم نگهبان
سالم عليكم
حَسَبِ اصل بيست و هفتم قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمایيها ،بدون
حمل سالح ،به شرط آنكه مخل به مباني اسالم نباشد آزاد است.
نظر به اینكه در اصل مذکور مصادیقي یا مواردي از مخل به مباني اسالم ذکر
نگردیده و همچنين مرجعي را نيز جهت تشخيص موضوع تعيين ننموده و با عنایت
به مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهایي قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران که
هيچ قيدي جز (مخل به مباني اسالم) مورد تصویب آن مجلس قرار نگرفته است ،لذا
خواهشمند است دستور فرمایيد نظر آن شوراي محترم در پاسخ استفساریه به وزارت
متبوع ابالغ گردد.
استفساریه:
منظور از عبارت «مخل به مباني اسالم» مندرج در اصل فوق چيست؟
 .1براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني این نظر ،رجوع کنيد به همين مجموعه ذیل اصل
چهارم ،شماره .3-2-1
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اصلبيستوهفتم

عبداهلل نوری
وزیر کشور
شماره77/21/3111 :
تاریخ1377/4/11 :

وزارت محترم کشور
با سالم
عطف به نامه شماره  333/6/1مورخ  1322/2/2بر حسب آیيننامه داخلي شوراي
نگهبان ،شورا در برابر سؤاالتي که در مورد تفسير اصلي از اصول قانون اساسي و یا
موافقت بعضي مقررات با ضوابط شرعي ميشود ،در صورتي ملزم به جواب است که
سؤالکننده ،هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي یا رئيس قوه قضائيه یا هيئت دولت و
یا رئيس جمهور باشد.
دبير شورای نگهبان
احمد جنتی

 -2تذکرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان
---
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