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اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم
مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت
براي مدت معيني متوقف ميشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد ،مجلس
سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی
 -1-1نظر شماره  0601مورخ  1301/3/1شورای نگهبان در خصوص طرح تعيين
حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهای رياست جمهوری اسالمی ايران مصوب
 1301/2/10مجلس شورای اسالمی:

 -1-1-1نسبت به ماده

دوازده)1(،

با توجه به اينكه طبق اصل  86تأييد شوراي

نگهبان پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي الزم است ،جمله (كسب تأييد شوراي
 .1ماده  -11در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور ،چنانچه برگزاري انتخابات در يک يا چند حوزه
انتخابيه امكانپذير نباشد ،رئيس جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده يا تمامي كشور را ،با ذكر
مدت ،كتباً به مجلس شوراي اسالمي جهت اخذ تصميم پيشنهاد مينمايد.
تبصره -وزارت كشور موظف است قبل از برگزاري انتخابات ،گزارش مشروح و مستدل از موارد عدم
امكان انتخابات را به رئيس جمهور تسليم نمايد.
ماده  -11چنانچه در جريان برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمي نيز به لحاظ وقوع جنگ،
برگزاري انتخابات در يک يا چند حوزه انتخابيه متأثر گردد ،وزارت كشور با تأييد شوراي نگهبان
بالفاصله گزارش توجيهي شروع توقف انتخابات را به رئيس جمهور تسليم مينمايد تا برابر ماده ()11
اين قانون عمل نمايد.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  6315/8/22مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

ماده  -6در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور ،چنانچه برگزاري انتخابات در يک يا چند حوزه انتخابيه
امكان پذير نباشد ،رئيس جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغالشده يا تمامي كشور را ،با ذكر مدت،
كتباً به مجلس شوراي اسالمي جهت اخذ تصميم پيشنهاد مينمايد.
تبصره -وزارت كشور موظف است قبل از برگزاري انتخابات ،گزارش مشروح و مستدل از موارد عدم
امكان انتخابات را به رئيس جمهور تسليم نمايد.
ماده  -9چنانچه در جريان برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمي نيز به لحاظ وقوع جنگ ،برگزاري
انتخابات در يک يا چند حوزه انتخابيه متعسّر گردد ،وزارت كشور بالفاصله گزارش توجيهي شروع
توقف انتخابات را به رئيس جمهور تسليم مينمايد تا برابر ماده ( )6اين قانون عمل نمايد.
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نگهبان براي گزارش) با قانون اساسي مغاير است.
 -2-1نظر شماره  87/21/1111مورخ  1387/2/7شورای نگهبان در خصوص طرح
آييننامه داخلی مجلس شورای اسالمی مصوب  1387/1/17مجلس شورای اسالمی:

 -1-1-1شايسته است در ماده

()1()111

با توجه به اصول  86و  89و  86قانون

اساسي ،كلمه «مهم» به كلمه «زير» تبديل گردد.
 -3-1نظر شماره  76/21/2001مورخ  1376/7/36شورای نگهبان در خصوص طرح
()2

الحاق سه تبصره به ماده ( )12قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب ،1387
مصوب  1376/7/22مجلس شورای اسالمی:

 -1-3-1در قانون اساسي جمهوري اسالمي توقف انتخابات ،صرفاً در اصل 86
پيشبيني شده است؛ چون مفاد تبصره

()3()8

به نحوي مستلزم توقف انتخابات استان

 .1ماده  -111رأىگيرى نسبت به موارد مهم با اكثريت خاص و به ترتيب ذيل خواهد بود:
الف -اكثريت دو سوم حاضران:
 -1تصويب آييننامه داخلى مجلس و تفسير آن
 -1تصويب تشكيل جلسه غيرعلنى مجلس
 -3تصويب تقاضاى دو و سه فوريت طرحها و لوايح.
ب -اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان:
 -1تصويب درخواست مراجعه به آراء عمومى
 -1تصويب عدم كفايت سياسى رئيس جمهور.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  6338/4/63مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

 در سطر باال [= رأى گيرى نسبت به موارد مهم با اكثريت خاص و به ترتيب ذيل خواهد بود ]:به جايكلمه «مهم» كلمه «زير» آورده شود.
 در بند ( )1كلمه «سياسي» حذف گرديد. .2گفتني است اين طرح ابتدا با عنوان «طرح الحاق يک تبصره به ماده ( )21قانون انتخابات مجلس
شوراي اسالمي مصوب  »1386به مجلس تقديم شده است ،ليكن عنوان آن ،هنگام بررسي در مجلس
تغيير كرده است.
 .3ماده واحده -سه تبصره ذيل به ماده ( )21قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 1386/9/8
الحاق ميگردد:
تبصره ... -4
تبصره  -8انتخابات مياندورهاي دوره ششم مجلس شوراي اسالمي در استان گلستان تا تطبيق وضع
داوطلبان با اين قانون به تعويق ميافتد.
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گلستان در غير موارد مذكور در اين اصل ميباشد ،اين تبصره مغاير با قانون اساسي
شناخته شد.
 -2نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزيران
-- -3نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان
-- -1نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقی
-- -1تذکرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان
---


با عنایت به اظهار نظر شماره  88/26/2115مورخ  6388/8/38شوراي نگهبان نسبت به این مصوبه و با توجه
به اصرار مجلس بر مصوبه خویش ،این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مصوبه مورخ  6388/9/1مجمع تشخیص مصلحت نظام:

«مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تأييد نظريه شماره  61/11/1882مورخ  1361/6/31شوراي
نگهبان و با عنايت به كفايت مصوبه مورخ  1386/6/11مجمع در خصوص «قانون لزوم رسيدگي دقيق
به شكايات داوطلبين رد صالحيتشده در انتخابات مختلف» اتخاذ تصميم جديد در اين خصوص را
ضروري نميداند».
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