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ََ
عی تسهیالت دریافتی از بانك توسعه اسالمی
شرع ،از جهت حكم به پرداخت هزینههای تب ِ

 -16-10اعالم نظر شرعی در خصوص مفاد برخی از تصویبنامههای هیئت وزیران از جمله 192
تصویبنامه مورخ ( 1375/3/26اصالحی  )1375/6/18كه در آنها به پرداخت هزینههای
َت َبعی ،عالوه بر اصل تسهیالت دریافتی حكم شده است

 -17-10اعالم نظر مبنی بر مغایر با شرع بودن تصویبنامههایی كه پرداخت سود به وامهای 194
دریافتی از شركتهای خارجی در آنها تجویز شده است

 -18-10اعالم عدم مغایرت ماده ( )5تصویبنامه مورخ  1379/5/24هیئت وزیران ،از جهت 197
تجویز دریافت سود بانكی برای فروش اقساطی

 -19-10اعالم نظر شرعی در خصوص ماده ( )2تصویبنامه مورخ  1379/8/28هیئت وزیران198 ،
از جهت تجویز پرداخت وام مسكن با بهره ( )%4به جانبازان

 -20-10اعالم نظر شرعی در خصوص آییننامه اجرایی عملیات پولی و بانكی در مناطق آزاد 199
تجاری -صنعتی جمهوری اسالمی ایران مورخ  1379/2/27هیئت وزیران
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بلاطم تسرهف
 -21-10اعالم مغایرت ماده ( )9آییننامه اجرایی ماده ( )85قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی202 ،
اجتماعی و فرهنگی مورخ  1379/7/25هیئت وزیران با موازین شرع ،از جهت تجویز
انتشار اوراق قرضه و اعالم عدم مغایرت ماده ( )9اصالحی این آییننامه مورخ 1380/6/25
هیئت وزیران با موازین شرع

 -22-10اعالم مغایرت برخی از مواد قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ( 1348با 205
اصالحات بعدی) با موازین شرع

 -23-10اعالم نظر شرعی در خصوص «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب 206
خرید دین» مصوب  1385/4/10شورای پول و اعتبار

 -24-10اعالم مغایرت ماده ( )52قانون تجارت (الحاقی  )1347با موازین شرع

211

 .11قوانین و مقررات مربوط به مشاغل ،اصناف و كار
 -1-11اعالم مغایرت برخی از مواد الیحه قانونی راجع به محدودیت داشتن مغازه گوشتفروشی 213
مصوب  1359شورای انقالب با موازین شرع

 -2-11اعالم نظر شرعی در خصوص «آییننامه انتظامی نظام پزشكی مصوب »1348

215

 -3-11اعالم مغایرت آرای صادره از طرف مراجع حل اختالف پیشبینی شده در قانون كار 224
مصوب  1337و قانون كار كشاورزی مصوب ( 1353اصالحی  1359شورای انقالب) با
موازین شرع

 .12قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
 -1-12اعالم مغایرت برخی از مواد قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب  1358شورای 235
انقالب و آییننامه اجرایی این قانون مصوب  1358هیئت وزیران دولت موقت و الیحه
قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آییننامه اجرایی آن مصوب  1359شورای
انقالب ،با موازین شرع

 -2-12اعالم نظر شرعی مبنی بر جواز تصرف در اصل وام ربوی ،به رغم حرمت پرداخت و دریافت 248
ربا

 -3-12اعالم نظر شرعی در خصوص ماده ( )2الیحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع 248
ایران و آییننامه اجرایی آن ،مصوب  1359شوراى انقالب

 -4-12اعالم نظر شرعی در خصوص نسبت قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و سایر قوانین و 249
مقررات مرتبط با آن ،با فرمان حكومتی امام خمینی (ره) مبنی بر تشكیل بنیاد مستضعفان

 .13قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع
 -1-13اعالم مغایرت ماده ( )56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع با موازین شرع

253
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نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان
 -2-13اعالم مغایرت ماده ( 44مكرر) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع (الحاقی 256
 )1348با موازین شرع

 -3-13اعالم مغایرت برخی از مفاد مواد ( )55و ( )56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و 260
مراتع (اصالحی  1348و  )1354با موازین شرع

 .14امور حسبی
-1-14اعالم مغایرت تعیین مدت برای اعتبار وصیتنامه عادی و خودنوشت با موازین شرعی267 ،
موضوع ماده ( )294قانون امور حسبی مصوب 1319

 -2-14اعالم مغایرت ماده ( )294قانون امور حسبی مصوب  1319با موازین شرع

269

 -3-14اعالم عدم
مغایرت تبصره ( )2ماده ( )1قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی 270
ِ
از هزینههای ضروری به كاركنان دولت مصوب  1375با موازین شرع ،از جهت حكم به
پرداخت پاداش پایان خدمت مستخدم متوفی به ّوراث قانونی وی

 .15شرایط قضاء و قاضی
 -1-15اعالم نظر شرعی در خصوص حدود و ثغور
شرعی قرارداد ارجاع به داوری و شرایط و لوازم 273
ِ
صحت آن

 -2-15اعالم مغایرت آرای صادره از طرف مراجع حل اختالف پیشبینی شده در قانون كار 273
مصوب  1337و قانون كار كشاورزی مصوب ( 1353اصالحی  1359شورای انقالب) با
موازین شرع ،به دلیل فقدان جایگاه قضای شرعی

 -3-15اعالم مغایرت آرای كمیسیون ماده ( )100قانون شهردار یها با موازین شرع ،از جهت عدم 273
ابتنای آن بر حكم حاكم شرع

 -4-15اعالم مغایرت ماده ( )56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع با موازین شرع278 ،
از جهت عدم رعایت موازین قضاء شرعی در تشخیص منابع ملی

 -5-15اعالم مغایرت ماده ( 44مكرر) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع (الحاقی 278
 )1348با موازین شرع ،از جهت عدم رعایت موازین قضاء شرعی در خصوص ضبط و فروش
دام افراد

 -6-15اعالم مغایرت برخی از مفاد مواد ( )55و ( )56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و 278
مراتع (اصالحی  1348و  )1354با موازین شرع

 -7-15اعالم عدم مغایرت شروع فعالیت مجدد كمیسیون ماده ( )100قانون شهردار یها با موازین 279
شرع ،به دلیل تنفیذ آن توسط ّ
ولی امر

 .16وقف
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بلاطم تسرهف
 -1-16اعالم مغایرت برخی از مواد آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 281 1361/3/30
هیئت وزیران با موازین شرع ،از جمله مواد ( )57( ،)56( ،)53( ،)52و ( )60در خصوص
موقوفات و اراضی وقفی

 -2-16اعالم نظر شرعی در خصوص دامنهی شمول الیحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره امالك و 281
اموال مصوب  1358شورای انقالب و ّ
تسری آن به موقوفات خاص

 -3-16اعالم مغایرت اطالق الیحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره امالك و اموال موقوفه مصوب 283
 1358شورای انقالب با موازین شرع

رس زمینهای متعلق به اشخاص 286
 -4-16اعالم نظر شرعی در خصوص مالكیت شن ،ماسه و خاك ِ
و موقوفات ،و تعیین دامنه شمول تبصره ( )66قانون بودجه سال 1363

 -5-16اعالم مغایرت اطالق مواد ( )2و ( )7قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری 289
ایران مصوب  1351با موازین شرع ،از جهت شمول آن بر موقوفات

 -6-16اعالم نظر شرعی در خصوص وضعیت مالكیت معادن سنگ و خاك واقع در موقوفات

291

 -7-16اعالم نظر شرعی در خصوص مشروعیت تبصره ( )6ماده ( )96قانون شهرداری و ماده 293
( )45آییننامه مالی شهردار یها ،از جهت ِملك عمومی محسوب كردن گورستانهای
متروكهی فاقد وقفنامه

 -8-16اعالم مغایرت عموم ماده ( )7قانون تشكیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور 295
خیریه مصوب  1363با موازین شرع

 -9-16اعالم نظر شرعی در خصوص مستثنی بودن موقوفات از قوانین مربوط به امالك شخصی

296

 -10-16اعالم مغایرت اخذ مالیات ساالنه از موقوفات عام و خاص با موازین شرع (موضوع ماده 299
( )3قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  )1366و اعالم مشروعیت اخذ مالیات بر درآمد از
موقوفات

 -11-16اعالم نظر شرعی در خصوص مالكیت خاك رس صنعتی واقع در موقوفات

304

 -12-16اعالم مغایرت اطالق بند ( )9ماده ( )50قانون بودجه كل كشور مصوب  1351با موازین 305
شرع ،از جهت شمول آن بر اراضی موقوفه

 -13-16اعالم نظر شرعی در خصوص حدود اختیارات سازمان اوقاف در مورد موقوفات و ّ
تسری 309
ّ
یا عدم ّ
دارای متولی
تسری آن بر موقوفات ِ

 -14-16اعالم نظر شرعی در خصوص تبصره ( )4ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالك واقع در 314
طرحهای دولتی و شهردار یها مصوب  ،1367از جهت انصراف آن از موقوفات

 -15-16اعالم غیر قابل ابطال بودن نظرات شرعی شورای نگهبان ،از جمله نظر شماره  8444مورخ 316
 1366/3/28در خصوص تعلق معادن واقع در اراضی موقوفه به موقوفه

 -16-16اعالم نظر شرعی در خصوص موضوع تعلق معدن سنگ آهك واقع در اراضی موقوفه به 321
موقوفه یا احتساب آن در زمره انفال
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نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان
 -17-16اعالم مغایرت تبصره ( )4ماده ( )101اصالحی قانون شهرداری مصوب  1390با موازین 323
شرع ،در صورت ّ
تسری آن به موقوفات

 -18-16اعالم نامشروع بودن واگذاری بیمارستان سهامیه قم در قالب قرارداد اجاره در پیش از 326
انقالب و نیز جایز نبودن تصرف شورای انقالب در موقوفه بیمارستان سهامیه ،از جهت
تصویب الیحه قانونی راجع به واگذاری بیمارستان سهامیه قم به وزارت بهداری و بهزیستی
مصوب 1359

 -19-16اعالم نظر در خصوص ماده ( )101اصالحی قانون شهرداری مصوب 1390

330

 -20-16اعالم عدم مشروعیت گرفتن درصدی از بهای ماده معدنی در اراضی موقوفه به عنوان 333
حقوق دولتی ،به استناد قانون اصالح قانون معادن مصوب 1390

 .17خسارت تأخیر تأدیه
 -1-17اعالم نظر شرعی در خصوص اخذ جریمه ناشی از تأخیر تأدیهی مطالبات بانكها از 339
مشتریان در قراردادهای بانكی

 -2-17اعالم مغایرت دریافت خسارت تأخیر تأدیه با موازین شرعی ،موضوع مواد ( )712و (342 )719
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318

 -3-17اعالم مغایرت دریافت خسارت تأخیر تأدیه با موازین شرعی ،موضوع تبصره ماده (344 )34
قانون ثبت و مواد ( )36و ( )37آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزماالجراء

 -4-17اعالم مغایرت مطالبه و اخذ خسارت تأخیر تأدیه توسط بانكها با موازین شرع ،موضوع 347
مواد ( )719تا ( )726قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  1318و سایر مواد قانونی كه به این
موضوع اشاره دارند

 -5-17اعالم مغایرت اخذ خسارت تأخیر تأدیه با موازین شرع ،موضوع ماده ( )34قانون ثبت و 353
تبصرههای ( )4و ( )5آن و نیز مواد ( )36و ( )37آییننامه اجرایی قانون ثبت

 -6-17اعالم عدم مشروعیت اخذ خسارت تأخیر تأدیه از صادركننده چك بالمحل

355

 -7-17اعالم عدم مغایرت ماده ( )23آییننامه اجرایی ماده ( )17قانون تنظیم بخشی از مقررات 358
تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصالح ماده ( )113قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی مورخ  1383/4/21هیئت وزیران با موازین شرع ،از جهت حكم به
پرداخت وجه التزام تأخیر در قرارداد

 .18مرور زمان
زمان عدم استماع دعوی در مواد ( )731به بعد قانون 361
 -1-18اعالم عدم مشروعیت حكم مرور ِ
آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
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بلاطم تسرهف
 -2-18اعالم عدم تغایر با
شرع حكم به مرور زمان در تعقیب انتظامی قضات ،موضوع ماده (363 )31
ِ
قانون استخدام قضات مصوب 1306

 -3-18اعالم عدم تغایر با
شرع حكم به مرور زمان در تعقیب انتظامی قضات و صاحبمنصبان 364
ِ
پاركه ،موضوع ماده ( )31قانون استخدام قضات مصوب 1306

 -4-18اعالم عدم تغایر با
شرع حكم به مرور زمان در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و 365
ِ
دفتریاران ،موضوع ماده ( )46قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب
1354

 -5-18اعالم نظر شرعی مبنی بر عدم شمول نظریهی شرعی شورای نگهبان در خصوص مرور 369
زمان استماع دعوی در مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب  ،1318نسبت به اشخاص
خارجی كه در كشورشان مرور زمان به رسمیت شناخته شده است

 -6-18اعالم عدم تغایر با
شرع حكم به مرور زمان در تخلفات اداری ،از جمله در تعقیب و 370
ِ
مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

 -7-18اعالم نظر شرعی نسبت به قابلیت استناد نظر شورای نگهبان در خصوص جریان مرور 371
زمان در دعاوی اشخاص خارجی كه در كشورشان مرور زمان به رسمیت شناخته شده
است ،پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

 .19سایر
 -1-19اعالم عدم مغایرت قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب  1349و آییننامه مربوط 375
به آن با موازین شرع ،از جهت تعیین ضرباالجل برای امحای اوراق زائد و راكد

 -2-19اعالم مغایرت اطالق الیحه قانونی تعیین حدود وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت 378
مصوب  1359شورای انقالب با موازین شرع ،از جهت شمول آن بر واحدهایی كه تمام یا
قسمتی از سهام آنها متعلق به اشخاص است
ّ
 -3-19اعالم مغایرت «طرح پیوند اعضای بیماران فوتشده یا بیمارانی كه مرگ مغزی آنان مسلم 382
است» با موازین شرع

 -4-19اعالم مغایرت اطالق تبصره ( )1ماده ( )26قانون تشكیالت ،وظایف و انتخابات 386
شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با موازین شرع ،از جهت تجویز
انتخاب افراد غیر مسلمان برای شوراهای مناطقی كه اكثریت مردم آن مسلمان و پیرو مذهب
رسمی كشور هستند
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مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ّ
مبین نهادهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی
و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسالمی است که انعکاس خواست
قلبی امت اسالمی میباشد .ماهیت انقالب عظیم اسالمی ایران و روند مبارزهی مردم
مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبندهی همهی قشرهای مردم
تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده است .بر همین اساس خبرگان
تصویبكنندهی قانون اساسی ،یك اصل از اصول قانون اساسی را به طور صریح به
این امر مهم اختصاص دادهاند .اصل ( )4قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر
میدارد« :كلیهی قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی،
نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا
عموم همهی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این
امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان است».
ت و وظیفهی تشخیص
بر اساس اصل فوقالذكر ،فقهای شورای نگهبان صالحی 
مغایرت یا عدم مغایرت كلیهی قوانین و مقررات الزماالجراء در ایران را بر عهده دارند.
به دیگر سخن ،فقهای شورا عالوه بر مسئولیتی كه طبق اصل ( )96قانون اساسی در
خصوص بررسی مصوبات مجلس شورای اسالمی از حیث عدم مغایرت آنها با موازین
شرع دارند ،مطابق با اصل ( )4قانون اساسی وظیفه دارند كه كلیهی قوانین و مقررات
17
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الزماالجراء در كشور و حتی اطالق یا عموم اصول قانون اساسی را در صورت لزوم مورد
بررسی قرار داده و چنانچه هر یك از آنها را از جهتی مغایر با موازین شرع تشخیص دادند،
ضمن ابطال مفاد مربوطه ،نظر خود را جهت جلوگیری از اجرای قانون یا مقررهی مغایر با
موازین اسالمی به مراجع مربوطه اعالم دارند.

1

در راستای اجرای این اصل ،فقهای شورای نگهبان از ابتدای انقالب اسالمی تا
مقررات تصویبشده در رژیم گذشته
كنون ،قوانین و مقررات متعدد ،به ویژه قوانین و
ِ
را مورد بررسی قرار داده و نظر شرعی خود در آن خصوص را اعالم كردهاند .عالوه بر
این ،در این زمینه استعالمهای متعددی نیز از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی از
فقهای شورای نگهبان انجام شده است كه در آنها استعالمكننده ،بررسی و اعالم نظر
شرعی فقها نسبت به مفاد برخی از قوانین یا مقررات جاری در كشور را خواستار شده
پیشرو ،كه برای نخستین بار در قالب كتاب به محضر
است .بدینسان ،مجموعهی ِ

عالقهمندان تقدیم میشود ،دربرگیرندهی همهی نظراتی است كه تا كنون از سوی نهاد

فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل ()4قانون اساسی صادر شده است .پژوهشکدهی
شورای نگهبان بهعنوان بازوی مشورتی و پژوهشی این شورا ،با توجه به نقش مهم
و تأثیرگذار نهاد فقهای شورای نگهبان در ارتباط با اصل چهارم قانون اساسی از یك
سو ،و با عنایت به آشنایی نا كافی جامعهی حقوقی كشور با این نهاد از سوی دیگر،
تدوین مجموعهی حاضر را از خالل اسناد و مدارك موجود ،به صورت تألیفی مستقل
در دستور كار خود قرار داد تا مجموعهی این نظرات به نحو مناسبی دستیافتنی باشد.
پاسخگویی به یكی از مطالبات بهحق مقام معظم رهبری از مجموعهی شورای نگهبان
در خصوص لزوم تدوین نظرات شورا و مطلع شدن عموم مردم و صاحبنظران از این
نظرات 2،یكی دیگر از اهداف پژوهشكده در تألیف این كتاب است.
 .1بر اساس ماد ه ( )21آییننامهی داخلی شورای نگهبان مصوب  ،1379/4/22در مواردی كه اكثریت
فقهای شورای نگهبان ،قانونی را مغای ر با موازین شر ع تشخیص میدهند ،موضوع به رئیس جمهو ر اعالم
ل آید.
ی اقدام الزم در آن خصوص به عم 
میشود تا از طرف و 
 .2مقام معظم رهبری در دیداری كه با اعضای شورای نگهبان در تار یخ  1379/4/28داشتند ،با
تأ كید بر اهمیت نظرات شورای نگهبان فرمودند ...« :مردم ،مطلع نیستند ...الزم است یك روال
ّ
منظم و ّ
مرتبی باشد كه مردم در جریان قرار بگیرند ،یا نظرات شورا ّ
مدون بشود و در
اطالعرسانی
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همدقم
این كتاب ،در نوع خود ،از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا عالوه بر آنكه بخشی
از اسناد حقوقی نظام جمهوری اسالمی ایران را در خود جای داده است ،میتواند به
عنوان منبعی علمی مورد استفادهی عموم عالقهمندان ،به ویژه مجامع علمی -پژوهشی
و پژوهشگران و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی قرار گیرد.
ابرازی فقهای شورای نگهبان ،برای
نظرات
موضوعی
گفتنی است با توجه به تنوع
ِ
ِ
ِ
ّ
سهولت مراجعه و دسترسی خوانندگان به این نظرات ،این كتاب در نوزده بخش كلی
سازماندهی شده است كه در هر بخش ،ترتیب در نظر گرفته شده برای ذكر هر یك از
نظرات ،ترتیب تاریخی ابراز آن نظر از ابتدای انقالب تا كنون بوده است .در این راستا،
به ترتیب هر یك از نظرات فقهای شورای نگهبان ،با عنوانی حاوی مشخصات نظر
ابرازی (شماره ،تاریخ ،موضوع نظر ،مرجع استعالمكننده و نتیجهی نظر شورا) از دیگر
موضوعات تفكیك شده و در ذیل هر عنوان ،متن نظر فقهای شورا ،به همراه متن استعالم
و مستندات مربوط به آن حسب مورد ،بیان شده است .ذكر مواد قانون یا مقرراتی كه در
متن استعالم و نظرات فقهای شورای نگهبان بدانها اشاره شده نیز به صورت پانوشت
مستندسازی شده است تا به فهم بهتر موضوع كمك كند.
در این مجموعه ،تطبیق متن نظرات ،استعالمها ،قوانین ،مقررات و مستندات ،با
اسناد موجود وجههی همت قرار گرفته است تا اثری با بیشترین دقت و اتقان در اختیار
مخاطبان قرار گیرد.
پژوهشكده شورای نگهبان امیدوار است با تولید و عرضهی این مجموعه ،عالوه بر
تحقق بخشی از منویات مقام معظم رهبری ،خواستهی جامعهی علمی
حركت در جهت
ِ

كشور و همچنین مراكز سیاستگذاری ،تقنینی و اجرایی كشور را پاسخ گفته باشد.
ً
مسلما انتشار و عرضهی چنین آثاری میتواند ثمرهی بیش از سی سال مجاهدت و
تالش فقهای شورای نگهبان در پاسداری از موازین شرع را در اختیار كلیهی عالقهمندان
اختیار اهل علم ،حقوقدانها ،فقها و متخصصین بخشهای مختلف گذاشه بشود؛ دانشگاهها و
حوزهها ببینند و در جریان مباحث قرار گیرند ...اینها چیزهایی است كه بعد برای دیگری منبع و
مدرك خواهد شد».
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قرار دهد و به غنیتر شدن هر چه بیشتر مباحث فقهی و حقوقی در كشور كمك كند.
امید است مخاطبان گرامی با ارائهی نظرات خود در خصوص این مجموعه و سایر
مجموعههایی که پژوهشکدهی شورای نگهبان در راستای رسالت خود منتشر میکند،
ما را در عمل به وظایف خود یاری فرمایند.
و من اهلل التوفیق و علیه التكالن
پژوهشكده شورای نگهبان
تابستان 1397

 .1صالحیت
فقهای شورای نگهبان
در بررسی كلیه قوانین و مقررات
بر اساس اصل ( )4قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
كلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی،
سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم
همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر
عهده فقهای شورای نگهبان است.
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آییننامه داخلی شورای نگهبان مصوب 1362/5/17
ماده  )13شورا در برابر سؤاالتی كه در مورد تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی و یا
موافقت بعض مقررات با ضوابط شرعی میشود در صورتی ملزم به جواب است كه
سؤالكننده هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی یا شورای عالی قضایی یا هیئت
دولت و یا رئیس جمهور باشد.

ً
تبصره) به موجب اصل چهارم قانون اساسی فقهاء شورا میتوانند رأسا نیز اقدام به
اعالم نظر درباره مخالفت هر یك از مقررات مملكتی با شرع بنمایند لكن چنانچه
احتمال بروز مفاسدی در اظهار نظر باشد باید ّ
تحری 1كامل صورت گیرد.
ماده  )14در موارد تفسیر قانون اساسی و یا اعالم نظر شرعی باید نسخهای به اداره
روزنامه رسمی جمهوری اسالمی و نسخهای به ریاست جمهوری ارسال شود تا از
طریق رسمی و قانونی در مجموعه قوانین طبع و به تمام واحدها ابالغ گردد.
ن مصوب 1379/4/22
ی نگهبا 
ی شورا 
آییننام ه داخل 
ماده  )19اعالم مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع با توجه به اصل
ی شورای
ت فقها 
ط اكثری 
ن اساسی ،در هر زمان ك ه مقتضی باشد توس 
چهار م قانو 
ن اساسی
نگهبان انجام مییابد و تابع مدتهای مذكور در اصل نود و چهارم قانو 
ت قوانین
ت درباره مغایر 
ی و قضا 
ت ادار 
ی فقهی دیوان عدال 
نمیباشد .سؤالها 
س قو ه قضائی ه ب ه شورای
ن و رئی 
س دیوا 
ق رئی 
ب مورد از طری 
ت با شرع  ،حس 
و مقررا 
نگهبان ارسال میشود.
ی شورای
ت فقها 
ن با شر ع موضو ع ماد ه ( ،)19نظر اكثری 
ت قوانی 
ماد ه  )21در موارد مغایر 
ل آید.
ی اقدا م الز م ب ه عم 
فو 
ی اعال م میشود تا از طر 
س جمهور 
ن ب ه رئی 
نگهبا 

 .1درنگ كردن ،تأمل كردن
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اررقم و نیناوق هیلك یسررب رد نابهگن یاروش یاهقف تیحالص 1.
 -1-1نظریه تفسیری شماره  1983مورخ  1360/2/8شورای نگهبان در خصوص اصل
( )4قانون اساسی:
تاریخ -1360/1/25 :شماره1/1143 :

شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
اجرای قوانین و تصویبنامهها و آییننامههای گذشته كه برخالف موازین اسالم
است و صدور حكم بر طبق آنها در محا كم ،به خصوص با توجه به اصل چهارم و اصل
یكصد و هفتادم قانون اساسی به هیچ عنوان موجه نیست.
این نظر به شورای عالی قضایی پیشنهاد شده كه با توجه به این دو اصل ،همه
قوانین و تصویبنامهها و آییننامههای خالف اسالم ،منسوخ و محاكم موظفند طبق
اصل یكصد و شصت و هفتم بر طبق موازین اسالم رأی دهند و این موازین به وسیله
شورای عالی قضایی طبق فتوای امام استخراج و به دادسراها و دادگاههای انقالب و
دادسراها و دادگاههای دیگر ابالغ گردد و به این ترتیب تا تصویب لوایح قانونی در مجلس
شورای اسالمی جلوی اجرای احكام خالف اسالم گرفته شود.
ً
خواهشمند است نظر آن شورا را كتبا اعالم فرمائید.
از طرف شورای عالی قضایی جمهوری اسالمی ایران -عبدالكریم موسوی اردبیلی

شماره -1983 :تاریخ1360/2/8 :

شورای محترم عالی قضایی
عطف به نامه شماره  1/1143مورخ  ،1360/1/25موضوع در جلسات شورای
نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .نظر شورا به شرح ذیل اعالم میگردد:
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است كه به طور اطالق كلیه قوانین
و مقـررات در تمـام زمینههـا بایـد مطابـق مواز یـن اسلامی باشـد و تشـخیص ایـن
امـر بـه عهـده فقهـای شـورای نگهبـان اسـت .بنابرایـن قوانیـن و مقرراتـی را كـه در
یگـردد و شـورای عالـی قضایـی آنهـا را مخالـف موازیـن
مراجـع قضایـی اجـرا م 
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اسلامی میدانـد ،جهـت بررسـی و تشـخیص مطابقـت یـا مخالفـت بـا موازیـن
اسلامی برای فقهاء شـورای نگهبان ارسـال دارید».
دبیر شورای نگهبان -لطفاهلل صافی

 -2-1نظرات شماره  5736مورخ  1361/7/17و شماره  6782مورخ  1361/9/29فقهای
شورای نگهبان در خصوص تجویز موقتی اجرای قوانین مصوب پیش از انقالب تا
زمان تصویب قانون جدید ،مشروط به عدم مغایرت صریح آنها با فتاوی حضرت
امام خمینی:
شماره -5736 :تاریخ1361/7/17 :

شورای عالی محترم قضایی
نظریه اكثریت فقهای شورای نگهبان كه در جلسه  61/7/17اعالم گردیده ،به شرح
زیر به استحضار میرساند:
«بـه دنبـال دسـتور حضـرت امـام خمینـی مدظلهالعالـی مبنـی بـر الغـاء قوانیـن
خلاف شـرع ،چـون قسـمتی از قوانیـن از قبیـل قانـون قصـاص و حـدود و پـارهای
از آییـن دادرسـی كیفـری در كمیسـیون امـور قضایـی مجلـس شـورای اسلامی
تصویـب و بـه تأییـد شـورای نگهبـان رسـیده و بـرای اجـرا ابلاغ گردیـده اسـت،
بـه خاطـر حفـظ نظـام و جلوگیـری از تخلفـات و احقـاق حقـوق مـردم ،اجـراء
ً
سـایر قوانیـن مـادام كـه مخالفـت آن بـا مواز یـن اسلامی اعلام نگردیـده ،موقتـا
بالمانع اسـت .و در مواردی كه طبق قانون سـابق ،حكم مجازات اعدام صادر
میگـردد ،اجـراء آن منـوط بـه احـراز عـدم مغایـرت حكـم صـادره بـا موازیـن شـرع
میباشـد.
بدیهـی اسـت كمیسـیون امـور قضایـی مجلـس شـورای اسلامی و شـورای
نگهبـان در اسـرع وقـت ممكـن ،قوانیـن سـابق را بررسـی و بـا تصویـب نهایـی
جهـت ابلاغ و اجـراء اعلام خواهـد داشـت».
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اررقم و نیناوق هیلك یسررب رد نابهگن یاروش یاهقف تیحالص 1.
قائممقام دبیر شورای نگهبان -محسن هادوی
شماره -6782 :تاریخ1361/9/29 :

شورالی عالی محترم قضایی
پیرو نامه شماره  5736مورخ  ،61/7/17چون از سوی مقامات قضایی و غیرها
ً
ً
مكررا توضیحاتی خواسته میشود ،لزوما به اطالع میرسد:
«به نظر اكثریت فقهای شورای نگهبان در مواردی كه قانون به موجب صریح
فتـاوی رهبـر معظـم انقلاب حضـرت امـام خمینـی مدظلـه طبـق تحریرالوسـیله و
توضیحالمسـائل مغایر با شـرع اسـت ،عمل به آن قانون جایز نیسـت».
دبیر شورای نگهبان -لطفاهلل صافی

1

 .1در پی ارائهی نظرات شماره  5736مورخ  1361/7/17و شماره  6782مورخ  1361/9/29فقهای شورای
نگهبان ،اداره كل ثبت منطقه ( )3آذربایجان شرقی ،نامهای به شورای نگهبان نوشته است كه متن این
نامه و پاسخ شورای نگهبان به آن ،به شرح زیر میباشد:
شماره -1/13256 :تاریخ1361/12/1 :

به :شورای محترم نگهبان
از :اداره كل ثبت منطقه ( )3آذربایجان شرقی
ً
احتراما فتوكپی نامههای شماره  61/7/17-5736و  61/9/29-6782آن شورای محترم كه از طریق
دادستانی تبریز واصل گردیده اشعار میدارد كه در نامه قبلی اعالم شده كه «به خاطر حفظ نظام و جلوگیری
از تخلفات و احقاق حقوق مردم ،اجراء سایر قوانین مادام كه مخالفت آن با موازین اسالمی اعالم نگردیده
ً
موقتا بالمانع است» و در نامه دومی اعالم شده كه «به نظر اكثریت فقهای شورای نگهبان در مواردی كه
قانون به موجب صریح  ...مغایر با شرع است عمل به آن جایز نیست» .حال بعضی دفاتر اسناد رسمی و
ً
ازدواج و طالق ،نامه قبلی شورا را مالك عمل قرار داده و مستندا به ماده ( )1041و ( )1209قانون مدنی عمل
مینمایند ،ولی دادستانی تبریز اعالم میدارد كه نامه دوم شورای نگهبان مؤخرالتاریخ میباشد قابل اجرا
خواهد بود كه «در مورد اناث ( )9سال و ذكور ( )15سال به باال» .حال خواهشمند است دستور فرمایند نظر
صریح آن شورای محترم را در مورد اجرای نامههای مذكور و «سن رشد و سن قابلیت برای ازدواج و طالق»
ً
ً
را صریحا اعالم فرمایند تا به دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طالق پاسخ داده شود .ضمنا فتوكپی نامه شماره
 61/11/26 -10/8856سازمان ثبت پیوست ارسال میگردد.
سرپرست ثبت منطقه ( )3آذربایجان شرقی -صادق حمیدیان



شماره -7772 :تاریخ1361/12/2 :
شورای عالی محترم قضایی
به پیوست تصویر نامه شماره  1/13256مورخ  61/12/1اداره كل ثبت منطقه ( )3آذربایجان شرقی در مورد
نظر اخیر شورای نگهبان (نامه شماره  6782مورخ  )61/9/29ارسال میشود .مقرر فرمایید با توجه به نظریه
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 -3-1نظر شماره  1201مورخ  1369/10/9شورای نگهبان مبنی بر اعالم آمادگی این شورا
مصوب پیش از انقالب اسالمی با موازین شرع ،در
جهت بررسی و انطباق قوانین
ِ

پاسخ به درخواست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

شماره/231/908 :ج -تاریخ1369/9/17 :

حضرات فقهای محترم شورای نگهبان دامت تأییداتهم
پس از سالم و تحیت
همه میدانیم كه هدف اساسی انقالب اسالمی مردم ،استقرار نظام و حكومت الهی
و پیاده شدن احكام اسالم عزیز است و متأسفانه در بسیاری از موارد كه قوانین نظام
سابق مالك عمل است ،مواردی بر خالف موازین شرع مقدس یافت میشود كه اصل
چهارم قانون اساسی تشخیص و تصمیمگیری در این موارد را به عهده فقهای شورای
نگهبان گذاشته است.
در جلسهای كه روز پنجشنبه  69/9/8با حضور حدود ( )20نفر از اعضای جامعه
مدرسین در محضر مبارك مقام معظم رهبری دامت بركاته برگزار شد ،پس از طرح این
ٌ
معظمله فرمودند« :این وظیفه شورای نگهبان است و الزم است شورای نگهبان
مطلب،
برای انجام این منظور كمیتهای تشكیل دهد تا به قوانین گذشته از این نظر رسیدگی
كنند و من از این جهت حمایت میكنم».
علیهذا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتظار دارد هر چه زودتر این كمیته را
تشكیل داده تا به این خواسته خدایی جامه عمل بپوشانند .جامعه مدرسین نیز از
همكاری الزم در این زمینه دریغ نخواهد داشت.
والسالم علیكم و رحمتاهلل و بركاته
دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم -محمد فاضل
مذكور دستور مقتضی به ادارات ثبت و دفاتر بدهند.
رونوشت:
اداره كل ثبت منطقه ( )3آذربایجان شرقی عطف به نامه شماره  1/13256مورخ  61/12/1جهت
اطالع و پیگیری
دبیر شورای نگهبان -لطفاهلل صافی
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اررقم و نیناوق هیلك یسررب رد نابهگن یاروش یاهقف تیحالص 1.
شماره -1201 :تاریخ1369/10/9 :

جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم
عطف به نامه شماره /231/908ج مورخ  69/9/17اشعار میدارد:
«نامـه ارسـالی آن جامعـه محتـرم در جلسـه رسـمی شـورای نگهبـان مطـرح و
فقهاء این شـورا آمادگی خود را برای عمل به این وظیفه شـرعی و قانونی اعالم
میدارنـد و انتظـار دارنـد همانگونـه كـه در نامـه مرقـوم شـده اسـت ،آن جامعـه
محتـرم بـه هـر نحـوی مقتضـی میدانـد مواردی را كه در قوانین باقیمانده از نظام
سـابق ،خلاف موازیـن شـرع اسـت بـه دبیرخانـه شـورا اعلام فرماینـد تـا عمـل به
ایـن وظیفـه از سـرعت مطلـوب برخـوردار باشـد.
الزم بـه تذكـر اسـت كـه از قـوه قضائیـه نیـز تقاضـای همـكاری شـده اسـت و
تصویـر نامـه 1بـه عنـوان ریاسـت محتـرم آن قـوه بـه پیوسـت ارسـال میشـود».
دبیر شورای نگهبان -محمد محمدی گیالنی

 -4-1تذكر شماره  79/21/766مورخ  1379/6/6فقهای شورای نگهبان به رئیس مجلس،
مبنی بر لزوم توقف اجرای «طرح پیوند اعضای بیماران فوتشده یا بیمارانی كه مرگ
ّ
مغزی آنان مسلم است» مصوب  1379/1/17مجلس شورای اسالمی ،مستند به
اصل ( )4قانون اساسی:
شماره -1330 :تاریخ1369/10/9 :

.1
ریاست محترم قوه قضائیه
حضرت آیتاهلل یزدی (دامت تأییداته)
در راستای انجام وظیفه شرعی و به منظور عمل به فرمان مقام معظم رهبری دامت بركاته ،به پیوست تصویر
نامه شماره /231/908ج مورخ  69/9/17جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ارسال و انتظار دارد دستور
فرمایید تا مراجع ذیصالح و مطلع قوه قضائیه موارد مشكوكی را كه در میان مواد قانونی كه از نظام سابق
باقی مانده است از نظر انطباق با موازین شرع اطالع دارند و یا به آن برخورد مینمایند به دبیرخانه شورای
نگهبان تسلیم دارند تا در جلسات رسمی فقهاء شورای نگهبان بررسی و به استناد اصل ( )4قانون اساسی
اعالم نظر شرعی بشود.
دبیر شورای نگهبان -محمد محمدی گیالنی
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* جهت مالحظه متن این نظر و مستندات قانونی آن ،بنگرید به بند (.)3-19

 -5-1نظریه تفسیری شماره  80/21/1279مورخ  1380/2/18شورای نگهبان مبنی بر
زمان تصویب آنها:
بطالن قوانین و
ِ
مقررات مغایر شناختهشده با موازین شرع ،از ِ
شماره -1/79/18247 :تاریخ1379/10/28 :

حضرت آیتاهلل جنتی «دام توفیقاته»
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سالم و تحیات
پیرو نامه شماره /172مكـ 41/مورخ  79/1/4دیوان عدالت اداری ،دایر ب ه
1

شماره/172 :مك -41/تاریخ1379/10/4 :

. 1
حضرت آیتاهلل جنتی دامت بركاته
دبیر محترم شورای نگهبان
با عرض سالم و تحیت و آرزوی قبولی عبادات و طاعات جنابعالی و اعضاء محترم شورای نگهبان ،به
استحضار میرساند:
همانگونه كه آ گاهی دارند در اصل یكصد و هفتادم قانون اساسی مصرح است كه قضات دادگاهها مكلفند
از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی كه مخالف با ّ
مقررات اسالمی یا خارج از حدود و اختیارات
ّقوه مجریه است خودداری ورزند و نیز هر كس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری
درخواست نماید.
ّ
با عنایت به اصل فوق آرایی كه از هیئت عمومی دیوان صادر میگردد ،به چهار دسته كلی قابل تقسیم است:
 -1ابطال به لحاظ اینكه مورد طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان خالف شرع تشخیص گردیده است.
 -2صدور رأی وحدت رویه و تعیین اصلح ّالرأیین در اعالم تعارض آراء شعب دیوان
 -3نقص آراء مخدوش و ارجاع به شعبه دیگر
 -4مواردی كه از برخی مصوبات ،آییننامهها یا بخشنامهها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به دیوان
ً
شكایت میشود و دیوان موظف به رسیدگی است و نهایتا در صورت مغایرت بخشنامه یا آییننامه یا
مصوبهبا قانون یا تشخیص خروج از حدود اختیارات ،رأی به ابطال آن داده میشود.
اینك پرسش پیشآمده این است كه آثار ابطال بهویژه در مورد چهارم با توجه به تبعات بسیار گسترده حقوقی و مالی
و اجتماعی كه قابل تأمل است ،از چه زمانی مترتب میگردد؛ آیا از زمان تصویب قانون ،مؤثر است؟ یا از زمان
ً
ً
صدور رأی؟ یا احیانا رأی هیئت عمومی ،موردی مالحظه خواهد شد و یا اصال نسبت به موارد فرق میكند؟
آیا رسمیت مصوبات قابل شكایت در دیوان نیاز به تأیید ،امضاء ،رضایت ،سكوت توأم با رضایت دیوان دارد،
تا قبل از آن به طور ّكلی ملغیاالثر باشد ،یا ابطال دیوان كاشف از عدم ّ
صحت ّ
مصو به است ،یا ابطال
مانند نقل در باب اجازه میماند یا كشف حكمی میكند؟ واضح است چنانچه كشف از بطالن بنماید
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درخواست اعالم نظر تفسیری شورای محترم نگهبان ،راجع به موارد ابطال مندرج در
نامه پیرو ،عنایت تسریع در صدور پاسخ و ارسال نسخهای از نظریه ابرازی برای اینجانب
موجب امتنان خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه-سید محمود هاشمی شاهرودی
شماره -80/21/1279 :تاریخ1380/2/18 :

حضرت آیتاهلل هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سالم
عطف به نامه شماره  1/79/18247مورخ  1379/10/28مبنی بر تفسیر اصل یكصد
و هفتادم از این جهت كه وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویبنامه یا
آییننامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قوه
مجریه تشخیص داده میشود و رأی به ابطال آنها صادر میگردد ،آثار ابطال از چه زمانی
مترتب بر آن موارد میشود ،موضوع در جلسه مورخ  1379/12/10شورای نگهبان مطرح
شد كه نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعالم میگردد:
«نسـبت بـه ابطـال آییننامههـا و تصویبنامههـا و بخشـنامهها اصـل یكصـد
اقتضـاء بیـش از ابطـال از زمـان ابطـال را نـدارد ،لكـن
و هفتـادم بـه خـودی خـود
ِ
چـون ابطـال مـوارد خلاف شـرع مسـتند بـه تشـخیص فقهـاء شـورای نگهبـان
اسـت و از مصادیـق اعمـال اصـل چهـارم قانـون اساسـی میباشـد ،فلـذا ابطـال
از زمـان تصویـب آنهـا خواهـد بـود».
دبیر شورای نگهبان -احمد جنتی
ّ
ّ
كه ظاهر امر چنین است یك نوع حمایت جدی قانونی و مالی و اداری و حقوقی را میطلبد و ال تبعات و
آثار فراوانی برای كشور بهوجود خواهد آورد.
مستدعی است نظر تفسیری آن شورای محترم را در این باب به دیوان عدالت اداری ابالغ فرمایید .عنایت
دارید كه این قبیل موارد ،ابطال نیاز به شكایت و طرح دادخواست در دیوان دارد و چه بسا تا رسیدگی دیوان
ً
سالها با زمان ّ
مصو به فاصله باشد .در صورت نیاز اجازه فرمایید حضورا نیز توضیح داده شود.
با تشکر -رئیس كل دیوان عدالت ادار ی -قربانعلی ّدر ی نجفآبادی
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 -6-1بند ( )2نظر شماره  90/30/42982مورخ  1390/4/28فقهای شورای نگهبان مبنی
بر الغای قوانین و مقرراتی كه فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل ( )4قانون اساسی،
آنها را مغایر با موازین شرع تشخیص دادهاند:
ّ
« -2بـر اسـاس اصـل ( )4قانـون اساسـی ،تشـخیص فقهـای معظـم مبنـی بـر
خلاف شـرع بـودن قوانیـن ،موجـب الغـای آن میشـود و تنهـا قانـون جدیـد
یگـردد».
موجـب نسـخ یـا الغـای قانـون قبلـی نم 
* جهت مالحظه متن كامل این نظر و مستندات قانونی آن ،بنگرید به بند (.)9-3

