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اصل يكصد و پانزدهم
رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايرانياالصل ،تابع ايران ،مدير و مدبّر ،داراي حُسن سابقه و امانت و تقوي ،مؤمن و
معتقد به مباني جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي كشور.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی
 -1-1نظر شماره  7092مورخ  1169/4/11شورای نگهبان در خصوص اليحه
انتخاب رئيس جمهور كشور جمهوری اسالمی ايران مصوب  1169/4/11كميسيون
امور داخلی مجلس شورای اسالمی:

 -1-1-1بند ( )7ماده

()1()11

اليحه مزبور كه از جمله شرايط داوطلبان رياست

جمهوري را داشتن حداقل  01سال سن قرار داده است ،با توجه به اينكه اصل 111
قانون اساسي در مقام بيان شرايط رئيس جمهور ،شرايط را احصاء كرده و نصاب سني
تعيين نشده است و بند ( )4اصل  111نيز تأييد صالحيت داوطلبان را از نظر دارا بودن
شرايطي كه در قانون اساسي آمده ،بهعهده شوراي نگهبان گذاشته است ،بهنظر اكثريت
اعضاء شوراي نگهبان مغاير اصول قانون اساسي ميباشد.
 -7-1نظر شماره  1661مورخ  1164/1/71شورای نگهبان در خصوص اليحه
انتخابات رياست جمهوری اسالمی ايران مصوب  1164/1/11مجلس شورای اسالمی:

 -1-2-1در بند ( )7و ( )8و ( )9ماده ( )01و نيز بندهاي ( )1تا ( )9ماده (،)07
هرچند بعض شرايط و علل محروميت به شرايطي مثل حُسن سابقه و امانت و تقوي
مرتبط ميباشد ،لكن عالوه كردن شرايط يا در نظر گرفتن موانع ،در كنار شرايط
مصرح در اصل  111قانون اساسي ،با اصل مذكور مغايرت

دارد)2(.

 .1ماده  -11انتخابشوندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
... -1
 -7داراي حداقل  01سال تمام سن؛ مالك محاسبه سن داوطلب ،تاريخ اعالم داوطلبي ميباشد.
مصوبه اصالحی (نهايی) مورخ  1361/4/15كميسيون امور داخلی مجلس به منظور رفع ايراد شورا:

بند ( )7ماده ( )11حذف شد.
 .7ماده  -01انتخابشوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
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 -1-1نظر شماره  26/71/1121مورخ  1126/1/76شورای نگهبان در
خصوص طرح لزوم رسيدگی دقيق به شكايات داوطلبين رد صالحيت شده در
انتخابات مختلف مصوب  1126/1/11مجلس شورای اسالمی:

 -1-0-1اطالق ماده واحده و تبصره ()1

آن)1(،

نسبت به شرايط اثباتي داوطلبان


... -1
 -7اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي
 -8سالمت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي و شنوايي و گويايي و توانايي در حد ايفاي
وظايف رياست جمهوري
 -9عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
ماده  -07اشخاص زير از داوطلبشدن رياست جمهوري محروماند:
 -1كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق ،نقش مؤثر و فعال داشتهاند.
 -2مالكان بزرگ كه زمينهاي موات را به نام خود ثبت دادهاند.
 -0وابستگان تشكيالتي به احزاب ،سازمانها و گروههايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات
صالحه اعالم شده است.
 -4كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسالمي ايران محكوم شدهاند.
 -1محكومان به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضايي.
 -6مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
 -7معتادين به مواد مخدر.
 -8محكومان به حدود شرعي.
 -9مح جورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسي باشند.
تبصره -اعضاي هيئت دولت ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،اعضاي شوراي عالي قضايي و
شوراي نگهبان در صورتي ميتوانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سِمَت خود استعفا نموده و
در آن سِمَت شاغل نباشند.
مصوبه اصالحی (نهايی) مورخ  1364/4/5مجلس به منظور رفع ايراد شورا:
بندهاي ( )8( ،)7و ( )9ماده ( )01و بندهاي ( )1تا ( )9ماده ( )07حذف شد.

 .1ماده واحده -به موجب اين قانون كليه مراجع بررسىكننده صالحيت داوطلبان در انتخابات مختلف
موظف هستند صرفاً براساس شرايط قانونى و مستند به داليل و مدارك معتبر ،به بررسى صالحيت
داوطلبان بپردازند و چنانچه صالحيت داوطلبى را رد كردند بايد علت رد صالحيت را با ذكر موارد
مستند به قانون و مدارك مربوطه ،كتباً به داوطلب اعالم نمايند.
تبصره  -1علت رد صالحيت و موارد آن بايد به صورت كتبى به داوطلب ابالغ گردد و در صورت
درخواست داوطلب ،بايد مستندات رد صالحيت نيز توسط مرجع رسيدگىكننده كتباً يا حضوراً به
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كه المحاله احراز آن الزم است و الزام مراجع رسيدگيكننده به ارائه مستند و دليل رد
صالحيت ،خالف قانون اساسي به خصوص اصل  111و مدلول التزامي اصل 62
شناخته شد .عالوه بر اين ،تبصره يك از جهت عبارتي نيز در بعضي موارد با اصل ماده
واحده تناقض دارد كه بايد اصالح شود.
 -4-1نظر شماره  67/19/1027مورخ  1167/1/72شورای نگهبان در
خصوص اليحه الحاق جمهوری اسالمی ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض

اطالع او رسانده شود .ذكر منبع مستندات به تشخيص مرجع رسيدگىكننده خواهد بود.
با عنايت به اظهارنظر شماره  77/21/5173مورخ  1377/5/27شورای 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  1377/7/22مجمع تشخيص مصلحت نظام:

ماده واحده -به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگىكننده صالحيت داوطلبان در انتخابات مختلف
(به استثناء انتخابات خبرگان رهبرى كه مطابق اصل  118قانون اساسى خواهد بود) موظفند صرفاً
براساس مواد قانونى و براساس داليل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانونى به مراجع
اجرايى و نظارتى ارسال شده است ،به بررسى صالحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صالحيت
داوطلبى را رد كر دند بايد علت رد صالحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانونى مورد استناد و داليل
مربوط ،به داوطلب ابالغ نمايند:
 -1مستندات قانونى بايد به صورت كتبى به داوطلب اعالم گردد.
 -2در صورت درخواست داوطلب بايد داليل و مدارك رد صالحيت نيز توسط مرجع رسيدگىكننده
به ترتيب زير به اطالع وى رسانده شود.
الف -در كليه موارد به استثناء بندهاى «ب ،ج و د» داليل و مدارك كتباً بهاطالع وى مىرسد.
ب -در موردى كه داليل و مدارك ،با عفت عمومى و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مىشود،
چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد ،داليل و مدارك حضوراً به اطالع وى مىرسد و در
صورتى كه پس از اطالع حضورى ،فىالمجلس به طور كتبى تقاضا كند داليل و مدارك مربوط ،كتباً
به وى ابالغ مىشود.
ج -چنانچه ذكر داليل و مدارك عالوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر
باشد ،داليل و مدارك فقط حضورى به اطالع داوطلب مىرسد.
د -در مورد مربوط به امنيت ملى اعالم داليل و مدارك و نحوه اعالم آنها به داوطلب به تشخيص
كميسيونى با عضويت رئيس ستاد فرماندهى كل قوا و وزير اطالعات و وزير كشور خواهد بود.
تبصره  -1ذكر منابع ارائهدهنده اطالعات مذكور ،به تشخيص مرجع رسيدگىكننده خواهد بود.
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عليه زنان مصوب  1167/1/1مجلس شورای اسالمی:

 -1-4-1عالوه بر اينكه 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 اينكه موارد خالف شرع و مغايرت با
قانون اساسي كنوانسيون بسيار زياد است ،به طوري كه شرط عدم قبول اجراء مفاد
كنوانسيون در اين موارد -چون با اهداف منظور اين كنوانسيون سازگار نيست -به
حكم 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 ( 0 ،2بندهاي  1و ،72 ،21 ،21 ،11 ،4 ،)1
()1

 111و  110قانون اساسي شناخته شد.

 -1-1نظر شماره  62/19/70441مورخ  1162/0/11شورای نگهبان در
خصوص طرح اصالح مواد ( )11و ( ) 11قانون انتخابات رياست جمهوری اسالمی
ايران مصوب  1164و اصالحات بعدی آن ،مصوب  1162/6/10مجلس شورای
اسالمی:

 -1-1-1همانطور كه در نظريههاي شمارههاي  2917مورخ  1061/4/11و 0681
مورخ  1064/0/21و  87/21/1170مورخ  1078/1/28اين شورا آمده ،با توجه به اينكه
اصل  111قانون اساسي در مقام بيان شرايط رئيس جمهور آن را احصاء كرده و
تبصرههاي ( )1و ( )0ماده ( ،)1شرايط مذكور را تضييق يا توسعه داده است و بند ()9
اصل  111قانون اساسي نيز تأييد صالحيت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرايطي كه
در قانون اساسي آمده ،به عهده شوراي نگهبان محول نموده است؛ بنابراين تبصرههاي
مزبور مغاير اصول فوقالذكر تشخيص داده شد .عالوه بر اين ،تبصره ( )1نسبت به
كساني كه در حد اشخاص مذكور در مصوبه يا باالتر از آنانند ،در مواردي تبعيض

 .1براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ،ذيل اصل
دوم ،شماره .1-1-1
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ناروا و مغاير بند ) (9اصل  0قانون اساسي

است)1(.

 -7نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزيران
---

 .1ماده  -1سه تبصره به شرح زير به ماده ( )01قانون انتخابات رياست جمهوري اسالمي ايران مصوب
 1064/4/1الحاق ميگردد:
تبصره  -1انتخابشوندگان عالوه بر شرايط فوق و دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد و باالتر و يا
معادل حوزوي آن ،بايد موقع ثبت نام سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب زير را داشته باشند:
الف -رئيس جمهور و معاونين وي.
ب -نمايندگان مجلس خبرگان رهبري ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان منصوب مقام
معظم رهبري در نهادها و استانها.
ج -رئيس قوه قضائيه و معاونين وي ،رؤساي ديوان عالي كشور ،سازمان بازرسي كل كشور ،ديوان
عدالت اداري ،سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور.
د -اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير آن و اعضاء شوراي عالي انقالب فرهنگي و دبير آن.
ه -اعضاء شوراي نگهبان (فقهاء و حقوقدانان).
و -وزراء.
ز -امراء ،سرداران و فرماندهان عالي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران.
ح -رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران.
ط -رؤساي سازمانها و نهادهاي كشور ،سفرا ،استانداران و شهرداران كالنشهرها.
ي -مدرسين سطوح عالي حوزههاي علميه و اعضاء هيئت علمي دانشگاهها با مدارك علمي
استادياري و باالتر.
ك -رؤسا ،دبيران كل و قائم مقام آنان و دبيران سياسي احزاب و جمعيتهاي سياسي رسمي در
سطح ملي و مديران مسئول و سردبيران روزنامههاي كثيراالنتشار.
ل -حقوقدانان و وكالء پا يه يك با ده سال سابقه كار و مديران غيردولتي در حوزههاي صنعتي،
اقتصادي و فرهنگي در سطوح ملي.
تبصره ... -2
تبصره  -0دارندگان سن كمتر از چهل سال و باالتر از هفتاد و پنج سال نميتوانند نامزد شوند.
با عنايت به اظهارنظر شماره  77/31/24441مورخ  1377/4/11شورای نگهبان نسبت به اين مصوبه و با
توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خويش ،اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.

تا كنون نسبت به اين طرح ،نظري از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه نشده است.
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 -1نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان
-- -4نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقی
-- -1تذكرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان
---
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