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شرحمبسوطقانوناساسی

چكیده
اصول  49و  49قانون اساسی به تبیین سازوكار نظارت شورای نگهبان بر مصوبات
مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی پرداخته است .اصول مزبور
بازهی زمانی معینی را به منظور نظارت بر مصوبات مقرر داشته كه بر اساس آن
شورای نگهبان مكلف است ،نسبت به مغایر بودن یا نبودن مصوبه در این مهلت زمانی
اظهارنظر نماید .شورای نگهبان در این مهلت و در صورتی كه مغایرت مصوبه را با
شرع و یا قانون اساسی احراز نماید ،آن را برای تجدیدنظر به مجلس عودت میدهد و
اگر در بازهی زمانی فوق اظهار عقیده ننماید ،آن مصوبه بر اساس اصل نود و چهارم
قابل اجراست .قانونگذار اساسی به منظور تبیین احكام فوق ،از عبارات و اصطالحاتی
در اصول  49و  49بهره برده است كه تأمل و تتبع در آن به منظور شناخت صحیح
احكام اصول مزبور ،الزم و ضروری میباشد .به نظر میرسد كه مفاد آییننامه داخلی
مجلس شورای اسالمی و آییننامه داخلی شورای نگهبان ،با حكم موجود در اصول
فوق كه مبین نظارت پیشینی شورای نگهبان بر تمامی مصوبات و امور تقنینی مجلس
در مهلت ده روزه میباشد ،از حیث رعایت بازهی زمانی ده روز همخوانی ندارد .در
همین راستا فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی معتقدند كه
میتوان ،خارج از مهلت مقرر در اصول  49و  49بر قوانین مصوب مجلس شورای
اسالمی نظارت شرعی را اِعمال نمایند.
واژگان كلیدی:
نظارت بر مصوبات مجلس ،نظارت بر تصمیمات مجلس ،نظارت شرعی فقهای
شورای نگهبان ،نظارت از حیث قانون اساسی بر مصوبات مجلس ،مصوبه قابل اجراء،
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مقدمه
قانون اساسی از جمله اصولی است كه به
و نود و
اصول نود و
تبیین صالحیتهای شورای نگهبان و سازوكار اِعمال آن در نظام حقوقی جمهوری
اسالمی ایران میپردازد .حكم مقرر در این اصول ناظر به آن دسته از مصوبات مجلس
است كه بر اساس اصول  )3(11و  )9(12قانون اساسی در مجلس شورای اسالمی به
تصویب رسیده و به منظور اِعمال نظارت از حیث مغایر نبودن با موازین شرع و قانون
اساسی به مرجع صالح یعنی شورای نگهبان ارسال میگردد .شورای نگهبان نیز كه بر
اساس تركیب مقرر در اصل  )9(41قانون اساسی تشكیل شده است ،به موجب اصل
 )9(49قانون اساسی به اِعمال صالحیت مزبور میپردازد.
قانونگذار اساسی به منظور عدم وقفه و عدم اخالل در امر تقنین ،بازهی زمانی ده
روز را در این اصل برای نظارت و رسیدگی شورای نگهبان مقرر داشته است .بر
اساس قانون اساسی ،شورای نگهبان ظرف مهلت مزبور مكلف است ،نسبت به
مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی اظهار نظر نماید .اگر
مورد یا مواردی از مصوبه مجلس شورای اسالمی را متضاد با شرع و قانون اساسی
چهارم()1

پنجم()2

گزارشپژوهشی

 .1اصل « :49كلیه مصوبات مجلس شورای اسالمی باید به شورای نگهبان فرستاده شود .شورای نگهبان
موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسالم و قانون اساسی
مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند .در غیر این
صورت مصوبه قابل اجرا است».
 .2اصل « :49در مواردی كه شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی كافی نداند،
میتواند از مجلس شورای اسالمی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود».
 .3اصل « :11مجلس شورای اسالمی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع كند».
 .4اصل « :12مجلس شورای اسالمی نمیتواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی
كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد .تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر
عهده شورای نگهبان است».
 .5اصل « :41به منظور پاسداری از احكام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات ،مجلس
شورای اسالمی با آنها ،شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل میشود.1 :شش نفر از
فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز .انتخاب این عده با مقام رهبری است.2 .شش نفر
حقوقدان ،در رشتههای مختلف حقوقی ،از میان حقوقدانان مسلمانی كه به وسیله رییس قوه قضاییه به
مجلس شورای اسالمی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند».
 .6اصل « :49تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با احكام اسالم با اكثریت فقهای شورای
نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است».
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دانست ،آن را به منظور تجدیدنظر به مجلس شورای اسالمی اعاده مینماید ،در غیر
این صورت (در حالت تأیید) مصوبه ادامه فرآیند قانونی خود را مانند امضاء مصوبه
(اصل )1(123قانون اساسی) و انتشار در روزنامه رسمی طی نمینماید .در همین راستا
و در ذیل اصل  49قانون اساسی پیشبینی شده است كه هرگاه مصوبهای جهت
تشخیص مغایرت داشتن یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان
ارسال گردید و اگر شورای نگهبان ظرف ده روز مقرر اظهار نظر ننمود ،بر اساس این
اصل آن مصوبه لباس قانون بر تن مینماید .اصل  49قانون اساسی نیز ادامه حكم
موجود در اصل  49بوده و مقرر داشته است كه اگر شورای نگهبان نیازمند وقت مجدد
ده روزه برای نظارت بر مصوبات مجلس باشد میتواند خواستار تمدید مهلت شود.
بر اساس اصل  49قانون اساسی «كلیه مصوبات مجلس شورای اسالمی» به صورت
پیشینی ظرف ده روز مورد نظارت شورای نگهبان قرار میگیرد .باید توجه داشت كه
لفظ «مصوبه» مفهومی متمایز از تصمیم و امور غیرتقنینی نظیر رأی اعتماد دارد .لذا
همانطور كه از اصل مزبور قابل برداشت است ،تصمیمات مجلس شورای اسالمی
مشمول حكم اصل نود و چهارم نمیباشد .با نگاهی به مستنداتی نظیر ماده 144
آییننامهداخلی مجلس شورای اسالمی و رویه عملی شورای نگهبان در مییابیم كه
روز وصول مصوبه و روز اعالم نظر شورا جزء بازهی زمانی ده روز محاسبه نمیگردد
و همچنین بر اساس ماده قانونی فوق نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان از حكم
اصل نود و چهارم یا بازهی زمانی ده روز مقرر در این اصل مستثنی شده است.
توضیح بیشتر آنكه بر اساس مواد  144آییننامهداخلی مجلس شورای اسالمی( )2و 14
آییننامه داخلی شورای نگهبان( ،)3شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس

گزارشپژوهشی

 .1اصل « :123رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل
قانونی و ابالغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختیار مسئوالن بگذارد».
 .2ماده  144آییننامهداخلی مجلس شورای اسالمی« :كلیه مصوبات مجلس رسماً به شوراى نگهبان
فرستاده مى شود .در صورتى كه شورا ظرف ده روز پس از وصول یا پس از انقضاى ده روز تمدید
مذكور در اصل نود و پنجم ( ) 49قانون اساسى ،مخالفت خود را اعالم نكرد ،طبق اصل نود و چهارم
( ) 49قانون اساسى ،مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء و ابالغ به ریاست جمهورى ارسال مى شود.
تبصره -روز وصول مصوبه و روز اعالم نظر شوراى نگهبان به مجلس جزء مهلتهاى مقرر محسوب نمیگردد».
 .3ماده  14آییننامه داخلی شورای نگهبان« :اعالم مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع با
توجه به اصل چهارم قانون اساسی ،در هر زمان كه مقتضی باشد توسط اكثریت فقهای شورای نگهبان
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شورای اسالمی از حیث تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات با شرع تابع
مهلت ده روزه مقرر در اصول  49و  49نمیباشد و هرگاه مغایرت مصوبه یا قانونی را
با موازین شرع تشخیص دهد ،بطالن آن مصوبه یا قانون را اعالم مینماید.
قانونگذار اساسی بهمنظور تبیین مقصود و مراد خود در اصول  49و  49قانون
اساسی از عبارات و اصطالحاتی استفاده نموده است كه نیازمند واكاوی و بررسی
است .اصطالحاتی نظیر «قابل اجرا بودن مصوبه»« ،خواستار تمدید وقت شدن» از
جمله این موارد است كه تحلیل و بررسی آن در این پژوهش ضروری به نظر میرسد.
بر اساس مطالب فوق ،در این نوشتار باید به این سؤال اصلی پاسخ داده شود كه
صالحیت شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسالمی از حیث
تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی بر اساس اصل 49
چگونه تبیین و تحلیل میگردد .در راستای پاسخ به این پرسش اصلی ،با سؤاالت
فرعی نظیر مفهوم «كلیه مصوبات» در اصل نود و چهارم ،نسبت نظارت شرعی فقهای
شورای نگهبان بر مصوبات مجلس با مهلت زمانی مقرر در اصول  49و  ،49چگونگی
نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس ،اعاده و بازگرداندن مصوبه مورد ایراد به
مجلس و تجدیدنظر در آن ،مواجه میشویم كه كوشش میگردد ،به این سؤاالت به
همراه سؤال اصلی پاسخ داده شود .فرضیه اصلی این پژوهش این نیز بر این امر استوار
است كه شورای نگهبان نسبت به كلیه مصوبات مجلس شورای اسالمی كه دارای
ماهیت تقنینی هستند ،ظرف ده روز از زمان وصول مصوبه نسبت به مغایرت و یا عدم
مغایرت مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی اظهارنظر میكند.
نوشتار حاضر در دو مبحث سامان یافته است .نخست به تبیین و تحلیل موضوع
مفهوم «مصوبه مجلس»« ،نظارت پیشینی شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای
اسالمی»« ،بازهی زمانی ده روزه» و «ابتدا و انقضای این بازه» مورد بررسی قرار
میگیرد .سپس در مبحث دوم به تحلیل موضوع بررسی مصوبات مجلس شورای
اسالمی در شورای نگهبان میپردازیم .در این قسمت مباحثی نظیر «چگونگی

انجام مییابد و تابع مدتهای مذكور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمیباشد».
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ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان میپردازیم .در این فصل موضوعاتی نظیر
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مشخص و صریح فیمابین مصوبات و تصمیمات مجلس قائل نشده است و تمامی
این مصادیق بر اساس معیار پیشگفته احراز شده است .لذا الزم است كه در آیین نامه
داخلی مجلس شورای اسالمی به عنوان مرجع و رهنمای تصویبات مجلس ،تفكیك
بین مصوبات و تصمیمات مجلس در نظر گرفته شود.
لذا در مجموع میتوان بیان داشت كه عبارت «كلیه مصوبات مجلس» در این اصل
اعم از مصوبات دائمی ،مصوبات آزمایشی كمیسیونهای تخصصی مجلس ،مصوبات
مربوط به بودجه ،عهدنامهها و موافقتنامههای بینالمللی و ...میباشد و بر خالف
تصمیمات مجلس ،جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان
ارسال میگردد( .هدایتنیا)93: 1391 ،
نكته حائز اهمیت در نظارت شورای نگهبان بر مصوبات و أعمال تقنینی مجلس
شورای اسالمی این است كه نظارت شورا یك نظارت پیشینی میباشد .به عبارت
دیگر قبل از اینكه مصوبه مجلس در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران استقرار یابد

گزارشپژوهشی

باید به تأیید شورای نگهبان برسد.
عالوه بر نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران بحث نظارت پسینی و یا پیشینی در
تطبیق مصوبات پارلمان با هنجارهای برتر یك جامعه در همهی نظامهای حقوقی مطرح
میباشد .در قوانین اساسی كشورهای جهان هر كدام بسته به نظام حقوقی خود در این
زمینه نظارت پیشینی یا پسینی را انتخاب نمودند .در غالب كشورهای جهان بر خالف
جمهوری اسالمی ایران مرجع صالح (شورای قانون اساسی یا دادگاه قانون اساسی و )...
برای بررسی انطباق مصوبات با قانون اساسی و سایر هنجارهای برتر آن جامعه ،رأساً و به
صورت پیشینی وارد رسیدگی و نظارت نمیشود ،بلكه با درخواست برخی از مقامات و
در واقع با طرح شكایت مبنی بر مغایرت قانون عادی با قانون اساسی و با یك نظارت
پسینی ،مرجع مربوطه وارد رسیدگی میشود ،مانند ماده  91قانون اساسی فرانسه (در مورد
تمامی قوانین بجز قوانین ارگانیك و آئین نامه داخلی مجلس) ،ماده  43قانون اساسی آلمان،
ماده  199قانون اساسی سوریه ،ماده  91قانون اساسی مراكش ،ماده  194قانون اساسی
الجزایر ،ماده  139قانون اساسی ایتالیا كه یك مرجع یا نهاد درخواست نظارت و رسیدگی
بر مصوبات را به مرجع صالح اعالم میدارد و آن مرجع به صورت پسینی مصوبه مجلس
را از حیث رعایت نمودن هنجارهای برتر جامعه مربوطه ،مورد نظارت قرار میدهد .ولی
طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،كلیه مصوبات مجلس شورای اسالمی بدون
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نیاز به درخواست فرد یا مقامی و با یك نظارت پیشینی ،باید جهت بررسی به شورای
نگهبان ارسال شود( .مهرپور ،1341 ،صص  229و )229
به عنوان مثال در كشور فرانسه غالب مصوبات پارلمان از یك نظارت پسینی
برخوردار میباشد .در این نظارت در صورت اعتراض رئیس جمهور یا نخست وزیر
یا رؤسای هریك از مجالس یا  90تن از نمایندگان هریك از مجالس نسبت به مصوبه
مجلسین ،شورای قانون اساسی فرانسه آن را مورد بررسی و نظارت قرار میدهد .البته
قوانین ارگانیك و نظامنامه داخلی مجالس به صورت پیشینی مورد نظارت شورای
قانون اساسی قرار میگیرد )1(.بر اساس اصل  91قانون اساسی فرانسه شورای قانون
اساسی باید ظرف یكماه تصمیم خود را اعالم نماید .معذالك در موارد ضرورت بنا به
درخواست دولت ،این مدت به  9روز تقلیل مییابد )2(.از جمله كشورهایی كه همانند
فرانسه از هر دو نظارت پیشینی و پسینی بهره بردهاند ،میتوان به شورای قانون اساسی
كشور الجزایر اشاره نمود كه به موجب اصول  199و  191قانون اساسی این كشور بر
مصوبات پارلمان نظارت پسینی یا پیشینی حسب مورد مینماید)3(.
كشور گینه از معدود كشورهایی است كه همانند كشور ما ،نظارت پیشینی را بر
مصوبات پارلمان خود از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی پیشبینی نموده است .به
موجب اصول  43تا  49قانون اساسی كشور گینه ،دیوان قانون اساسی این كشور به
عنوان یك مرجع قضایی وظیفه بررسی عدم مغایرت مصوبات پارلمان با قانون اساسی
را پیش از توشیح آنها از جانب رئیس جمهور ظرف یكماه داراست .البته عالوه بر
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 .1برخی از كشورها در خصوص نظارت بر بعضی از قوانین مهم خود از جمله قوانین مربوط به حقوق
بنیادین و آییننامه داخلی مجلس ،همانند كشور فرانسه قائل به نظارت پیشینی برآنان شدهاند .از جمله این
موارد میتوان به اصل  49قانون اساسی كشور نیجر و یا اصل  91قانون اساسی كشور مراكش اشاره نمود.
 .2اصل 91قانون اساسی فرانسه مقرر میدارد« :قوانین ارگانیك و همچنین آییننامههای داخلی مجلسین
پیش از اجراء باید به شورای قانون اساسی ارسال شود ،تا سازگاری آنها با قانون اساسی اعالم گردد .در
مورد قوانین عادی نیز رئیس جمهور ،نخست وزیر ،رئیس مجلس شورای ملی ،رئیس مجلس سنا و یا 90
تن از نمایندگان مجلس و یا  90تن از سناتورها پیش از امضای قوانین میتوانند ،درخواست ارجاع آنها را
به شورای قانون اساسی بنمایند.در موارد پیشبینی شده در دو بند فوق ،شورای قانون اساسی باید ظرف
یك ماه تشكیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی نماید .با وجود این ،در صورت فوریت ،مدت مزبور بر
اساس درخواست دولت به  9روز تقلیل مییابد( ».قانون اساسی فرانسه)99 :1340 ،
 .3كشورهای متعددی همانند كشور فرانسه و الجزایر هر دو نظارت پسینی و پیشینی را در خصوص مصوبات
مجلس پذیرفتهاند كه از جمله آنها میتوان به بالروس ،قزاقستان ،آلمان ،كنگو ،كامرون و چاد اشاره نمود.
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نظارت پیشینی مزبور ،این دیوان صالحیت نظارت پسینی و بررسی مغایرت قوانین
مصوب مجلس با قانون اساسی را در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی نیز داراست.
یكی از نكات اساسی و كلیدی كه در راستای نظارت پیشینی در اصول  49و 49
در خصوص نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس وجود دارد ،بازهی زمانی مقرر
در این اصول میباشد .همانطور كه پیشتر اشاره نمودیم ،به موجب اصل  49شورای
نگهبان موظف است كه ظرف ده روز نسبت به مصوبه مجلس شورای اسالمی اظهار
نظر نماید .الزام شورای نگهبان در این مورد ناشی از اهمیتی است كه قانونگذار
اساسی برای مصوبات مجلس شورای اسالمی به عنوان تصمیمات نمایندگان مردم در
حل مشكالت كشور قائل است .البته قانون اساسی با پیشبینی تمدید مهلت مزبور در
مواردی كه احیاناً شورای نگهبان با تراكم كار و ضیق وقت روبه روست ،اصل 49را
پیشبینی نموده است( .جعفری ندوشن)90 :1399 ،
در راستای ضمانت اجرای عدم اعالم نظر شورای نگهبان در بازهی زمانی مقرر
شده ،در ذیل اصل  49پیشبینی شده است كه اگر شورای نگهبان در ظرف ده روز،
مغایرت مصوبه مجلس را با موازین شرع و قانون اساسی اعالم ننمود ،آنگاه آن مصوبه
در قالب قانون قابل اجراء

میگردد)1(.

با مراجعه به صورت مشروح مذاكرات مجلس

بررسی نهایی قانون اساسی در مییابیم كه قانونگذار اساسی به علت اینكه در امر
قانونگذاری وقفهای ایجاد نشود و امور كشور معطل نماند ،چنین بازهی را برای اظهار
نظر شورای نگهبان مقرر نموده است( .صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی
قانون اساسی:1399 ،

)2(.)491-499
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 .1از جمله مصادیقی كه شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل  49نسبت به آنها اظهار نظر ننموده و آن
مصوبه پس از ده روز و بدون اظهار نظر شورای نگهبان ،لباس قانون به تن نموده است ،میتوان به
قانون «الحاق ایران به كنوانسیون بین المللی اینمارسات» مصوب  ،1392/9/14قانون «اصالح پارهای از
مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ،بانوان شاغل ،خانوادهها و سایر كاركنان» مصوب ،1314/2/11
قانون «تمدید مهلت تأدیه بدهی كشاورزان بابت قوانین مربوط به اصالحات ارضی» مصوب
 1311/9/29و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1399/12/3اشاره نمود.
 .2شهید بهشتی(ره) در دفاع از مهلت زمانی پیشبینی شده در این اصل میفرمایند« :اینجا یك نقطه نظری
رعایت شده و آن این است كه این عده موظف باشند در ظرف ده روز نظر خود را اعالم كنند .اگر در طی ده
روز نظر خود را اعالم نكردند ،ما تعطیل نكنیم مسائل قانونی را و مسؤولیت بر عهده این عده خواهد بود ،این
است كه عبارت اینطور نوشته شد «در غیر این صورت» یعنی اگر اینها مغایر ببینند باید بفرستند ،اگر
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با تتبع و تأمل در صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در
مییابیم كه اعضاء به این ضرورت و نیاز علم و آگاهی كامل داشتند كه اگر ظرف ده روز
شورای نگهبان نتوانست ،به دلیل حجم باالی مصوبه مجلس مغایرت با شرع را تشخیص
دهد و یا پس از آنكه آن مصوبه در مرحله اجرا قرار گرفت و مغایرت آن با شرع مشخص
شد ،باید بتوان از إعمال و اجرای آن خودداری نمود( .صورت مشروح مذاكرات مجلس
بررسی نهایی قانون اساسی )492-499 :1399،علیرغم اینكه دغدغههای مزبور در مجلس
بررسی نهایی قانون اساسی مطرح گردید و مقرر شد تا در اصول دیگر این دغدغهها بر
طرف گردد و اصلی پیشبینی شود ،تا اگر مغایرت قانونی با موازین شرع پس از تأیید
شورای نگهبان و در مرحله عمل محرز گردید ،از عمل به آن خودداری شود و آن قانون
باطل اعالم گردد ،لكن هیچ اصلی را برای تأمین این امر مطرح نگردید( .صورت مشروح
مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی:1399،

)1()492-499

به موجب ذیل اصل نود و چهارم قانون اساسی اگر شورای نگهبان در مهلت مقرر
نسبت به مصوبه مجلس شورای اسالمی از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی
اظهار نظر ننماید ،آن مصوبه قابل اجرا میباشد .همانطور كه پیشتر اشاره نمودیم،
علت و هدف اصلی قانونگذار از حكم مذكور ،عدم وقفه در كار قانونگذاری و معطل
نماندن امور جاری كشور از جانب نهاد پاسدار شریعت و حافظ قانون اساسی یعنی
شورای نگهبان بوده است .به عبارت دیگر الزام شورای نگهبان به اظهارنظر در مهلت
مقرر ،از یك طرف موجب جلوگیری از تعطیلی امور كشور بوده و از سوی دیگر
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نفرستادند به این معنی است كه مغایر ندیدهاند»( .صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون
اساسی )499 :1399 ،همچنین در توضیح مجددی در این خصوص میفرمایند« :ما میخواهیم شورای نگهبان
اگر در طی ده روز مسامحهای كرد و قانونی را بر نگردانید مسائل معطل نماند .بنابراین خواستیم یك اجبار و
الزام عملی داشته باشد ،شورای نگهبان بداند پس از ده روز هرگونه خالفی باشد به عهده اوست و مقید باشد
در طی ده روز نظر مخالفش را بدهد و اگر نظر مخالفش را نداد خود به خود معلوم میشود كه قانون قابل
اجرا است( ».صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی)491 :1399 ،
 .1هر چند كه پس از تصویب اصل  49در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،در جلسات آتی این مجلس
اصل  49به قانون اساسی اضافه گردید و به تصویب این مجلس رسید (صورت مشروح مذاكرات مجلس
بررسی نهایی قانون اساسی ،)499 :1399،اما تصویب این اصل نیز دغدغه مزبور را مبنی بر ابطال قوانینی
كه پس از ده روز مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده میشود ،تأمین نكرد.
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مسئولیت اخالقی را كه متوجه شورای نگهبان به عنوان پاسدار شرع و قانون اساسی
است ،مبرا میسازد(.وكیل ،امیر ساعد و عسكری ،پویا)390 :1391 ،
در راستای ضمانت اجرای اظهارنظر شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس در بازه
زمانی مزبور ،در ذیل اصل  49قانون اساسی ،مقرر گردیده است كه اگر شورای نگهبان
نسبت به مصوبات مجلس اظهارنظر ننماید ،این مصوبات «قابل اجراء» میباشد .عبارت
مذكور از جهات مختلفی قابل توجه میباشد كه در ادامه به تبیین و بررسی آن میپردازیم.
عبارت «قابل اجرا» را بر اساس معنای كلمه «قابل» كه به «سزاوار» و «الیق» معنا
شده است (معین ،1399 ،ج ،)2903 :2میتوان امری دانست كه شایستگی و توانایی
انجام را داشته باشد ،تعریف نمود.
در خصوص علت و فلسفه استفاده از عبارت «قابل اجراء» در اصل نود و چهارم
قانون اساسی و استفاده ننمودن از اصطالح حقوقی «الزماالجراء» در این اصل ،ابتدا باید
به این نكته اشاره نمود كه فرآیند امرتقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران به
صورت كلی در اصولی مانند اصل  49 ،19 ،12 ،)1(99و  123قانون اساسی آمده است.
پس از آنكه مصوبه مجلس با شرایط مقرر در اصول قانون اساسی (مانند اصل  )12به
تصویب رسید و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت (اصل  49و  ،)49جهت
امضاء برای رئیس جمهور ارسال میگردد .رئیس جمهور نیز بر اساس اصل  123موظف
است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی امضاء نماید .پس از امضای رئیس
جمهور و در نهایت امر ،بر اساس ماده  2قانون مدنی آن مصوبهی توشیح شده پس از
 19روز از انتشار« ،الزماالجراء» میگردد .لذا برای آنكه مصوبهای در نظام حقوقی
جمهوری اسالمی ایران «الزماالجراء» گردد ،باید فرآیند مزبور را به طور كامل سپری
بر اساس همین نكته از اصطالح «قابل اجرا» در این اصل بهره برده است ،تا مصوبهای
كه شورای نگهبان نسبت به آن ظرف ده روز اظهار نظر ننموده است ،جهت جری سایر
مراحل قانونیت یافتن یك مصوبه ،نظیر امضاء رئیس جمهور و ...ارسال گردد.
 .1اصل  99قانون اساسی« :اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی است كه از نمایندگان
منتخب مردم تشكیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد میآید ،برای اجرا به
قوه مجریه و قضاییه ابالغ میگردد».
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نماید ،در غیر این صورت از وصف «الزماالجرا» برخوردار نیست .قانونگذار اساسی نیز
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آخرین نكته در خصوص بحث حاضر ،بررسی ابتدا و انتهای بازهی زمانی ده روز
برای شورای نگهبان در اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس شورای اسالمی میباشد.
اصل نود و چهار قانون اساسی آغاز مهلت ده روز را از تاریخ «وصول مصوبه» مجلس به
شورای نگهبان بیان مینماید .لكن آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و رویه شورای
نگهبان مؤید آن است كه روز وصول مصوبه و اعالم نظر شورای نگهبان جزء ده روز این
بازهی زمانی نمیباشد و در واقع ده روز كامل برای اظهار نظر شورا در نظر گرفته
میشود .بر اساس تبصره ماده  144آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی روز وصول
مصوبه و روز اعالم نظر شورای نگهبان به مجلس ،جزء مهلتهای مقرر محسوب
نمیگردد .تا پیش از تصویب این مستند قانونی ،شورای نگهبان در این ارتباط به قانون
آیین دادرسی مدنی سال  1319به عنوان یك مؤید توسل مینمود .توضیح بیشتر آنكه به
موجب مفاد ماده  919این قانون( )1در مورد مواعد مربوط به دادگاه ،روز ابالغ و اعالم و
نیز روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشد .شورای نگهبان معتقد بود كه ترتیب مقرر در
ماده  919قانون مزبور به صورت یك عرف حقوقی در نظام حقوقی ما پذیرفته شده و
معیار فوق منحصر به مواعد مربوط به ابالغ و اعالم حكم دادگاه نیست و میتوان آنرا به
سایر موارد از جمله اصل نود و چهارم قانون اساسی تسری داد()2(.مهرپور)99 :1312 ،
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 .1ماده « :919مواعدی كه ابتداء آن تاریخ ابالغ یا اعالم است ،روز ابالغ و اعالم و همچنین روز اقدام
جزء مدت محسوب نمیشود».
 .2مؤید ادعای مزبور مصادیقی است كه از بدو تأسیس شورای نگهبان تاكنون رخ داده است و شورای
نگهبان عقیده به آن دارد كه نباید روز وصول و اعالم نظر را جزء این ده روز محاسبه نمود .از جمله این
موارد میتوان به متمم الیحه بودجه در سال  1394اشاره نمود .در مورد اختالف نظری كه بر سر انقضاء
مهلت در الیحه متمم بودجه سال  94بوجود آمد و مجلس از دریافت نامه شورای نگهبان به عنوان انقضاء
مهلت خودداری كرد ،شورای نگهبان طی نامه مورخ  1394/4/29كه به مجلس نوشت و در آن به عدم
دریافت نامه شورا به بهانه انقضاء مهلت اعتراض كرد ،اظهار داشت ...« :به نظر اكثریت اعضای شورای
نگهبان مهلت ده روز مقرر در اصل  ،49ده روز كامل برای بررسی و اظهار نظر است و روز وصول و اعالم
نظر و به تعبیر قانون آیین دادرسی مدنی ،روز ابالغ و اقدام جزء موعد به حساب نمیآید .این مسئلهای
است كه در عرف حقوقی و قضائی و رویه مراجع قضایی و قانونگذاری معمول است و اختصاص به
زمان حال و گذشته نیز ندارد ،ماده  919قانون آیین دادرسی مدنی هم برمبنای همین برداشت عرفی انشاء
شده است ،هرچند قانون عادی و تصویب آن مربوط به سالهای قبل است .» ...هر چند كه رئیس مجلس
شورای اسالمی این نظر را نپذیرفته و طی نامه مورخ  1394/4/21اظهار داشت « ...چگونه جایز است قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران را با قانون آیین دادرسی مدنی سابق تفسیر كنیم ...،آیین دادرسی مدنی و
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به نظر میرسد كه استدالل مزبور شورای نگهبان و همچنین آییننامه داخلی
مجلس كه «روز وصول مصوبه» را در بازهی زمانی ده روزه اصل  49منظور نمینماید،
با قانون اساسی مطابق نباشد .توضیح بیشتر آنكه اصل  49قانون اساسی به صراحت
آغاز بازهی زمانی ده روزه برای شورای نگهبان را در اظهارنظر نسبت به مصوبات
مجلس ،از روز وصول مصوبه مقرر داشته است ،در حالی كه ماده  144آییننامه داخلی
مجلس و رویه شورای نگهبان مطابق با این اصل نبوده و روز وصول مصوبه جزء ده
روز منظور نمیگردد ،لذا این نقد به آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و رویه
شورای نگهبان وارد است كه آنچه در اصل  49در خصوص بازهی زمانی ده روز
پیشبینی شده است ،به درستی تبیین و اجرا نگردیده است.
2ـ بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان
همانطور كه در فصل نخست تبیین و تحلیل نمودیم ،پس از ارسال مصوبه مجلس
شورای اسالمی به شورای نگهبان ،این شورا موظف است ،بر اساس اصل نود و چهارم
قانون اساسی ظرف ده روز مصوبه مزبور را از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون
اساسی مورد نظارت و بررسی قرار دهند .بر مبنای اصل نود و ششم قانون اساسی
نظارت شرعی و بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسالم ،در صالحیت
شش فقیه شورای نگهبان گذاشته است و در خصوص نظارت بر مصوبات از حیث
عدم مغایرت با قانون اساسی نیز بر اساس اصل مزبور هر دوازده عضو صالح و
موظفند كه بر مصوبات مجلس نظارت نمایند .اما نكته قابل توجه در اصل نود و
چهارم و برخی از اصول مرتبط با این اصل مانند اصل هفتاد و دوم ،نود و یكم ،نود و
اصطالح به ظاهر متفاوت «انطباق» و «عدم مغایرت» را در رعایت نمودن موازین
اسالمی در مصوبات مجلس استفاده نموده است و جالب آنجاست كه در اصل 49از

رویه مراجع قضائی همچنانكه از اسم آنها برمیآید برای دادرسی در دعاوی و اصحاب دعوی و امر
قضاست نه امر قانونگذاری( »...مهرپور .)99 :1312 ،لكن در نهایت امر نظر شورا در خصوص در نظر
داشتن ده روز كامل بدون احتساب روز وصول و روز اعالم به عنوان رویه شورا پذیرفته شده و در
آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی نیز تصریح گردیده است و به آن عمل میشود.
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ششم ،چهارم آن است كه قانونگذار اساسی در هر یك از اصول مزبور یكی از دو
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هر دو اصطالح «انطباق» و «عدم مغایرت» بهره برده است.
با بررسی و تتبع در صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
در مییابیم ،قانونگذار اساسی از یكسو در اصل چهارم قانون اساسی و با نگاهی
حداكثری به اسالمی نمودن كلیه قوانین و مقررات نظر به ابتنای آنان به موازین اسالم
داشته است و از سوی دیگر در اصول  41، 12و  49با مقرر داشتن حكم عدم مغایرت
مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی ،صرف عدم تضاد مصوبات مجلس با موازین
شرع را كافی دانسته و برای فقهایشورای نگهبان صالحیت تشخیص عدم مغایرات
مصوبات مجلس را با شرع لحاظ نموده است.
بر همین اساس این ابهام به ذهن متبادر میگردد كه قانونگذار اساسی هم انطباق
مصوبات مجلس را با موازین شرع و قانون اساسی و هم عدم مغایرت مصوبات
مجلس با شرع و قانون اساسی را در نظر داشته است كه برآیند این دو امر همان مورد
نخست یعنی مطابقت داشتن كلیه مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را در اصول
قانون اساسی مقرر داشته است .در نتیجه فقهای شورای نگهبان باید مصوبات مجلس
شورای اسالمی را از حیث مطابق بودن با موازین اسالمی مورد نظارت و بررسی قرار
دهند و صرف عدم مغایرت كافی نمیباشد.
اما این فرض قابل نقد و رد است .با نگاهی به اصل چهارم قانون اساسی در مییابیم
كه این اصل در یك نگاه حداكثری به ابتنای كلیه قوانین و مقررات به موازین اسالم
تصریح نموده است و قانونگذار در این اصل درصدد تبیین جایگاه موازین شرع به
عنوان یك هنجاربرتر در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران است .لكن اصل  12و
اصول  41تا  49صرف عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی را
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كافی دانسته است .همچنین بررسی مصوبات مجلس از حیث مطابقت داشتن با شرع و
قانون اساسی نیز از حیث اجرایی ،امكان پذیر نیست ،چرا كه غالب مسائل مورد تقنین،
مبتنی و برگرفته از حكم شرعی نمیباشد و إعمال این صالحیت تقریباً غیر ممكن است.
در همین راستا و در اصل نود و چهارم قانون اساسی ،قانونگذار اساسی از هر دو
اصطالح «انطباق» و «عدم مغایرت» در نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس
شورای اسالمی استفاده نموده است و این شبهه به ذهن متبادر میگردد كه قانونگذار
با تساهل از این الفاظ استفاده نموده است و دقت كافی در تبیین درست از صالحیت
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شورای نگهبان در نظارت بر قوانین نداشته است.
لذا باید تصریح نماییم كه مقصود مقنن در اصل  49همان صالحیت تشخیص عدم
مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی بوده است و استفاده از لفظ «انطباق»
به دالیل سهگانه ذیل تفنن در عبارت بوده است و نه امر دیگری:
نخست آنكه باید به مفاد و جایگاه اصل نود و چهارم قانون اساسی نگاه عمیقتری
داشته باشیم .اصل نود و چهار در قسمتی از قانون اساسی جای دارد كه آن اصول به
تبیین صالحیت تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی برای
شورای نگهبان پرداخته است .اصل حاضر در انتهای فصل ششم قانون اساسی و در
قسمت بیان صالحیتها و جایگاه شورای نگهبان (اصول  41تا  )44آورده شده است و
همگی اصول این قسمت مانند اصل نود و یكم و نود و ششم مؤید صالحیت مزبور
برای فقهای شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسالمی است .دلیل
دوم ناظر بر متن پیشنویس اصل نود و چهارم میباشد( .)1پیش نویس پیشنهادی دولت
موقت در خصوص اصل نود و چهارم به صراحت مؤید عدم مغایرت مصوبات مجلس
با شرع و قانون اساسی است .هرچند كه پیش نویس اصل حاضر مورد موافقت اعضای
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به عنوان متن اولیه قرار نگرفت و پیشنویس دیگری
به عنوان پایه نخست بحث این اصل در دستوركار قرار گرفت (اداره كل امور فرهنگی و
روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ،1399 ،ج :2ص ،)499لكن متن پیشنهادی دولت
موقت درخصوص اصل نود و چهارم تأثیرات قابل مالحظهای بر نظرات و اندیشه
نخست اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی داشت .توضیح بیشتر آنكه نمایندگان
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پذیرش صریح امر عدم مخالفت مصوبات مجلس
این امر حادث گردد ،به تصویب رساندند .دلیل سوم و پایانی ،مذاكرات منعكس شده در
صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی است .نگاهی به مذاكرات
 .1پیش نویس اصل نود و چهارم مقرر میداشت« :در صورتی كه شورا قانون عادی را به دلیل مخالفت
صریح با اصول مسلم شرعی یا سایر اصول این قانون متعارض با قانون اساسی بداند ،آن را برای
تجدیدنظر با ذكر دالیل تعارض به مجلس بر میگرداند و مجلس با توجه به دالیل ذكر شده تجدیدنظر به
عمل میآورد» (اداره كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی  ،1399 ،ج ،9ص)194
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با اصول مسلم شرعی كه در مفاد پیش نویس این اصل بود ،آن را بدون آنكه تغییراتی در
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اعضای این مجلس در خصوص اصل نود و چهارم مؤید آن است كه تمامی نمایندگان
این مجلس با پیشفرض لزوم عدم مغایرت قوانین با احكام اسالمی به ارائه نطق و
سخنان خود پرداختهاند و صالحیت تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و
قانون اساسی برای فقهای شورای نگهبان ،در این زمینه نزد نمایندگان مجلس مزبور
مفروض بوده است .به عنوان مثال میتوان به سخنان شهید بهشتی(ره)( )1و یا دكتر
روحانی( )2پیرامون اصل نود و چهارم اشاره داشت كه نظارت شرعی بر قوانین از نظر
عدم مغایرت با شرع را امری بدیهی و اثبات شده میدانستند.
با امعان نظر در مستندات ارائه شده و دالیل سهگانه فوق به این نكته دست خواهیم
یافت كه مفاد اصل نود و چهار صالحیت فقهای شورای نگهبان را از حیث تشخیص
عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با شرع و قانون اساسی تبیین مینماید و
این اصل همانند اصول همجوار خود در قانون اساسی ،در مقام بیان صالحیت فقهای
شورای نگهبان در تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با شریعت
اسالم میباشد و استفاده از اصطالح «انطباق» در این اصل به نوعی تفنن در عبارات بوده
و قانونگذار اساسی مراد و مقصود خاصی چون صالحیت مطابقت مصوبات مجلس با
شرع و قانون اساسی را در این اصل نداشته است .به عبارت دیگر استفاده از لفظ
«انطباق» در اصل حاضر را به نوعی میتوان از تساهل معدود قانونگذار اساسی در تبیین
اصول قانون اساسی به شمار آورد و باید از برآیند مباحث ارائه شده در اصل نود و چهار
تنها صالحیت تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را برای
فقهای شورای نگهبان از این اصل برداشت نمود.
یكی از نكات قابل توجه در بررسی مصوبات مجلس آن است كه بر اساس اصل
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 .1شهید بهشتی(ره) میفرمایند...« :اصل اولی در تصمیمات این است كه تصمیم باید قابل اجرا باشد
مگر مخالفش با اسالم ثابت شود ... .اگر یك چیزی را مجلس شورای ملی تصویب كرده ده روز فرصت
قائلیم برای كنترل اینكه مخالف با اسالم و قانون اساسی نباشد و میگوییم بعد از این ده روز قابل اجرا
است (». ...اداره كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی  ،1399 ،ج ،2ص)491
 .2دكتر محمود روحانی میفرمایند« :اگر یك مصوبه مجلس را فرستادند شورای نگهبان و در ظرف ده
روز رسیدگی كرد و پاسخ نداد [كه] از این نظر كه مغایرت دارد ،این قابل اجراست .بنابراین فرستادن
جواب ،تلقی مثبت است بر قبول( »...اداره كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ،
 ،1399ج ،2ص)490
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نود و چهارم قانون اساسی ،شورای نگهبان هم برای نظارت شرعی و هم برای نظارت
از حیث قانون اساسی ده روز مهلت دارد و قانونگذار اساسی بین این دو هنجار برتر
از حیث مدت زمانی برای نظارت تفاوتی قائل نشده است و مهلت یكسانی برای آنها
مقرر داشته است( .درویشوند و راجی)119 :1340 ،
بر اساس اصل مزبور بررسی و نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت
با شرع و قانون اساسی ظرف ده روز از جانب شورای نگهبان انجام میگردد و پس از
ده روز شورای نگهبان نمیتواند نظر جدید و یا ایراد جدیدی را ابراز نماید .به عبارت
دیگر ،با تقریر عبارت« :در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست» در ذیل اصل 49
باید گفت كه اگر شورای نگهبان بعد از گذشت ده روز از تاریخ وصول مصوبات
مجلس اظهارنظری ننموده باشد ،آن مصوبه قابل اجراست و حتی اگر بعد از گذشت
ده روز مغایرت و مخالفت مصوبه با شرع یا قانون اساسی را تشخیص داده و اظهار
نظر كرده باشد ،این نظر شورای نگهبان مسموع نیست و آن مصوبه با وجود مغایرت،
قابل اجراست( .یزدی )903 :1319 ،اما مستندات قانونی حاكم به نوعی با حكم مقرر
در اصل نود چهارم را همخوانی و تطابق ندارد .توضیح بیشتر آنكه بر اساس تبصره 2
ماده  201از آییننامه داخلی مجلس شورای
داخلی شورای

نگهبان()2

اسالمی()1

و همچنین ماده  14آییننامه

نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس

شورای اسالمی ،تابع مهلت ده روز مقرر در اصول  49و  49نمیباشد و فقهای شورای
نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی هر زمانی كه مغایرت مصوبه یا قانونی را
تشخیص دهند ،میتوانند آن را ابطال نمایند و از حیث نظارت شرعی محدود به بازهی

 .1تبصره  2ماده  201آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی « :شورای نگهبان نمیتواند پس از گذشت
مهلتهای مقرر و رفع ایراد در نوبت اول ،مجدداً مغایرت موارد دیگری را كه مربوط به اصالحیه نمیباشد،
بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعالم نماید؛ مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی»
 .2ماده  14آییننامه داخلی شورای نگهبان« :اعالم مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع با
توجه به اصل چهارم قانون اساسی ،در هر زمان كه مقتضی باشد توسط اكثریت فقهای شورای نگهبان
انجام مییابد و تابع مدتهای مذكور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمیباشد».
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زمانی مقرر در اصول مزبور نمیباشد.
به عقیده برخی از حقوقدانان نظارت شرعی شورای نگهبان بر مصوبات مجلس پس
از بازهی زمانی مقرر در اصل نود و چهارم ،عالوه بر آنكه نقض آشكار ذیل اصل 49قانون
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اساسی بوده و مخدوش كننده منطق حقوقی مورد نظر در اصل 49است ،ثبات قوانین را از
بین برده و موجب سلب اعتماد جامعه به قوانین میشود( .هاشمی.)192 :1399 ،
به نظر میرسد كه نظر مذكور ،واجد استداللی كامل نمیباشد و قابل تأمل و نقد
است .شاید در نگاه نخست ،نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین خارج از
مهلت ده روزه مقرر در اصل نود و چهارم به ظاهر موافق اصل  49نباشد ،لكن با تتبع و
تأمل در هدف قانونگذار اساسی ،مفهوم سایر اصول مرتبط و روح قانون اساسی
صالحیت مزبور برای فقهای شورای نگهبان از قانون اساسی قابل استنباط میباشد .اساساً
رسالت و هدف اصلی تشكیل شورای نگهبان حفاظت و پاسداری از عالیترین
هنجارهای نظام جمهوری اسالمی ایران یعنی شرع و قانون اساسی میباشد .مبنای
تشكیل شورای نگهبان از نگاه اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشروعیت
بخشی به قوانین مصوب مجلس از حیث مطابقت با شریعت اسالم میباشد( .مشروح
مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی )42 ،1399 ،این نوع نگاه به قانونگذاری
متأثر از نگاهی مكتبی و ایدئولوژیك به قانونگذاری است .وقتی مكتب اسالم به عنوان
مبنا و اساس تشكیل حكومت پذیرفته شد ،همواره باید قوانین و آنچه لزوم اجرا دارد ،را
همسو و عدم مغایر با احكام آن تدوین نمود .در همین راستا در جلسه یازدهم مجلس
بررسی نهایی قانون اساسی ،شهید بهشتی (ره) در خصوص لزوم اسالمی بودن قوانین و
مقررات میفرمایند «كلیه مسائل مربوط به قانونگذارىها ،تهیه و تصویب آییننامهها ،در
یك نظام ایدئولوژیك یعنی در یك نظام مكتبی ،نمیتواند دور از نظر مكتب و
جهتگیری از آن صورت بگیرد  . ...در یك جامعه اسالمی كلیه قوانین و مقررات و
تصویبنامهها و آییننامهها باید ناظر داشته باشد و باید قوانین و مقررات را با مراجعه به
منابع و مأخذ اسالمی مشخص كرد و بعد از نظر روشهاى قانون اساسی آن را دنبال
كرد و تكمیل كرد( ».مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی)291 :1399 ،
لذا همانطور كه از اندیشه و اهداف قانونگذار اساسی پیداست ،علت اساسی و
مبنای اصلی تأسیس شورای نگهبان پاسداری از شریعت اسالم و ابتنای همه قوانین و
مقررات حاكم در جامعه اسالمی به احكام و موازین اسالمی بوده است)1(.
همچنین این عقیده كه برخی از نویسندگان آوردهاند كه تشخیص مغایرت شرعی
 .1جهت توضیحات بیشتر ر.ك .درویش متولی«1342 ،الف»1-9 :
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قوانین پس از ده روز و ابطال آن موجب تزلزل در قوانین و سلب اعتماد جامعه میشود
نیز قابل رد و نقد است .اوالً در این موارد كه قانونی از جانب فقهای شورای نگهبان
ابطال میگردد ،بر اساس اصل  191قانون

اساسی()1

میتوان بیان نمود كه دادگاهها به

عنوان اصلیترین تمسككنندگان به قانون صالحیت دارند با توجه به منابع و فتاوی
فقهی رأی دهند و لذا با استناد به منابع و فتاوی معتبر فقهی ،این خأل حاصل نمیشود.
ثانیاً میتوان گفت كه همان اقدامی كه در زمان عدم وجود قانون در خصوص یك
موضوع انجام میگیرد ،میتواند در زمانی كه قانونی ابطال شود نیز انجام گیرد و میتوان
با قانونگذاری جدیدی كه صورت میگیرد ،خأل احتمالی را پر كرد .ثالثاً ،به اصول كلی
حقوقی همچون اصل آزادی اراده ،عدم صالحیت و برائت نیز میتوان به حل چالش
احتمالی در فرض پذیرش ،مبادرت ورزید .لذا شورای نگهبان به استناد اصل چهارم
قانون اساسی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع را دارای مهلتی نمیداند.
توجه مجدد به این نكته نیز خالی از لطف نیست كه ابطال قوانین موجود ،امر
غریبی در نظامهای حقوقی نیست .همانطور كه پیشتر اشاره نمودیم ،در برخی از
كشورها (همانند امریكا و فرانسه) نظارت پسینی بر قوانین مصوب وجود دارد و
قوانین موجود توسط نهادهایی همچون دیوان عالی و شورای قانون اساسی ابطال
میشود .در جمهوری اسالمی ایران نیز ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت
اداری انجام میگیرد و خلئی هم ایجاد نمیشود.
همچنین باید به این نكته توجه داشت كه فقهای شورای نگهبان تاكنون هیچیك از
مصوبات مجلس كه پیشتر تأیید كرده و تبدیل به قانون شده است ،را مجدداً از جهت
شرعی با ایراد مواجه نكردهاند .توضیح بیشتر آنكه ،ایراداتی كه تاكنون فقهای شورای
با موازین شرع تشخیص دادهاند ،تاریخ تصویب همگی آنها پیش از تشكیل شورای نگهبان
بوده است و این قوانینتوسط مجلس شورای ملی و یا شورای انقالب به تصویب رسیدهاند.
البته باید به این نكته اذعان نمود كه هر چند مصداقی در این خصوص وجود ندارد ،لكن
 .1اصل  191قانون اساسی« :قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و
اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر ،حكم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه
سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».
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بر اساس استدالل پیشگفته و مستندات مزبور ،شورای نگهبان قائل به این صالحیت برای
خود میباشد و معتقد است كه صالحیت ابطال كلیه قوانین را ولو پس از تأیید خودش در
هر لحظه كه مغایرت آنها را تشخیص دهد ،دارا میباشد.
نكته دیگر بحث حاضر این است كه طبق اصول قانون اساسی ،آنچهكه در صالحیت
شورای نگهبان و فقهای این شورا مقرر شده است ،صرفاً احراز مغایرت یا عدم مغایرت
مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی میباشد .توضیح بیشتر آنكه در اصول متعدد
قانون اساسی از جمله اصول  49 ،41 ،12و  49و همچنین مواد  144تا  202آییننامه
داخلی مجلس شورای اسالمی صرفاً صالحیت تشخیص مغایرت مصوبات با شرع و
قانون اساسی را برای فقهای شورای نگهبان و شورای نگهبان مقرر نموده است ،لكن در
رویه عملی شاهد آن هستیم كه در موارد متعدد شوراینگهبان در اظهارنظر نسبت به
مصوبات مجلس از وارد كردن ایراد «ابهام» استفاده نموده است و قانونگذار را مكلف
نموده است كه مراد خود را تصریح نموده و ابهام لفظ یا حكم مصوبهاش را برطرف
نماید .شاید در نگاه نخست ،این فرض مطرح گردد كه این امر یك صالحیت اضافی و
خارج از قانون اساسی برای شورای نگهبان میباشد ،لكن با تأمل بیشتری میتوان فرض
مزبور را رد كرد .شورای نگهبان برای إعمال صحیح صالحیت خود ،از این حق
برخوردار است كه مقصود اصلی قانونگذار را دانسته و فهم صحیحی از مصوبه داشته
باشد تا بتواند در تشخیص مغایر بودن یا نبودن مصوبه مجلس با شرع و یا قانون اساسی
تصمیم درست را اتخاذ نماید .اساساً تا قبل از كشف مراد قانونگذار تشخیص مغایرت
سالبه به انتفاء موضوع است ،چرا كه شورا موضوع را فهم ننموده است ،تا بتواند به
صالحیت خود در تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت عمل نماید .همچنین اگر ابهام ناظر
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به برداشت چندگانه از مادهای شود و یك یا چند مورد از برداشتها مغایر شرع و قانون
اساسی باشد ،این صالحیت برای شورای نگهبان و فقهای آن وجود دارد كه مقنن را
مكلف به تصریح مراد خود نمایند ،مگر آنكه هیچ یك از فروض و وجوه برداشتهای
مستنبط از ماده مبهم مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد كه به نظر میرسد ،این امر
مطابق اصل  49در صالحیت شورای نگهبان نمیباشد.
یكی از نكات اساسی و قابل توجه در اصل نود و پنج قانون اساسی آن است كه در
ذیل این اصل موضوع استمهال شوراینگهبان جهت بررسی مصوبات مجلس از حیث
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مغایر نبودن با شرع و قانون اساسی بیش از مهلت مقرر ،مطرح میباشد .قانونگذار
اساسی با در نظر داشتن این فرض كه مهلت ده روزه مقرر در اصل نود و چهارم ،ممكن
است در مواردی كافی نباشد و شورای نگهبان نیازمند زمان بیشتری در بررسی مصوبات
مجلس باشد و با درنظر داشتن عدم وقفه در امور تقنینی كشور ،ده روز دیگر عالوه بر
مهلت مقرر در اصل نود و چهارم به شورای نگهبان إعطاء نموده است ،تا مصوبات
مجلس را از حیث شرع و قانون اساسی مورد نظارت و بررسی قرار دهند.
همانطور كه از منطوق این اصل مشخص میباشد« ،شورای نگهبان» باید خواستار
تمدید مهلت مذكور شود و به محض تقاضای تمدید مهلت ،بدون نیاز به تأیید
مجلس ،ده روز دیگر اصل نود و پنجم به فرصت شورا افزوده میشود( .وكیل و
عسكری )390 :1391 ،منطق حقوقی اقتضاء میكند كه مقام ناظر در بُعد نظارتی خود
بر نهاد نظارتشونده از تفوق و برتری برخوردار باشد و در إعمال صالحیت خود
بدون هیچ پیششرطی از جانب نظارت شونده ،نظارت خود را بر آن إعمال نماید.
اساساً تأیید و اجازه مقام منظور به مقام ناظر در نظارت با فلسفه این امر مغایرت دارد
و خالف منطق نظارت است ،لذا مجلس نیز نمیتواند در نظارت بر خود از آنچهكه
قانون اساسی برای آن لحاظ نموده است ،صالحیت اضافی دیگری اراده نماید و
شورای نگهبان را مكلف به گرفتن تأیید از خود برای مهلت مقرر در اصل 49نماید.
رویه جاری شورای نگهبان نیز در این خصوص تاكنون بدین شكل بوده است كه
اگر این شورا به هر علتی از قبیل «زیاد بودن مواد مصوبه»« ،اشتغال شورا به امر
انتخابات» و یا «برخورد با تعطیلی و عدم تشكیل جلسه» ،فرصت اعالم نظر در موعد
مقرر ده روز را نداشته باشد ،این امر را به مجلس اعالم میكند كه به لحاظ نبودن
مجلس هم هیچگاه در پی صحت و سقم درخواست و مستدل بودن یا نبودن استمهال
شورای نگهبان برنیامده است( .مهرپور)99 :1391 ،
همانطور كه مشاهده میشود ،قانونگذار اساسی برای تبیین حكم مزبور از الفاظ و
عباراتی بهره برده است كه نیازمند تأمل و تتبع بیشتری میباشد .قانونگذار اساسی در
اصل نود و پنجم شورای نگهبان را مكلف نموده است تا برای تمدید وقت برای
بررسی مصوبات مجلس ،با ذكر دلیل «خواستار تمدید وقت» شود .عبارت اصل مزبور
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نشان دهنده این امر است كه شورا باید «دلیل» خود را مبنی بر درخواست وقت مقرر
در اصل نود و پنجم ذكر نماید .همانطور كه از اصل  49قانون اساسی هویداست،
مجلس نمیتواند دلیل شورای نگهبان را رد نماید یا آنكه دلیل شورا را نپذیرد ،بلكه
قانون اساسی فقط شورای نگهبان را صرفاً مكلف به ذكر دلیل نموده است.
در همین راستا ،این سؤال مطرح میگردد كه آیا شورای نگهبان فقط برای ده روز
میتواند ،خواستار تمدید وقت شود ،یا اینكه پس از گذشت ده روز اول ،شورا میتواند
مجدداً و چندباره مهلت را تمدید كند .در پاسخ به این سؤال میتوان گفت كه اوالً عبارت
«حداكثر برای ده روز دیگر» ظاهر در بیان حداكثر مدت استمهال است كه این مدت بیش از
ده روز نمیشود .مثالً شورای نگهبان نمیتواند مهلت پانزده روز یا بیست روز را درخواست
نماید( .یزدی )909 :1319 ،ثانیاً با توجه به منطوق اصل  49و همچنین با توجه به عبارت
«اظهار نظر نهایی» در این اصل و مقصود قانونگذار كه عدم وقفه در امر قانونگذاری بوده
است ،بهنظر میرسد كه برداشت مزبور مقرون به صواب نبوده و این شورا میتواند فقط
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یكبار بر اساس اصل  49درخواست مهلت ده روزه برای بررسی مصوبات نماید.
الزم به ذكر است ،این قاعده كلی كه شورای نگهبان نسبت به تمام مصوبات از یك
مهلت یكسان یعنی ده روز برخوردار میباشد ،چالشها و مشكالتی را در عمل حادث
مینماید .مجلس شورای اسالمی در موارد متعددی مصوباتی را داشته كه به دارای مواد
زیادی بوده و از حجم زیادی برخوردار میباشد و مهلت ده روزه یا بیست روزه منظور
در اصول  49و  49قانون اساسی برای اظهار نظر و تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت
مصوبه با شرع و قانون اساسی كافی به نظر نمیرسد ،از همین رو این نقد به قانون
اساسی وارد است كه در مواردی كه حجم مصوبه زیاد است ،مهلت مقرر كافی به نظر
نمیرسد و در این مورد باید قانونگذار اساسی بر حسب مورد مهلت زمان مناسبی را
برای اظهار نظر شورای نگهبان مقرر نماید ،تا این شورا در عمل و در تشخیص موارد
مغایر با شرع و یا قانون اساسی زمان مناسب و كافی را برای اظهار نظر داشته باشد.
از جمله سؤاالتی كه باید در مبحث حاضر یعنی «بررسی مصوبات مجلس در شورای
نگهبان» بدان پاسخ شود ،آن است كه آیا شورای نگهبان موظف است كه مشخص نماید،
مصوبه مجلس با كدام اصل یا اصول قانون اساسی مغایرت دارد یا فقهای شورای نگهبان
اعالم نمایند كه مصوبه مجلس با كدام قاعده و حكم فقهی مغایر است .رویه شورای
نگهبان مؤید آن است كه این شورا لزومی نمیبیند كه دالیل نظر خود مبنی بر خالف شرع
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بودن یا خالف قانون اساسی بودن مصوبه ،را به مجلس اعالم نماید و لذا معموالً در اعالم
نظرهای خود مخصوصاً در موارد شرعی به این نوع اظهارنظر اكتفا مینماید كه فالن
مصوبه یا فالن ماده آن مغایر موازین شرع شناخته شد و یا از لحاظ شرعی به تأیید اكثریت
فقها نرسید( .مهرپور )91 :1312،با نگاهی به سوابق موجود در مییابیم كه نمایندگان
مجلس با این روش مخالف بودند و معتقد بودند شورای نگهبان باید دالیل نظر خود مبنی
بر مغایرت مصوبه را اعالم نماید و لذا در ماده  )1(192آییننامه داخلی مجلس مصوب
سال 1392مقرر داشتهاند كه «...شورای نگهبان در صورت رد مصوبات مجلس ،موظف
است دالیل رد را صریحاً به مجلس گزارش نماید» )2(.در سوابق اظهارنظرهای شورای
نگهبان در ارتباط با این ماده ،آمده است كه «اگر مراد از "ذكر دلیل رد" این باشد كه
شورای نگهبان در نامه خود "جهت رد" را ذكر نماید ،مغایر قانون اساسی نمیباشد».
(مجموعه نظرات شورای نگهبان-دور اول مجلس( ،)994 :1340،مهرپور)194 :1391 ،
نظر شورا این بود كه اگر منظور نمایندگان مجلس الزام نمودن شورای نگهبان به ذكر دلیل
و استدالل نمودن بر نظر خویش است ،این امر مغایر قانون اساسی است ،ولی اگر جهت
مغایر دانستن مصوبه مجلس را باید بیان نماید ،تا مجلس در مقام تجدیدنظر از جهت نظر
شورا مطلع باشد و درآن راستا بتواند مصوبه خود را اصالح كند ،این الزام ایرادی ندارد و
شورای نگهبان آن را میپذیرد( .مهرپور)92 :1312،
به نظر میرسد كه رویه مزبور شورای نگهبان در عدم بیان نمودن نظرات خود به شیوه
مستدل محل نقد و قابل ایراد است .شورای نگهبان باید با استداللی مطلوب و مفید مواردی

 .2حكم موجود در ماده  190آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی در سال  ،1392در حال حاضر در ماده
 200این قانون تقریر شده است .به موجب ماده  200آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی« :مصوبات
مجلس تا زمان اعالم نظر نهائی شورای نگهبان از دستور خارج نمیشود .شورای نگهبان ،درصورت رد
مصوبات مجلس ،موظف است علترد را صریحاً به مجلس گزارش نماید تا بالفاصله تكثیر و توزیع شود».
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 .1با مراجعه به مستندات و سوابق تاریخی در خصوص این ماده از آییننامه داخلی مجلس شورای
اسالمی در مییابیم كه ماده مزبور ابتدا در تاریخ  1391/1/11با شماره ماده  199در مجلس شورای
اسالمی مطرح گردید و به تصویب رسید.
( (http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=293&Itemid=38
نظر شورای نگهبان نیز در خصوص این ماده ،صرفاً یك تبیین قصد بوده و تحت عنوان ایراد مطرح
نگردید .لذا مجلس شورای اسالمی نیز اصالحی در این ماده انجام نداده و با حذف برخی از مواد دیگر
این قانون ،این ماده قانونی در نهایت با شماره  192به تصویب رسید.
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از مصوبه مجلس را كه مغایر با شرع و یا قانون اساسی دانسته به مجلس اعالم نماید ،تا این
نهاد به درستی و به دور از ابهام به انجام اصالحات الزم مبادرت ورزد .این امر عالوه بر
آنكه سبب میگردد ،اطاله در امر قانونگذاری حادث نشود و مجلس به صورت واضح و
دقیق متوجه ایراد شورای نگهبان شود و در صدد اصالح آن برآید ،نشانه استحكام و اعتبار
نظر شورا بوده و میتواند وسیله استفاده محققان و پژوهشگران نیز قرار گیرد.
نكته پایانی این مبحث نیز موضوع «تجدیدنظر» مجلس در مصوبه خود بر اساس اصل
 49قانون اساسی میباشد .به موجب اصل مزبور ،اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را
مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد ،جهت «تجدیدنظر» به مجلس شورای
اسالمی آن مصوبه را اعاده مینماید .حقوقدانان تعریف خاصی از واژه تجدیدنظر ارائه
ندادهاند ،لكن لغت شناسان «تجدید نظر» را به معنای دوباره نظر دادن در مورد نوشته یا
امری معنا نمودهاند( .انوری )1920 :1399 ،یا آنكه بیان داشتهاند «تجدیدنظر» یعنی مورد
بررسی مجدد قرار دادن یك موضوع( .معین ،1399 ،ج  )1024 : 1اما مفهوم واژه
«تجدیدنظر» در اصل  49قدری متفاوت از معنای مزبور است .هنگامی كه شورای نگهبان
مصوبه مجلس شورای اسالمی را مغایر با شرع و یا قانون اساسی تشخیص داد ،با توجه به
اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول  49 ،12 ،9و  ،49مجلس مكلف است كه آن را
اصالح كرده و مغایرت مصوبه خود را با شرع و یا قانون اساسی بهوسیله تجدیدنظر
برطرف نماید و یا كالً از تصویب چنین قانونی صرف نظر كند.
)
1
(
یكی از نكات مهم در خصوص بحث مزبور ،اصل  112قانون اساسی میباشد.
به موجب اصل  112اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسالمی را مغایر با
شرع و قانون اساسی تشخیص دهد و مجلس نیز بنا به مصالح كشور بر نظر خود
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اصرار نماید ،مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاد صالح در خصوص تصمیمگیری در
این خصوص است .قبل از اینكه تفصیل بیشتری از حل اختالف مجمع تشخیص
 .1اصل  112قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر میدارد «:مجمع تشخیص مصلحت نظام برای
تشخیص مصحلت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع
و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و
مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر و ظایفی كه در این قانون ذكر شده است به
دستور رهبری تشكیل می شود .اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید .مقررات
مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».
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مصلحت نظام در این خصوص ارائه نماییم ،توضیح این نكته ضروری است كه اصل
 112در سال  1399و در جریان بازنگری در قانون اساسی به این مجموعه اضافه شد
كه یك راه حل استثنائی و خارج از فرآیند و روال عادی قانونگذاری است و استثنای
اصول  49و  49قانون اساسی قلمداد نمیشود.
با نگاهی به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موارد موضوع
اصل  112از سال  1391تا كنون مشاهده میكنیم كه مجمع تشخیص به بیش از یكصد
و پنجاه مورد از مصوبات رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی را در خصوص قانونیت
یافتن یا رد مصوبات مزبور اتخاذ نموده است .نكته قابل توجه در خصوص موارد
اختالفی آن است كه تقریباً یك سوم مصوبات مورد اختالف را موافقتنامهها و
معاهدات بینالمللی را تشكیل میدهد)1(.
همانطور كه پیشتر اشاره نمودیم ،سازوكار مزبور و ورود مجمع تشخیص
مصلحت نظام به موارد و مصوبات اختالفی بین مجلس و شورای نگهبان یك روش
استثنائی و خارج از روال عادی در فرآیند قانونگذاری است و اصل بر آن است كه
مجلس شورای اسالمی بر اساس ذیل اصل  49هنگامی كه شورای نگهبان مصوبات
مجلس را خالف شرع و یا قانون اساسی تشخیص داد ،در مصوبه خود تجدید نظر و
اصالح اِعمال نماید.
ثمرهی بحث
بر اساس آنچهكه در این پژوهش به آن دست یافتیم ،باید بین دو فعل قانونگذار
یعنی «مصوبه» و «تصمیم» فرق گذارد .اصل  49قانون اساسی تصریح مینماید كه كلیه
مصوبه مزبور جامه قانون به تن نماید .نظارتی كه در غالب نظامهای حقوقی بر مصوبات
مجلس از حیث انطباق با هنجارهای برتر آن جامعه صورت میگیرد ،یك نظارت پسینی
میباشد ،لكن در جمهوری اسالمی ایران به دلیل ویژگیهای خاص این نظام نظیر مكتبی
بودن ،اقتضاء یك نظارت پیشینی را بر قوانین داراست .اصل 49قانون اساسی به همراه
سایر اصول مرتبط این نوع نظارت را در نظام ما تبیین مینماید .به موجب این اصل،
1. http://maslahat.ir/DocLib2/Approved22%Policies/Noncompatabilities.aspx
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مصوبات و امور تقنینی مجلس شورای اسالمی باید به تأیید شورای نگهبان رسد ،تا
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شورای نگهبان موظف است كه در ظرف ده روز نسبت به مغایر نبودن مصوبه مجلس
با هنجارهای برتر شرع و قانون اساسی یك نظارت پیشینی به عمل آورد .یكی دیگر از
نكات اساسی كه در این پژوهش به آن دست یافتیم ،آن بود كه قانونگذار اساسی به
دلیل جلوگیری از وقفه در امر قانونگذاری و عدم اخالل در امور جاری كشور ،بازهی
زمانی ده روزهای را برای نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس مقرر داشته است.
احتساب این ده روز بدون در نظر گرفتن روز وصول مصوبه و اعالم نظر شورا میباشد.
همچنین دریافتیم كه آییننامه داخلی مجلس و آییننامه داخلی شورای نگهبان مهلت
مزبور را برای نظارت شرعی نپذیرفته است و مقرر داشته كه فقهای شورای نگهبان
هرگاه كه مغایرت قانون با شرع را تشخیص دهند ،میتوانند خارج از مهلت مقرر در
اصول  49و  49باطل بودن آن قانون را اعالم نمایند .قابل اجرا بودن مصوبه نیز در
صورت عدم اظهارنظر شورای نگهبان در مهلت ده روزه از جمله مسائلی بود كه بدان
پرداخته شد و نتیجه گرفتیم كه شورای نگهبان در مهلت مقرر مكلف به ابراز عقیده و
اظهار نظر میباشد و آنچهكه در این اصل برای قابل اجرا بودن مصوبه پیشبینی شده
است ،ضمانت اجرائی برای عدم اظهار نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر میباشد.
همچنین حكم موجود در اصل  49قانون اساسی یعنی تمدید وقت با ذكر دلیل از جانب
شورای نگهبان را بررسی و تحلیل نمودیم .این شورا میتواند برای یك بار تقاضای
وقت مجدد ده روز را برای رسیدگی خود از مجلس نماید .بر اساس مفاد اصل ،49این
درخواست نیازمند تأیید و تصویب مجلس نمیباشد و به صرف اعالم شورای نگهبان
اجرایی میگردد .در نهایت امر و در خصوص اعاده مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان به
مجلس شورای اسالمی نیز كه در ذیل اصل  49مقرر شده است ،به این نكته دست یافتیم
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كه مجلس ملزم به تغییر و اصالح در مصوبه خود میباشد و تمسك به اصل  112و
مجمع تشخیص مصلحت نظام یك راه حل استثنائی و خارج از فرآیند عادی
قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران است.
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