اصول اقنون اساسی
رد رپتو نظرات شورای نگهبان

اصل شصت و نهم

931400532.
9315/0./.2

شناسنامه
عنوان:
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان

اصل شصت و نهم
تدوين:
محمد فتحی

ناظر علمي:
كاظم كوهی

گروه تدوین نظرات و مبانی آراء شورای نگهبان

شماره مسلسل004911502. :
تاريخ انتشار0045/1./.2 :

ژپوهشكده شورای نگهبان

فهرستمطالب
اصل شصت و نهم2................................................................................................................................................
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی2.....................
 -1-1طرح آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی2 ........................................
 -2-1الیحه اصالح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظایف و
اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان
«مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی»2 ........................................
 -3-1طرح اصالح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای
اسالمی 3 ...................................................................................................................
 -2نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هیئت وزیران 3.............
 -3نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان4.................................................................................
 -1-3نظریه تفسیری شماره م 45 /مورخ  1341/11/8شورای نگهبان
در پاسخ به استفسار رئیس مجلس شورای اسالمی نسبت به نحوه
انتشار مشروح مذاكرات مجلس5..........................................................................:
 -2-3استفسار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نسبت به
مرجع تشخیص شرایط اضطراری برای تشكیل جلسه غیر علنی در
مجلس 7 .....................................................................................................................
 -4نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقیقی و حقوقی8..............
 -5تذکرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان8..................................................................................

اصولقانوناساسیدرپرتونظراتشوراینگهبان

2

اصل شصت و نهم
مصوب  :8631مذاكرات مجلس شوراي اسالمي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از
طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطالع عموم منتشر شود .در شرايط اضطراري ،در
صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند ،به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء
يا ده نفر از نمايندگان ،جلسه غيرعلني تشكيل ميشود .مصوبات جلسه غيرعلني در
صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع
نمايندگان برسد .گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط
اضطراري براي اطالع عموم منتشر گردد.
اصل سابق (مصوب  :)8631مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش
كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطالع عموم منتشر شود .در شرايط
اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند ،به تقاضاي نخستوزير يا
يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان جلسه غيرعلني تشكيل ميشود .مصوبات جلسه
غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم
مجموع نمايندگان برسد .گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن
شرايط اضطراري براي اطالع عموم منتشر گردد.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی
 -1-1نظر شماره  87/11/1551مورخ  1787/1/7شورای نگهبان در خصوص طرح
آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی مصوب  1787/1/17مجلس شورای اسالمی:

 -1-1-1شايسته است در ماده

()1()121

با توجه به اصول  86و  86و  86قانون

اساسي ،كلمه «مهم» به كلمه «زير» تبديل گردد.
 -1-1نظر شماره  71/73/1411مورخ  1771/1/18شورای نگهبان در خصوص
الیحه اصالح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای
ریاست جمهوری اسالمی ایران مصوب  1735/7/11مجلس شورای اسالمی تحت
 .1براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ،ذيل اصل
شصت و هشتم ،شماره .1-2-1
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عنوان «مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» مصوب  1771/1/14مجلس
شورای اسالمی:

 -1-2-1ماده چهار :قرائت گزارش موضوع اين ماده در جلسه علني مجلس
شوراي اسالمي بدون رعايت اصل  86قانون اساسي مغاير اين اصل

ميباشد)1(.

 -7-1نظر شماره  78/73/17414مورخ  1778/7/4شورای نگهبان در خصوص
طرح اصالح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی مصوب
 1778/8/11مجلس شورای اسالمی:

 -1-3-1ماده ( )18موضوع جزء ( )2بند (د) ماده ( ،)121مغاير اصل  86قانون
اساسي شناخته

شد)2(.

 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هیئت وزیران
-- .1ماده  -4ماده ( )18به شرح زير اصالح ميشود:
ماده  -18رئيس جمهور سالي يك بار گزارش موارد توقف و عدم اجرا و يا نقض قانون اساسي را با
تصميمات متخذه و ذكر موانع و مشكالت ،تنظيم و به اطالع مجلس شوراي اسالمي ميرساند .گزارش
رئيس جمهور در جلسه علني مجلس قرائت ميشود .همچنين رئيس جمهور ميتواند هرگاه الزم بداند،
مستقيماً مردم را از طرق مقتضي در جريان موارد عدم اجرا يا نقض قانون اساسي و اقداماتي كه انجام
داده ،قرار دهد.
(در خصوص ایراد شورای نگهبان ،اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این الیحه ،به سرانجام قانونی
نرسیده است).

 .1ماده  -18ماده ( )121به شرح ذيل اصالح ميشود:
ماده  -121نصاب رأيگيري در مجلس ،كميسيون ،كميته و شعبه در موارد مختلف بهشرح زير ميباشد:
الف... -
د -اكثريت دو سوم نمايندگان حاضر:
 -1تصويب آييننامه داخلي مجلس و تفسير آن.
 -2تصويب تشكيل جلسه رسمي غيرعلني مجلس.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  8618/1/22مجلس به منظور رفع ایراد شورا:

جزء ( )2بند (د) ماده ( )121به شرح زير اصالح شد:
 -2تصويب تشكيل جلسه رسمي غيرعلني مجلس با رعايت ماده ( )113اين آييننامه.
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 -7نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان
 -1-7نظریه تفسیری شماره م 51 /مورخ  1754/11/7شورای نگهبان در پاسخ به
استفسار رئیس مجلس شورای اسالمی نسبت به نحوه انتشار مشروح مذاكرات مجلس:
شماره/88 :دال ه

تاریخ8631/81/83 :

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
بر اساس اصل شصت و نهم قانون اساسي «مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد
علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطالع عموم
منتشر شود »...
اوالً مشروح مذاكرات علني مجلس از طريق صداي جمهوري اسالمي مستقيماً از
مجلس پخش ميگردد ،به نظر ميرسد كه چنانچه گزارشي فشرده حاوي همهي نكات
و تصميمات متخذه در جلسات علني توسط راديو تهيه و در پايان اخبار روز پخش
گردد مفيدتر است ،نظر شما را در اين مورد خواستاريم.
ثانياً با توجه به صرفهجويي و كمبود كاغذ ،انتشار چندين ساعت مذاكرات علني
در روزنامه رسمي مشكالتي را فراهم ميسازد ،لذا پيشنهادات زير جهت تصميمگيري
ارائه مي شود تا در صورت عدم مغايرت با قانون اساسي يكي از دو راه انتخاب و بدان
عمل شود:
 -1يكصد نسخه از صورت مشروح مذاكرات از هر جلسه تهيه و در اختيار روزنامه
رسمي قرار گيرد تا به عنوان ضميمه روزنامه در اختيار مراكز نيازمند گذارده شود.
 -2گزارشي فشرده حاوي تمام نكات و تصميمات متخذه از مشروح مذاكرات در
هر جلسه تهيه و در اختيار روزنامه رسمي جهت انتشار گذارده شود.
ضمناً فتوكپي مكاتبات مربوطه جهت اطالع به پيوست ايفاد

ميگردد)1(.

.1
شماره8/21 :
تاریخ8631/1/23 :
رياست محترم مجلس شوراي اسالمي
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احتراماً فتوكپي نامه شماره  12822مورخ  26/6/24آقاي مديرعامل روزنامه رسمي و ضمائم آن* جهت
استحضار و اعالم نظر به پيوست ايفاد ميگردد.
برادر شما ،ابراهیم احدی
وزیر دادگستری
* نامه شماره  12822مورخ  1326/6/24مديرعامل روزنامه رسمي به وزير دادگستري:
شماره82832 :
تاریخ8631/1/22 :
جناب آقاي وزير دادگستري
محترماً اصل  86قانون اساسي صراحت دارد كه «مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و
گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطالع عموم منتشر شود»؛ لذا روزنامه رسمي با
توجه به اصل مرقوم شرحي به هيئت رئيسه موقت مجلس نوشته و مراتب فوق را اعالم نموده و چون
به نامه مرقوم پاسخي داده نشده ،لذا پس از انتخابات هيئت رئيسه دائمي مجلس مجدداً با مجلس
شوراي اسالمي در اين مورد مكاتبه شده كه تاكنون جوابي دريافت نگرديده است .اينك فتوكپي
مكاتبات قبلي را جهت استحضار ارسال و چنانچه اقدامات ديگري الزم باشد معمول فرمايند.
ضمناً يكي از وظايف روزنامه رسمي درج و نشر قوانين و تصويبنامههاي هيئت دولت بوده كه با
تماسهاي مكرر هيچ قانون يا تصويبنامهاي براي چاپ به روزنامه نرسيده است .چون آقايان قضات و
وكالي دادگستري و افراد عادي جهت اطالع از مصوبات مراجع قانونگذاري مرتب به روزنامه مراجعه
مينمايند خواهشمند است در صورتيكه درج قوانين كماكان بايد از طريق روزنامه به اطالع عموم
برسد ،دستور فرماييد در اين مورد اقدامات الزم را معمول فرمايند كه موجب تشكر است.
مدیر عامل روزنامه رسمی
اخوان مالیری
نامه شماره  232مورخ  1326/6/21سرپرست اداره كل قوانين مجلس به نايب رئيس مجلس شوراي
اسالمي در خصوص موضوع:
شماره263 :
تاریخ8631/1/21 :
جناب آقاي سيد محمد موسوي خوئينيها
نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي
طبق اصل شصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مذاكرات مجلس بايد از طريق راديو و
روزنامه رسمي براي اطالع عموم منتشر شود.
در اين زمينه در ابتداي دوره نامهاي تقديم هيئت رئيسه سني شده كه براي تصميمگيري به كميسيون
تدوين آييننامه ارجاع گرديد تا ضمن تدوين آييننامه ،در اين خصوص هم تصميمي اتخاذ شود.
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رئیس مجلس شورای اسالمی
اكبر هاشمی رفسنجانی
شماره :م32 /
تاریخ8631/88/1 :

رياست محترم مجلس شوراي اسالمي
عطف به نامه /88دال -ه  ،1326/11/18موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان
مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت .نظر شورا به اين شرح اعالم ميشود:
«اصل  31قانون اساسی صراحت دارد كه باید گزارش كامل مذاكرات مجلس
شورای اسالمی از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود .بنابراین اكتفا به دو
طریق پیشنهاد شده خالف قانون اساسی میباشد».
دبیر شورای نگهبان
لطفاهلل صافی


در تاريخ  26/6/28نامه اي در اجراي همين منظور از طرف جناب آقاي وزير دادگستري خدمت رياست
محترم مجلس تقديم شد كه مقرر فرمودند صورتجلسات ارسال گردد.
در پي اين دستور آقاي اخوان ماليري مديرعامل شركت سهامي روزنامه رسمي مراجعه و اظهار داشتند:
چاپ مجدد صورت مذاكرات با توجه به ضرورت صرفهجويي و تأكيد مكرر دولت و كمبود كاغذ
ايجاد مشكالتي ميكند ،چنانچه اولياي محترم مجلس موافقت فرمايند حدود يكصد نسخه از هر جلسه
در اختيار روزنامه رسمي قرار گيرد تا به عنوان ضميمه روزنامه رسمي در آرشيو نگهداري شود از
صرف بودجه هنگفتي جلوگيري به عمل خواهد آمد.
چون نظر مديرعامل روزنامه رسمي كامالً صحيح به نظر ميرسد مراتب به عرض عالي رسيد تا با طرح
در هيئت محترم رئيسه ،به هر صورت كه مقرر فرمايند عمل شود.
سرپرست اداره كل قوانین
سید حسین ناظمزاده
بسمه تعالي
الزم است كه در هيئت رئيسه مطرح شود و نيز از جهت عمل به قانون اساسي بايد با شوراي نگهبان در
ميان گذاشته شود.
سید محمد موسوی خوئینیها
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 -1-7نظریه تفسیری شماره  4543مورخ  1731/8/11شورای نگهبان در پاسخ به
استفسار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نسبت به مرجع تشخیص شرایط
اضطراری برای تشكیل جلسه غیر علنی در مجلس:

شماره/3321/231 :د .ه
تاریخ8632/3/83 :

شوراي محترم نگهبان
استفسار جمعي از نمايندگان از قانون اساسي را براي جواب تقديم ميدارم.
رئیس مجلس شورای اسالمی
اكبر هاشمی رفسنجانی
شماره -2118 :ق
تاریخ8632/3/6 :

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
در اجراي اصل  66قانون اساسي كه تفسير اصول قانون اساسي را به عهده شوراي
نگهبان قرار داده است استدعا ميشود نظرتان نسبت به مسئله زير اعالم فرماييد:
اصل  86قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،مذاكرات مجلس شوراي اسالمي را
اساساً علني اعالم كرده است و تشكيل جلسه غير علني را موكول به وجود شرايط
اضطراري نموده است .چون آييننامه داخلي مجلس پيشبيني كيفيّت تشكيل جلسه غير
علني را نكرده بود ،ماده واحدهاي به صورت طرح قانوني تقديم شد و هنگام رسيدگي به
اين طرح كه مرجع تشخيص شرايط اضطراري را مجلس شوراي اسالمي قرار داده بود،
براي كميسيون اين شبهه پيش آمد كه اصل  86قانون اساسي مرجع تشخيص شرايط
اضطراري را همان تقاضاكننده مذكور در اصل  86يعني نخست وزير ،يكي از وزرا يا ده
نفر از نمايندگان ميداند و نميتوان مرجع ديگري را براي اين امر قرارداد .از طرف ديگر
اين نظر وجود داشت كه با توجه به اينكه اساساً اصل  86الزام به علني بودن مجلس دارد
و يكي از پايههاي مهم حفظ حاكميّت ملّت نيز همين امر ميباشد بنابراين اعالم شرايط
اضطراري و بالنتيجه تشكيل جلسه غير علني به صرف تقاضاي تقاضاكننده مذكور در
اصل مربوطه منطقي نبوده و عليالخصوص با توجّه به اصل  86كه برقراري
محدوديتهاي ضروري و طبعاً اعالم شرايط اضطراري را موكول به تصويب مجلس
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شوراي اسالمي نموده منطقي به نظر ميرسد كه در مورد اصل  86نيز مرجعي تعيين
شود ،و بهترين مرجع خود مجلس ميباشد ،عليهذا:
پس از مذاكراتي كه در كميسيون به عمل آمد به اين منجر شد كه از شوراي نگهبان
استفسار شود كه آيا مجلس ميتواند مرجعي مثالً خودش را براي اعالم شرايط
اضطراري با وصفي كه در اصل  86آمده است تعيين كند يا خير؟
شماره1311 :
تاریخ8632/8/82 :

رياست محترم مجلس شوراي اسالمي
عطف به نامه شماره /2826/221د .ه مورخ :1382/8/18
سؤال آقايان نمايندگان مجلس شوراي اسالمي درباره تفسير اصل  86قانون اساسي
در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به نظر
اكثريت اعضاي شوراي نگهبان مستفاد از اصل  86قانون اساسي اين است كه در
شرایط اضطراری در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند مقامات صالح
برای تقاضای جلسه غیرعلنی نخستوزیر یا یكی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان
میباشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیرعلنی تشكیل شود ،ولی پس از تشكیل
جلسه غیرعلنی در صورتی كه اكثریت مجلس شورای اسالمی دالیل تقاضاكننده
را نسبت به وجود شرایط اضطراری كافی ندانست ،موضوع در جلسه علنی قابل
طرح و رسیدگی خواهد بود.
دبیر شورای نگهبان
لطفاهلل صافی

 -1نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقیقی و حقوقی
-- -5تذكرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان
---

اصول اقنون اساسی
رد رپتو نظرات شورای نگهبان

اصل شصت و نهم
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