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مقدمه
بر اساس اصل ( )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کلیه مصوبات مجلس
شورای اسالمی بهوسیله شورای نگهبان ازنظر انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی
موردبررسی قرار میگیرد و در صورت مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده
میشود .همچنین بهموجب اصل ( )58قانون اساسی مجلس شورای اسالمی میتواند
تصویب اساسنامههای دولتی را به دولت واگذار کند که در این صورت اساسنامههای
مصوب دولت میبایست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی به تأیید شورای
نگهبان برسند .عالوه بر این بهموجب اصل ( )9قانون اساسی ،کلیه 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 حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان
است .تفسیر قانون اساسی نیز بهموجب اصل ( )45قانون اساسی بر عهده شورای
نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کلیه مصوبات مجلس ،اساسنامههای دولتی و
استفساریهها در جلسات شورای نگهبان موردبررسی فقهی و حقوقی قرارگرفته و نظر
نهایی شورا ابالغ میگردد .با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر
ضرورت اعالم مبانی و استدالالت شورای نگهبان ،گروه تدوین پژوهشكده شورای
نگهبان ،با همكاری اداره تدوین دفتر امور حقوقی شورای نگهبان ،اقدام به استخراج
استدالالت و مبانی نظری آراء این شورا نموده است .کارشناسان این پژوهشكده،
بامطالعه دقیق متن مذاکرات شورای نگهبان ـ که از سوی معاونت اجرایی ضبط و
پیادهسازی میشود ـ استدالالت و ظرایف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با
حفظ اصالت ،آنها را در قالب یک متن علمی به جامعه حقوقی کشور ارائه مینمایند.
یقیناً انتشار مبانی اظهارنظرهای شورای نگهبان ،موجب آشنایی هرچه بیشتر جامعه
علمی و نهادهای تقنینی و اجرایی کشور با فعالیتهای این شورای حساس و
تأثیرگذار شده و همچنین میتواند بهعنوان متون درسی و پژوهشی در محافل
دانشگاهی و حوزوی مورد استفاده قرار گیرد.
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اليحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دريای خزر
درآمد
الیحه «موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر» بنا به پیشنهاد
وزارت امور خارجه در جلسهی مورخ  9349/5/7هیئت وزیران به تصویب رسید و طی
نامهی شماره  95839/974973مورخ  9349/4/93برای انجام تشریفات قانونی و
تصویب به مجلس شورای اسالمی ارسال شد .در مقدمهی توجیهی این الیحه آمده
است :نظر به اهمیت ثبات و امنیت در دریای خزر برای دولتهای حاشیه آن و با توجه
به مسئولیت آنها در حفظ دریای مذکور و توسعه پایدار منطقه و در راستای تحكیم
همكاری به منظور استفاده از دریای خزر برای اهداف صرفاً صلحآمیز و برای تقویت و
تعمیق همكاریهای منطقهای ،این الیحه برای طی مراحل قانونی تقدیم میشود.
الیحهی مزبور در تاریخ  9349/97/98برای رسیدگی به صورت یک شوری به
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی ارسال شد که
کمیسیون مزبور ،مفاد آن را با اصالحاتی در جلسهی مورخ  9349/99/6به تصویب
رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه کرد .این الیحه در تاریخ  9343/3/97در صحن
علنی مجلس مطرح و با اصالحاتی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و برای طی
روند قانونی مذکور در اصل ( )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  957/95674مورخ
 9343/3/99به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در
جلسهی مورخ  ،9343/9/9مفاد آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و
نظر خود در این خصوص را طی نامهی شماره  43/979/9959مورخ  9343/9/9به
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
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تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي3333/3/02 :
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان3333/4/4 :
ماده واحده -موافقتنامه مربوط به همکاري در زمینه امنیت در
درياي خزر به شرح پیوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده
ميشود.
تبصره -رعايت اصل يکصد و سي و نهم ( )333قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران در اجراي ماده ( )30و اصل هفتاد و هفتم
( )۷۷قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي ماده ()33
اين موافقتنامه الزامي است.
موافقتنامه مربوط به همکاري در زمینه امنیت در درياي خزر
ماده ... -3
ماده -4
... -3
 -0تعامل میان نهادهاي ذيصالح طرفها ميتواند در ساير
اشکال مورد توافق طرفها نیز صورت گیرد.
 -3نهادهاي ذيصالح طرفها ،به منظور انجام تعامل،
تشريفات (پروتکل)هايي را در خصوص همکاري در زمینههاي
تعیینشده در ماده ( )0اين موافقتنامه منعقد مينمايند.
...
ماده  -30هرگونه اختالف ناشي از تفسیر يا اجراي مفاد اين
موافقتنامه از طريق مشورت و مذاكره میان طرفها حل و فصل
ميشود.
ماده -33
 -3مفاد اين موافقتنامه با توافق متقابل طرفها ميتواند اصالح
يا تکمیل گردد.
 -0اصالحیهها و تکملههاي اين موافقتنامه ،جزء الينفک آن را
تشکیل ميدهد و به صورت تشريفات (پروتکل)هاي جداگانه تنظیم

اليحهموافقتنامهمربوطبههمکاریدرزمینهامنیتدردريایخزر

5

ميشوند كه طبق رويه پیشبیني شده در ماده ( )3۱اين موافقتنامه
الزماالجراء ميگردند.
...
دیدگاه ابهام
الف) بند ( )9ماده ( )9این مصوبه دارای ابهام است؛ زیرا معلوم نیست منظور از
عبارت «سایر اشكال مورد توافق طرفها» همان توافقهای مندرج در این موافقتنامه
است یا شامل سایر توافقهای خارج از این موافقتنامه نیز میشود .بدیهی است در
صورتی که این عبارت ،سایر توافقهای خارج از این موافقتنامه را نیز شامل شود ،از
این جهت که توافقهای مزبور میتواند متضمن قراردادی جدید باشد باید اجرای آن
همانند ماده ( )93این مصوبه ،منوط به رعایت اصل ( )77قانون اساسی شود؛ چه آنكه
طبق این اصل ،موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی نیز
برسد .بنابراین ،اطالق این بند دارای ابهام و ایراد است.
ب) اطالق تجویز انعقاد تشریفات (پروتكل) در بند ( )3ماده ( )9دارای ابهام
است؛ زیرا اطالق این بند میتواند شامل معاهدات جدید نیز باشد .از اینرو ،الزم
است اجرای این بند نیز منوط به رعایت اصل ( )77قانون اساسی شود؛ چه آنكه طبق
این اصل ،معاهدات بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی نیز برسد.
بنابراین ،اطالق این بند از این جهت ،واجد ابهام و ایراد است.
دیدگاه عدم مغایرت
الف) اساساً بندهای ( )9و ( )3ماده ( )9این مصوبه در مقام تجویز موافقتنامه یا
معاهدات جدید نیست تا اینكه رعایت اصل ( )77قانون اساسی در مورد آنها الزم
باشد ،بلكه آنچه در این بندها تجویز شده است« ،تعامل» میان نهادهای ذیصالح
طرفها است که صرفاً ناظر به امور اجرایی توافقنامه میشود .به عبارت دیگر ،موضوع
بندهای فوقالذکر «تعامل» میان طرفین است و نه انعقاد «موافقتنامه یا معاهده» و از این
جهت ،این بندها تخصصاً از موضوع اصل ( )77قانون اساسی خارج هستند .بنابراین،
بندهای مزبور با ابهام و اشكالی مواجه نیستند.
ب) توافقهای مذکور در بندهای ( )9و ( )3ماده ( )9این مصوبه ،همان توافقهای
مكمل مذکور در ماده ( )93این مصوبه است که در راستای اجرای بهتر مفاد توافقنامه
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منعقد میشود و از آنجا که طبق تبصرهی ماده واحده ،اجرای ماده ( )93موافقتنامه
منوط به رعایت اصل ( )77قانون اساسی شده است ،بالطبع رعایت این اصل در مورد
توافقهای مذکور در بندهای ( )9و ( )3نیز الزامی است و انجام خواهد شد .بر این
اساس ،بندهای مزبور فاقد ابهام و ایراد هستند.
نظر شوراي نگهبان
مصوبهی مزبور ،مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
()1

نظر نهايي شورای نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص اليحه موافقتنامه مربوط به همکاري در زمینه امنیت
در درياي خزر ،مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 .1مندرج در نامهی شماره  43/979/9959مورخ  9343/9/9شورای نگهبان ،خطـاب بـه رئـیس مجلـس
شورای اسالمی.
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