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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 همكاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت
جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي
درآمد
الیحه «موافقتنامه همكاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری
خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی» بنا به پیشنهاد وزارت کشور در جلسهی
مورخ  3141/6/31هیئت وزیران به تصویب رسید و طی نامهی شماره
 94916/319919مورخ  3141/7/4برای انجام تشریفات قانونی و تصویب به مجلس
شورای اسالمی ارسال شد .در مقدمهی توجیهی این الیحه آمده است :با عنایت به
روابط دوستانه بین دو کشور ایران و چین و اهمیت مسائل امنیتی و با اعتقاد به لزوم
برقراری همكاریهای امنیتی متقابل و درك فواید ناشی از آن و با آگاهی از نقش مؤثر
دو کشور در تحكیم امنیت و ثبات منطقهای و با عنایت به آسیبپذیری کشورها در
خصوص جرائم سازمانیافته فراملی و خدشهدار نمودن نظم و امنیت عمومی و جان و
رفاه شهروندان به واسطه ارتكاب جرایم یادشده و به منظور توسعه و ارتقای سطح
مناسبات بین دو دولت ،این الیحه برای طی مراحل قانونی تقدیم میشود.
الیحهی مزبور برای رسیدگی به صورت یک شوری در تاریخ  3141/5/16به
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی ارسال شد که
کمیسیون مزبور ،مفاد آن را با الحاق یک تبصره در جلسه مورخ  3141/4/31به
تصویب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه کرد .این الیحه در تاریخ 3141/1/35
در 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
 159/37584مورخ  3141/1/12به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از
بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،3141/1/15مفاد آن را مغایر با موازین شرع و
قانون اساسی ندانست و نظر خود در این خصوص را طی نامهی شماره
 41/321/3124مورخ  3141/1/15به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
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تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي8333/3/81 :
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان8333/3/81 :
ماده واحده -موافقتنامه همکاري بین دولت جمهوري اسالمي
ايران و دولت جمهوري خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملي
مشتمل بر يک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصويب و
اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره -رعايت اصل يکصد و سي و نهم ( )833قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران در اجراي ماده ( )8()88و رعايت اصل
هفتاد و هفتم ( )77قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي
ماده ( )88اين موافقتنامه( )8الزامي است.
موافقتنامه همکاري بین دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت
جمهوري خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملي
...
ماده  -8زمینههاي همکاري
طرفها ،بر اساس پیمانهاي بینالمللي که عضو آن ميباشند و
قوانین کشورهاي متبوع خود در زمینه جلوگیري و مبارزه با جرائم
 .1ماده ( )33موافقتنامه همكاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولـت جمهـوری خلـق چـین در
زمینه مبارزه با جرائم فراملی« :ماده  -33حل و فصل اختالف
طرف ها هرگونه اختالف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با مـذاکره دوسـتانه یـا از طریـق مجـاری
دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود».
 .2ماده ( )31موافقتنامه همكاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولـت جمهـوری خلـق چـین در
زمینه مبارزه با جرائم فراملی« :ماده  -31مدت اعتبار و اصالحات
 -3این موافقتنامه از تاریخ ارسال آخرین اطالعیه کتبی هر یک از طـرفهـا بـه طـرف دیگـر از طریـق
مجاری دیپلماتیک ،مبنی بر اینكه اقدامات الزم را طبق قوانین و مقررات خود درباره الزماالجـراء شـدن
این موافقتنامه بهعمل آورده است ،به مدت پنج سال بهموقع اجراء گذارده خواهد شـد .پـس از انقضـای
دوره مزبور ،این موافقتنامه خود به خود برای دورههای پنجساله دیگر تمدید میگردد ،مگر آنكه یكی از
طرف ها تمایل خود را به فسخ آن ،حداقل شش ماه قبل از انقضای آن به صورت کتبی به اطـالع طـرف
دیگر برساند.
 -1طرفها با رضایت متقابل می توانند نسبت به تغییر و تكمیل این موافقتنامه ،اقدام نماینـد .اصـالحات
مزبور با رعایت بند ( )3ماده ( )31این موافقتنامه الزماالجراء خواهد شد».
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زير در حیطه اختیارات ذيربط خود همکاري خواهند نمود:
... -8
 -6جعل گذرنامه ،ويزا و ساير اسناد با ارزش
 -7قاچاق سالحهاي گرم ،مهمات ،مواد منفجره ،مواد قابل
اشتعال خطرناک ،مواد شیمیايي براي آتشبازي ،مواد سمّي قوي،
مواد هستهاي و ساير مواد راديواکتیو
...
دیدگاه مغایرت
بهکار بردن واژهی «ویزا» در بند ) (6ماده ( )3که معادل فارسی آن «روادید» است و
نیز اصطالح «رادیواکتیو» در بند ( )7ماده ( )3و بند ( )1ماده ( )1این مصوبه ،به نظر
میرسد مغایر با اصل ( )38قانون اساسی است؛ زیرا طبق این اصل ،مكاتبات و متون
رسمی از جمله قوانین مصوب مجلس باید با زبان و خط فارسی باشد .بنابراین ،استفاده
از این واژگان بدون درج معادل فارسی آن مغایر با اصل ( )38قانون اساسی است.
نظر شوراي نگهبان
مصوبهی مزبور ،مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
()1

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص اليحه موافقتنامه همکاري بین دولت جمهوري
اسالمي ايران و دولت جمهوري خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملي ،مغاير
با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 .1مندرج در نامهی شماره  41/321/3124مورخ  3141/1/15شورای نگهبان ،خطاب به رئـیس مجلـس
شورای اسالمی.
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