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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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طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات ،طرحهاي صنعتي
و عالئم تجاري
مصوب 3131/4/4
درآمد
طرح «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعـات ،طـرحهـای صـنعتی و
عالئم تجاری» توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با قیـد دو فوریـت
تقدیم مجلس شد .در مقدمهی توجیهی این طرح ،ضرورت ارائـهی ایـن طـرح چنـین
بیان شده است« :نظر به اینكه مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات ،طـرحهـای
صنعتی و عالئم تجاری مصوب  1351/11/3در شرف اتمام است و علـیرغـم تـال
انجامگرفته جهت تصویب مواد به لحاظ مفصل بودن آن و اینكه حسب اظهار معاونت
محترم امور مجلس ریاست جمهوری الیحه جامعی در همین خصوص در حال ارسال
به مجلس میباشد که فرصت الزم جهـت بررسـی کامـل را ضـروری مـینمایـد ،لـذا
پیشنهاد تمدید یكساله برای اجرای قانون مزبور با قید دو فوریت تقدیم میگردد».
با وجود ارائهی این طرح به صـورت دوفـوریتی ،نماینـدگان مجلـس در جلسـهی
علنی مورخ  1343/3/8به دو فوریت آن رأی ندادند و صرفاً با یک فوریت بررسی این
طرح موافقت کردند .لذا این طرح ،برای رسیدگی به صورت یکفوریتی بـه کمیسـیون
قضایی و حقوقی بهعنوان کمیسـیون اصـلی ارسـال شـد کـه ایـن کمیسـیون ،آن را در
جلسهی مورخ  1343/3/72عیناً به تصویب رسـاند و گـزار آن را بـه مجلـس ارائـه
کرد .این طرح در تاریخ  1343/9/9در صحن علنی مجلس مطرح و بـا اصـالحاتی بـه
تصویب نمایندگان رسید و برای طی روند قانونی مذکور در اصل ( )49قانون اساسـی،
طی نامهی شماره  982/73035مورخ  1343/9/5به شورای نگهبان ارسال شد .شـورای
نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،1343/9/11مفاد آن را مغـایر بـا
موازین شرع و قانون اساسی ندانست و نظـر خـود در ایـن خصـوص را طـی نامـهی
شماره  43/107/1314مورخ  1343/9/17به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
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تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي3131/4/4 :
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان3131/4/33 :
ماده واحده -مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات،
طرحهاي صنعتي و عالئم تجاري مصوب  3131/33/1از زمان
انقضاي اجراي آزمايشي قانون مذکور به مدت يکسال تمديد
ميگردد.
دیدگاه مغایرت
هیچ یک از اعضای شورای نگهبان در خصوص مغایرت مفاد این مصوبه با موازین
شرع و قانون اساسی نظری ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
مصوبهی مزبور ،مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی ندارد.
نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت
اختراعات ،طرحهاي صنعتي و عالئم تجاري ،مغاير با موازين شرع و قانون اساسي
شناخته نشد.
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