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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 اصالحات قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به تشريفات (پروتكل)
 8791مربوط به كنوانسيون بينالمللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از
كشتيها ( 8791مارپل  – )8791/91مصوب  – 8111و اصالحات بعدي آن
درآمد
الیحه «اصالحات قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به تشریفات (پروتكل)
 8495مربوط به کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها 8491

(مارپل  – )8491/95مصوب  – 8151و اصالحات بعدی آن» بنا به پیشنهاد وزارت راه
و شهرسازی در جلسهی مورخ  8148/5/28هیئت وزیران به تصویب رسید و طی نامهی
شماره  95185/850515مورخ  8148/4/20برای انجام تشریفات قانونی و تصویب به
مجلس شورای اسالمی ارسال شد .در مقدمهی توجیهی این الیحه آمده است :کنوانسیون
بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها در سال  8491میالدی با برگزاری
کنفرانس بینالمللی آلودگی دریا توسط سازمان بینالمللی دریانوردی به تصویب رسید.
این کنوانسیون که بعداً توسط پروتكل  8495اصالح و به طور اختصار با اسم «مارپل
 »8491/95از آن یاد میشود ،شامل مقررات و ویژگیهای کاربردی مهمی در خصوص
ساختمان کشتیها ،بنادر و تجهیزات آنها به منظور جلوگیری از آلودگی دریا میباشد.
دولت جمهوری اسالمی ایران با تصویب مجلس شورای اسالمی در سالهای  8151و
 8159به ترتیب به کنوانسیون بینالمللی یادشده و شش ضمیمهی آن ملحق شده است.
اخیراً نیز اصالحات کنوانسیون مارپل در هشت مورد به تصویب رسیده است .لذا با
توجه به موارد یادشده و در اجرای اصول ( )99و ( )828قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،این الیحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود.
الیحهی مزبور برای رسیدگی به صورت یک شوری در تاریخ  8148/81/20به
کمیسیون عمران ،به عنوان کمیسیون اصلی ارسال شد که کمیسیون مزبور ،مفاد آن را
در تاریخ  8148/82/2با اصالحاتی به تصویب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه
کرد .این الیحه در تاریخ  8141/1/8در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب
نمایندگان مجلس رسید و برای طی روند قانونی مذکور در اصل  49قانون اساسی،
طی نامهی شمارهی  841/80918مورخ  8141/1/89به شورای نگهبان ارسال شد.
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شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،8141/1/25مفاد آن را
مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و نظر خود در این خصوص را طی
نامهی شماره  41/812/8289مورخ  8141/1/25به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
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تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي3333/3/5 :
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان3333/3/82 :
ماده واحده -اصالحات قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي
ايران به تشريفات (پروتکل)  3392مربوط به کنوانسیون بینالمللي
جلوگیري از آلودگي دريا ناشي از کشتيها ( 3393مارپل
 - )3393/92مصوب  -3321و اصالحات بعدي آن با رعايت
اصول هفتاد و هفتم ( )99و يکصد و بیست و پنجم ( )385قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران به شرح پیوست تصويب ميشود.
باسمه تعالي
قطعنامه ام اي پي سي ( 833 )33مصوب  8مارس 8138
( )3331/38/38اصالحات ضمیمه تشريفات (پروتکل) 3392
( )3359مربوط به کنوانسیون بینالمللي جلوگیري از آلودگي دريا
ناشي از کشتيها ( )3358( 3393ترتیبات منطقهاي تسهیالت
دريافت بندري به موجب ضمايم  4 ،8 ،3و  5مارپل)
کارگروه حفاظت محیط زيست دريايي
...
دیدگاه عدم 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 ،مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص اليحه اصالحات قانون الحاق دولت جمهوري
اسالمي ايران به تشريفات (پروتکل)  3392مربوط به کنوانسیون بینالمللي

جلوگیري از آلودگي دريا ناشي از کشتيها ( 3393مارپل  – )3393/92مصوب

 – 3321و اصالحات بعدي آن ،مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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