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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 عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در اتحاديه بيمهگران و اتکاييگران
خطرهاي تجاري و غيرتجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسالمي و مؤسسه
تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايهگذاري عربي و تصويب اساسنامه آن

درآمد
الیحه «عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در اتحادیه بیمهگران و اتكاییگران
خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسالمی و مؤسسه
تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایهگذاری عربی و تصویب اساسنامه آن» بنا به
پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت در جلسهی مورخ  1941/4/94هیئت وزیران
به تصویب رسید و طی نامهی شماره  94444/15989مورخ  1949/9/9برای انجام
تشریفات قانونی و تصویب به مجلس شورای اسالمی ارسال شد .در مقدمهی توجیهی
این الیحه آمده است :به منظور گسترش حضور فعال جمهوری اسالمی ایران در
سازمانها و مجامع بینالمللی و منطقهای و بهرهگیری از آن در جهت تأمین منافع ملی
و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقهای و بینالمللی در راستای اصول و اهداف
راهبردی سیاست خارجی کشور و لزوم توسعه و بهکارگیری امكانات و ظرفیتهای
بالقوه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و ضرورت توانمندسازی کشور
در ارتقای پوشش بیمهای خطرهای تجاری و غیرتجاری و نظر به نقش مهم بیمهگران
خطرهای تجاری و غیرتجاری در گسترش صادارت و تشویق ورود سرمایهگذاری
خارجی در کشورهای عضو سازمان تعاون اسالمی و با توجه به اهمیت حضور
جمهوری اسالمی ایران در اتحادیههای زیرمجموعه سازمان مذکور ،این الیحه برای
طی تشریفات قانونی تقدیم میشود.
الیحهی مزبور برای رسیدگی به صورت یک شوری در تاریخ  1949/9/9به
کمیسیون اقتصادی ،به عنوان کمیسیون اصلی ارسال شد که کمیسیون مزبور ،با الحاق
یک تبصره به ماده واحده ،مفاد آن را در جلسهی مورخ  1949/9/9به تصویب رساند و
گزارش آن را به مجلس ارائه کرد .این الیحه در تاریخ  1949/9/8در 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  949/13491مورخ
 1949/9/14به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در
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جلسهی مورخ  ،1949/9/95برخی از مفاد آن را مغایر با اصل ( )51قانون اساسی دانست
و نظر خود در این خصوص را طی نامهی شماره  49/119/1919مورخ  1949/9/95به
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .مجلس شورای اسالمی برای رفع ایراد شورای
نگهبان ،در جلسهی مورخ  1949/9/94اصالحاتی را در مصوبه اعمال و آن را طی نامهی
شماره  949/94994مورخ  1949/9/91برای اظهار نظر مجدد به شورای نگهبان ارسال
کرد .بررسی مصوبهی اصالحی در دستور کار جلسهی مورخ  1949/8/1شورای نگهبان
قرار گرفت که پس از بحث و بررسی ،شورای نگهبان مفاد آن را مغایر با موازین شرع و
قانون اساسی ندانست و نظر خود در این خصوص را طی نامهی شماره 49/119/1853
مورخ  1949/8/1به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
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تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي( 3333/3/5 :مرحله نخست)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان3333/3/82 :
ماده واحده -به دولت اجازه داده ميشود در اتحاديه بیمهگران
و اتکاييگران خطرهاي تجاري و غیرتجاري در کشورهاي عضو
سازمان تعاون اسالمي و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتي و
سرمايهگذاري عربي به شرح اساسنامه پیوست عضويت يابد و
نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا کمک اقدام نمايد.
تعیین و تغییر دستگاه اجراييِ طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره -رعايت اصول هفتاد و هفتم ( )77و يکصد و سي و نهم
( )333قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در مورد ماده ()33
اين اساسنامه الزامي است.
...
دیدگاه مغایرت
از آنجا که طبق ذیل ماده واحده ،به طور مطلق به دولت اجازه داده شده است تا
نسبت به پرداخت کمک به اتحادیه بیمهگران اقدام کند ،این مصوبه مغایر با اصل ()51
قانون اساسی است؛ زیرا طبق این اصل ،پرداخت کمکهای بدون عوض داخلی و
خارجی توسط دولت در هر مورد باید با تصویب مجلس شورای اسالمی باشد ،حال
آنكه در این مصوبه بدون اینكه مقدار و شرایط کمک در هر مورد دقیقاً مشخص شده
باشد ،پرداخت کمک خارجی توسط دولت به طور مطلق ،جایز دانسته شده است .قبالً
نیز شورای نگهبان مصوبات مشابه با این ماده واحده را با این استدالل که پرداخت
کمک در هر مورد باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد ،مغایر با اصل ()51
قانون اساسی اعالم کرده

بود)1(.

 .1بـه عنـوان نمونــه ،شـورای نگهبـان در بنــد ( )1نظـر شـماره  54/91/94998مــورخ  1954/4/11در
خصوص الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در انجمن بینالمللی پاركهای علمـی ،مصـوب
 1954/11/4مجلس شورای اسالمی چنین مقرر داشته بود -1« :نظـر بـه اینكـه طبـق اصـل ( )51قـانون
اساسی پرداخت کمک در هر مورد باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد ،لذا متن ماده واحده از
این جهت مغایر اصل مذکور شناخته شد ».همچنین شورای نگهبان در نظر شماره  54/91/94983مورخ
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پرداخت کمک به نحو مذکور در ماده واحده ،مغایر اصل ( )51قانون اساسی
شناخته شد.


 1954/4/11در خصوص الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
چنین مقرر داشته بود« :نظر به اینكه طبق اصل ( )51قانون اساسی پرداخت کمک در هر مـورد بایـد بـه
تصویب مجلس شورای اسالمی برسد ،لذا متن ماده واحده از این جهت مغایر اصل مذکور شناخته شد».
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تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي( 3333/4/83 :مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان3333/5/3 :
ماده واحده -به دولت اجازه داده ميشود در اتحاديه بیمهگران
و اتکاييگران خطرهاي تجاري و غیرتجاري در کشورهاي عضو
سازمان تعاون اسالمي و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتي و
سرمايهگذاري عربي به شرح اساسنامه پیوست عضويت يابد و
نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا کمک با رعايت اصل
هشتادم ( )28قانون اساسي اقدام نمايد .تعیین و تغییر دستگاه
اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره -رعايت اصول هفتاد و هفتم ( )77و يکصد و سي و نهم
( )333قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در مورد ماده ()33
اين اساسنامه الزامي است.
...
ديدگاه عدم مغايرت
با عنایت به اینكه طبق مصوبهی اصالحی ،پرداخت کمک توسط دولت منوط به
رعایت اصل ( )51قانون اساسی شده است ،ایراد قبلی شورا مبنی بر اجازهی مطلق به
دولت در پرداخت کمکهای خارجی بدون تصویب مجلس شورای اسالمی برطرف
شده 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 عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در
اتحاديه بیمهگران و اتکاييگران خطرهاي تجاري و غیرتجاري در کشورهاي عضو
 .1مندرج در نامهی شماره  49/119/1853مورخ  1949/8/1شورای نگهبان ،خطـاب بـه رئـیس مجلـس
شورای اسالمی.
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سازمان تعاون اسالمي و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتي و سرمايهگذاري عربي
و تصويب اساسنامه آن ،با توجه به اصالحات به عمل آمده ،مغاير با موازين شرع
و قانون اساسي شناخته نشد.
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