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ماده از قانون انتخابات بودند ،از جمله مهمترین این تغییرات محدود کردن
اختیارات شــورای نگهبان در نظارت بر انتخابات مجلس شــورای اسالمی و
حذف شرط التزام عملی به اسالم و جمهوری اسالمی بود .در این بخش به
تفصیل به نظرات موافقان و مخالفان این اصالحات پرداخته است.

ناشر :صاحب اثر

بخش ششم کتاب دربــاره نظر تفسیری شــورای نگهبان پیرامون اصل

سال چاپ1371 :

 99قانون اساسی است که طبق این نظر نظارت شورای نگهبان استصوابی و

تعداد صفحات272 :
به موجب اصــل نــود و نهم قانون
اســاســی «شـ ــورای نگهبان نــظــارت بر
انــتــخــابــات مجلس خــبــرگــان رهــبــری،
ری ــاس ــت جــمــهــوری ،مــجــلــس ش ــورای

شامل تمام مراحل انتخابات از جمله تأیید و رد صالحیت دانسته شده بود.
این نظر نیز موافقتها و مخالفتهای زیادی را به دنبال داشت که به صورت
تفصیلی در این بخش ذکر شده است.
بخش هفتم کتاب به اشکاالت مطرح شده پیرامون نظر تفسیری شورای
نگهبان پیرامون اصل  99و پاسخ به آنها پرداخته است.

اسالمی و مراجعه به آراء عمومی و همه

حقوق بین الملل سرمایه گذاری

پرسی را برعهده دارد ».بنابراین بر اســاس قانون اساسی تنها مرجع صالح
جهت نظارت بر انتخابات شــورای نگهبان اســت .به موجب نظر تفسیری
مورخ  1370/3/1شورای نگهبان «نظارت مذکور در اصل  99قانون اساسی

نــوی ـســنــده :دکــتــر مــحــمــدصــادق لبانی

استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد

مطلق

صالحیت کاندیداها میشود».

ناشر :میزان

کتاب «شورای نگهبان سند مشروعیت قوانین نظام» تالشی است برای
تبیین جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی و بیان تاریخچه این نهاد .این

سال چاپ1398 :
تعداد صفحات448 :

کتاب ضمن بیان مواضع امام خمینی و مقام معظم رهبری در دفاع از شورای

کتاب «حقوق بین الملل سرمایه

نگهبان به بررسی چند برهه مهم و تصمیمات سرنوشت ساز شورای نگهبان

گ ـ ــذاری» بــه قــلــم دکــتــر محمد صــادق

در این مقاطع زمانی به صورت تفصیلی پرداخته است.

لبانی مطلق به همت انتشارات میزان

این کتاب به قلم حسین جناتی در  27۶صفحه نوشته و در بهمن 1370

نخستین چــاپ از آن در ســال 1398

منتشر شده است .کتاب «شورای نگهبان سند مشروعیت قوانین نظام» در

منتشر شــد .آقــای دکتر محمد صادق

هفت بخش تدوین شده است:

بنانی مطلق از جمله اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه خاتم

بخش اول کتاب به صورت اجمالی به جایگاه شورای نگهبان در قانون

محسوب میشوند؛ ایشان دکتری حقوق خصوصی خویش را در سال 1395

اساسی پرداخته و شورای نگهبان را از منظر قانون اساسی بررسی کرده است.

از دانشگاه تهران اخذ نمود .از جمله آثار علمی ایشان ،ترجمه کتاب حقوق

بخش دوم کتاب دربــردارنــده مواضع صریح بنیانگذار انقالب اسالمی امام

قراردادها کریس ترنر ،و مقاالت متعددی از قبیل موانع نکاح در حقوق ایران

خمینی رحمه اهلل علیه در دفاع از جایگاه قانونی شواری نگهبان است .بخش

و فرانسه مجله حقوق گواه ،تابعیت و تغییر آن در شرکتهای تجاری مجله

سوم کتاب به تاریخچه شکل گیری نهاد شورای نگهبان و معرفی اعضای آن

حقوقی میزان و ...میباشد.

پرداخته است .بخش چهارم کتاب به شرح اختالف دیدگاهها پیرامون دو

کتاب حاضر متشکل از یک مقدمه که به بیان کلیاتی پیرامون حقوق

تغییر در آییننامه داخلی مجلس خبرگان رهبری پرداخته است .این دو تغییر

بین الملل سرمایه گذاری و ریشه یابی آن در قوانین مشروطه تا قانون اساسی

که در اجالس هشتم مجلس خبرگان رهبری در تاریخ بیست و چهارم تیرماه

کنونی در قــالــب اصــل  44قــانــون اســاســی و اهمیت سرمایه گ ــذاری بخش

سال  13۶9مطرح شد ،به شرح ذیل است :اول اینکه برای نامزد شدن در

خصوصی در حوزه خدمات تصدی گری و دوری جستن دولت بعنوان یک

انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،شرط «اجتهاد» را بر خالف آییننامه قبل

پیمانکار بزرگ ،و دو فصل بنیادین میباشد.

الزم دانست .در آییننامه قبلی «آشنایی با مبانی اجتهاد» شرط بود .دومین

فصل نخست به تشریح مطالبی پیرامون قراردادها و معاهدات سرمایه

تغییر در آییننامه داخلی این بود که مرجع تشخیص صالحیت کاندیداها

گــذاری مـیپــردازد؛ ابتدا ماهیت و تنوع قــراردادهــای سرمایه گــذاری را مورد

را فقهای شورای نگهبان دانست .در آییننامه قبلی مرجع تعیین صالحیت

مداقه قرار داده ،سپس نظریه بین المللی کردن قراردادهای سرمایه گذاری را

کاندیداهای خبرگان سه نفر از اساتید درس خــارج حــوزه علمیه بودند .در

به بیشه نقد و بررسی کشانده تا به خالء های نظام معاهدات سرمایه گذاری

پی این دو تغییر مخالفان و موافقان بحثهای زیادی را مطرح کردند که به

پاسخ دهد .سپس بر معاهدات سرمایه گذاری متمرکز شده ،و موافقت نامه

تفصیل در بخش منعکس شده است.

داوری در معاهدات ،شرط حل و فصل اختالفات سرمایه گــذاری را بعنوان

بخش پنجم کتاب بــه طــرح اصــاح قــانــون انتخابات مجلس مصوب

دو عنصر کلیدی در معاهدات سرمایه گــذاری مورد بررسی قرار میدهد .در

 19/10/۶9پرداخته است که طی آن نمایندگان مجلس درصدد اصالح چند

ادامه به آثار حقوقی معاهدات سرمایه گذاری نسبت به طرفین آن و مسئولیت

