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جمهوری  نظام  حقوقی  نهادهای  از  هرکدام 
اسامی ایران، دارای زیرساخت ها و امکانات ویژه ای 
ــوب قــانــون  ــارچ ــفــای نــقــش مــحــولــه در چ جــهــت ای
با  آن ها  ارتباط  و  قانون عادی هستند  یا  و  اساسی 
یکدیگر به  واسطه وظایف و اختیاراتشان، وسیع یا 
محدود یا حتی در حّد صفر است. به عنوان مثال، 
رابطه حقوقی مابین مجلس و شورای نگهبان،  به 
جهت تصویب مصوبات و بررسی آن، بسیار مستمر،  
ــعــاده اســت،  گــاهــی اوقـــات فـــوری و فــوق ال ســریــع، 
ندارند.  هم  با  رابــطــه ای  چنین  نهادها،  برخی  امــا 
شورای نگهبان طبق قانون اساسی دارای وظایف 
مشخصی است که برخی از آن ها، جزو وظایف اصلی 
آن نهاد محترم شمرده می شود، برخی نیز وظایف 
گفته می شود، به  فرعی تلقی می گردد. اینکه فرعی 
که شورا در قبال آن تعهدی ندارد  این معنا نیست 
درجــه  بلکه  بــدهــد،  انــجــام  اقــدامــی  نیست  الزم  و 

اهمیت و اولویت وظایف شورا، در سه حوزه اصلی 
ختم می شود و مابقی،  بستگی به شرایط و اقتضای 
زمانی نظام حقوقی دارد. اما وظایف اصلی شورا به 
این شرح است: 1- نظارت شرعی و قانونی بر قوانین 
و مقررات ۲- تفسیر اصول قانون اساسی 3- نظارت 
ذیل  شرح  به  نیز  شورا  فرعی  وظایف  انتخابات.  بر 

است:
1 ــرخــیمــراســمهــاو. ب حــضــوروعــضــویــتدر

شوراها:بر اساس قانون اساسی، اعضای شورا 
از مراسم ها حضور یابند و  الزم است در برخی 

در برخی از شوراها نیز عضو شوند.
2 حضوردرمراسمتحلیفرئیسجمهور:طبق .

اصل )1۲1(، حضور اعضای شورای نگهبان در 
مراسم تحلیف رئیس جمهور الزم است.

3 اسالمی:. درمجلسشورای حضورضروری
مطابق اصل )97( »اعضای شورای نگهبان به 
کره  کار می توانند هنگام مذا  منظور تسریع در 
قانونی در مجلس حاضر  ح  یا طر درباره الیحه 
وقتی  امــا  کنند؛  استماع  را  کــرات  مــذا و  شوند 
کار مجلس  فوری در دستور  یا الیحه ای  ح  طر
بــایــد در  ــورای نگهبان  اعــضــای شـ گــیــرد،  قـــرار 

ــود را اظــهــار  ــد و نــظــر خـ مــجــلــس حــاضــر شــون
معتبر   ،)69( اصل  طبق  همچنین  و  نمایند« 
غیرعلنی  جــلــســات  مــصــوبــات  شـــدن  شــمــرده 
و  نگهبان  شـــورای  حضور  بــه  منوط  مجلس، 

تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان است.
4 عضویتدرشورایبازنگریقانوناساسی:.

اعضای  همه   ،)177( اصل   )1( بند  موجب  به  
قانون  بازنگری  شــورای  عضو  نگهبان  شــورای 

اساسی می باشند.
5 موقت. شــــورای در فقها از یــکــی عــضــویــت

درصورتی که   ،)111( اصل  به  عنایت  با  رهبری:
مقام رهبری بر اثر بیماری  یا حادثه دیگری  به 
ناتوان   رهبری   وظایف   انجام   از  موقت  صورت 
عزل  یا  کناره گیری  فــوت،  زمــان  در  نیز  و  شــود 
ایشان توسط مجلس خبرگان تا هنگام  معرفی  
رئیس  جمهور،  از  مرکب   شورایی   جدید،  رهبر 
ــورای   ش فقهای   از  یکی   و  قضائیه   قــوه   رئیس  
نگهبان  به انتخاب  مجمع تشخیص  مصلحت  
نظام ، همه وظایف  رهبری  را به   طور موقت  به 

عهده  می گیرد.
6 مجمع. در نگهبان شــورای فقهای عضویت

کوتاه بر رابطه  مروری 
حقوقی شورای نگهبان 

و دیوان عدالت اداری

علیتقینژاد
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه قم


