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و مسكن در ساختمان عضويت مركز تحقيقات اليحه«

»المللي زمين لغزش كنسرسيوم بين
)اعاده شده از شوراي نگهبان(

 مقدمه

المللـي زمـين لغـزش در تـاريخو مسكن در كنسرسـيوم بـين ساختماناليحه عضويت مركز تحقيقات

و متعاقـب آن در تـاريخ 19/8/1387 ازسـوي 23/9/1387به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسـيده

ن بوده، مورد شوراي محترم نگهبان از اين جهت كه متن كنوانسيون موجد كنسرسيوم ضميمه مصوبه

و جهت انجام اقدامات قانوني به مجلس شوراي اسالمي عودت داده شده است .ايراد قرار گرفته

 بيان ايراد شوراي نگهبان

و مسـكن در سـاختمان از آنجا كـه بـه موجـب حكـم مـاده واحـده، اجـازه عضـويت مركـز تحقيقـات

و پـذيرش المللي زمين لغـزش بـه دولـت داده شـده اسـت، ايـن امـ كنسرسيوم بين ر بـه مفهـوم تأييـد

كنوانسيوني است كه به موجب آن اين كنسرسـيوم تشـكيل يافتـه اسـت، بنـابراين تأييـد مـاده واحـده

و از ايـن جهـت بررسـي  مصوب مجلس توسط شوراي نگهبان به منزله تأييد كنوانسيون مربوط بوده

تو متن كنوانسيون اصلي ايجاد كننده كنسرسيوم بين سط شوراي نگهبان ضـروري المللي زمين لغزش

همچنين اصل تصويب يا عدم تصويب اين كنوانسيون از سوي مجلـس شـوراي اسـالمي مـورد. است

ق و سؤال شوراي محترم نگهبان در. رار گرفته استترديد اين شورا در نامه خود متذكر اين دو ابهـام

و اعـالم  و خواستار ارائه متن كنوانسيون ذيربط به ضميمه مـاده واحـده جهـت بررسـي مصوبه شده

همچنين شوراي نگهبان در ذيل نامه خود بـه يكـي ديگـر از ايراداتـي كـه در موضـوع. نظر شده است

م جلس وارد دانسته بود اشاره كرده اسـت كـه بـر اسـاس آن ارسـال مشابه به يكي ديگر از مصوبات

.غيررسمي ضمائم مصوبه مجلس به شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته است

 گيري نتيجه

و موازين شرع توسـط تأييد يا عدم تأييد مصوبه مجلس از حيث عدم مغايرت با اصول قانون اساسي

و ضـرورين موجد كنسرسيوم بينشوراي نگهبان مستلزم بررسي كنوانسيو المللي زمين لغزش بوده

است در جهت رفع ايراد شوراي محترم نگهبان كنوانسيون مربوط به تصويب مجلس شوراي اسـالمي 

و اعالم نظر به شوراي نگهبـان ارسـال  و به صورت رسمي همراه با ماده واحده جهت بررسي رسيده

. شود


