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چكيده
قانونگذاری و روشهای وضع قانون ،از مهمترین مسائل نظامهای حقوقياند .مطابق اصل  58قانون
اساسي ،مجلس شورای اسالمي ميتواند در موارد ضروری صالحیت وضع قوانین آزمایشي را به
کمیسیونهای خویش تفویض کند ،ازاینرو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضي
است .به این ترتیب ،پرسش این است که رویکرد مجلس شورای اسالمي و شورای نگهبان در
خصوص مفهوم ضرورت و لوازم آن از جمله نهاد تشخیصدهندهی ضرورت چیست؟ پژوهش حاضر

تالش دارد به روش توصیفي – تحلیلي با تأکید بر قواعد مرتبط با مسئلهی «ضرورت» موضوع اصل 58
قانون اساسي ،به پرسش مذکور پاسخ دهد .از نظر مجلس مفهوم ضرورت موضوع اصل  58قانون
اساسي محدود به ضرورت تفویض تصویب قانون است و ضرورت وقتي حاصل ميشود که این نهاد
به هر دلیل تفویض تصویب قانون برای پیشبرد بهتر امور را مفید بداند .بنابراین آییننامهی داخلي

مجلس شورای اسالمي این نهاد را مرجعي ميداند که باید دالیل و ضرورت تفویض اختیار قانونگذاری
را تشخیص دهد .اما شورای نگهبان در چند سال اخیر با نظرهایي که صادر کرده است ،تأیید احراز
ضرورت بهوسیلهی مجلس شورای اسالمي را توسط شورا الزم ميداند .شورای نگهبان ضرورت را با
توجه به نظم حقوقي کشور و در واقع در قالب ضرورت وضع قانون بررسي ميکند.

كليدواژهها :اصل( ،)58تفویض ،ضرورت ،قانون اساسي ،قانونگذاری.
*
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به موجب اصل شخصي بودن اختیارات ،فرض بر این است که اختیار تصمیمگیری در انحصار
متصدی اصلي امر عمومي است و قابل واگذاری به دیگران نیست (انصاری135 :1311 ،؛ رضایيزاده،
 .)125 :1358بنابراین صدر اصل  58قانون اساسي مقرر ميدارد« :سمت نمایندگي قائم به شخص است
و قابل واگذاری به دیگری نیست» .بهعبارت دیگر ،وقتي مردم کسي را بهعنوان نماینده انتخاب ميکنند،
او وکیل مردم است ،ولي وکیل در توکیل نیست (ساعد وکیل و عسکری .)363 :1331 ،متصدی امر
عمومي نمایندهی دولت است و از آزادیای که اشخاص خصوصي در توکیل اختیارات خود دارند،
برخوردار نیست .با این حال گاهي انجام امور بنا به عللي مانند کثرت اشتغاالت ،ضیق وقت یا
کارشناسي و تخصصي بودن توسط متصدی اصلي مناسب یا ممکن نیست .در این موارد تفویض بعضي
اختیارات برای پیشبرد بهتر امور ،ضروری بهنظر ميرسد .به همین دلیل در نظام حقوقي ایران اگرچه
صالحیت مجلس شورای اسالمي در تصویب قوانین اصوالً انحصاری و تفویضناپذیر است ،بعضي
ضرورتها موجب شده است که اصل  58قانون اساسي( )1دست مجلس را در تفویض پارهای از
وظایف قانونگذاری باز گذارد (هاشمي .)132 :1352 ،قانونگذار اساسي ایران در موارد ضروری تفویض
اختیار قانونگذاری را امکانپذیر دانسته است و ازاینرو پرسش این است که مراد قانونگذار اساسي از
وجود ضرورت برای اعمال تفویض اختیار قانونگذاری چیست؟ مرجع تشخیص وجود چنین ضرورتي
کدام نهاد است و در چه مواقع یا در چه شرایطي ميتوان گفت ضرورت حاصل شده است؟
اصطالح ضرورت و مشتقات آن جدای از اصل  ،58در اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصول
 52 ،13و  121قانون اساسي( )2بهکار رفته ،اما نه در قانون اساسي و نه در قانون عادی تعریفي از
ضرورت ارائه نشده است .ضرورت در لغت یعني نیاز ،حاجت و چیزی که به آن احتیاج داشته باشند
(عمید .)681 :1353 ،ضرورت در فقه عذری است که به موجب آن ارتکاب پارهای از امور ممنوعه
مجاز است ،مانند کسي که گرسنه و در شرف هالکت است ميتواند از مال غیر بدون اذن او به قدر سد
جوع بردارد و بعد عوضش را بدهد .همین مورد است که گفتهاند «ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها»،
یعني به قدر رفع ضرورت ميتوان مرتکب امر ممنوع شد .در حقوق بینالملل عمومي ضرورت حالتي
است که برای مملکتي پیش ميآید و آن مملکت در آن حالت برای حفظ منافع حیاتي خود ناگزیر از
ترک تعهدات بینالمللي خود ميشود ،زیرا عمل به آن تعهدات با حفظ منافع حیاتي آن کشور
جمعناپذیر است (جعفری لنگرودی .)616 :1332 ،اما تبیین منظور قانونگذار اساسي از مفهوم ضرورت
در عبارت «موارد ضروری» در اصل  58قانون اساسي ،نیازمند بررسي دقیق آییننامهی داخلي مجلس
شورای اسالمي و رویهی نظارتي شورای نگهبان( )3بر مصوبات مجلس در مقام اعمال اصل  36قانون
اساسي است .بر این اساس با توجه به آییننامهی داخلي مجلس شورای اسالمي و رویهی شورای
نگهبان ،ضرورت در دو تفسیر از آن ،یعني ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي و ضرورت وضع
قوانین آزمایشي بررسي ميشوند.
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از قوانین موجود از جمله قانون آییننامهی داخلي مجلس شورای اسالمي چنین استنباط ميشود
که باید ضرورتي برای تفویض تصویب قوانین آزمایشي به کمیسیونها وجود داشته باشد .ازاینرو این
پرسش مطرح ميشود که چه نهادی ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي را تشخیص ميدهد و
اینکه در چه مواقع یا در چه شرایطي ميتوان گفت ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي حاصل
شده است؟ در ادامه ،مرجع تشخیص ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي و موارد تمسک به
تفویض تصویب قوانین آزمایشي بررسي ميشوند.

 .1-1مرجع تشخيص ضرورت تفويض تصويب قانون آزمايشي
از نظر مجلس شورای اسالمي «ضرورت» مذکور در اصل  58قانون اساسي به معنای
ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي است و نهاد تشخیصدهندهی این ضرورت خود
مجلس است .ازاینرو مجلس شورای اسالمي در قالب آییننامهی داخلي خود این مفهوم از
ضرورت را به نظم قانوني درآورده و شورای نگهبان نیز در مقام اعمال اصل  36قانون اساسي
آن را مغایر با قانون اساسي ندانسته است (ن.ک :شورای نگهبان .)865 :1331 ،مادهی 161
آییننامهی داخلي مجلس شورای اسالمي مقرر ميدارد« :در مواردی که مجلس ضروری
تشخیص دهد ،طبق اصل هشتادوپنجم ( )58قانون اساسي اختیار تصویب آزمایشي بعضي از
قوانین را که جنبه دایمي دارند به کمیسیونهای خود و تصویب دایمي اساسنامه سازمانها،
شرکتها ،مؤسسات دولتي یا وابسته به دولت را به کمیسیونهای خود یا به دولت تفویض
ميکند» .ازاینرو تشخیص ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي از جانب مجلس شرط
الزم تصویب قوانین آزمایشي بهوسیلهی کمیسیونهای داخلي مجلس است.
رویهی نظارتي شورای نگهبان نیز مدتها این بوده است که پس از اینکه مجلس شورای
اسالمي براساس آییننامهی داخلي خود تفویض تصویب قوانین آزمایشي به کمیسیونها را
ضروری تشخیص ميداد ،شورا نظارت خویش را بر قوانین آزمایشي از حیث ضرورت مطرح
در اصل  58قانون اساسي اعمال نميکرد .به این ترتیب مطابق آییننامهی داخلي مجلس
شورای اسالمي و رویهی نظارتي شورای نگهبان ،ضرورت مطرح در اصل  58قانون اساسي به
معنای ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي و نهاد تشخیصدهندهی ضرورت ،مجلس
شورای اسالمي بوده است .در این زمینه ميتوان به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد
که در جلسهی مورخ هشتم مهرماه  1356براساس آییننامهی داخلي مجلس شورای اسالمي با
تشخیص مجلس مبني بر ضرورت تفویض تصویب آن در قالب قانون آزمایشي به تصویب
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مشترک کار و استخدام و امور قضایي در تاریخ ( 1361/2/25ن.ک :شورای نگهبان:1331 ،
 )183و الیحهی اصالح الیحهی قانون اساسنامهی کمیتهی ملي المپیک ایران مصوب کمیسیون
سازمانهای وابسته به نخستوزیری در تاریخ ( 1383/11/26ن.ک :شورای نگهبان:1353 ،
 )333نیز از دیگر مواردی هستند که در این زمینه ميتوان به آنها اشاره کرد.
براساس آییننامهی داخلي مجلس شورای اسالمي ضرورت فقط شرط الزم برای تفویض
تصویب قوانین آزمایشي نیست ،بلکه ضرورت در مقام تفویض تصویب دائمي اساسنامهی
سازمانها ،مؤسسات و شرکتهای دولتي یا وابسته به دولت نیز باید احراز شود .مادهی 165
آییننامهی داخلي مجلس مقرر ميدارد« :هر گاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل از شروع
رسیدگي نهایي در مجلس تقاضای ارجاع طرح یا الیحهای را طبق اصل هشتادوپنجم ( )58به
کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس و یا دولت بنماید ،این تقاضا در جلسه علني اعالم و بهترتیب
در دستور کار مجلس قرار ميگیرد» .مادهی  163آییننامهی داخلي مجلس در خصوص ضرورت
ارجاع طرح یا الیحه براساس اصل  58قانون اساسي اطالق دارد و بیان دالیل ضرورت را خواه
در تفویض تصویب قوانین آزمایشي و خواه در تفویض تصویب دائمي اساسنامهها به شرح ذیل
الزم ميداند« :هنگام طرح تقاضای مزبور در مجلس ،نماینده دولت و یا نماینده منتخب
تقاضاکنندگان ،داليل ضرورت ارجاع طرح و یا الیحه را حداکثر به مدت ده دقیقه بیان مينماید
و سپس دو نفر مخالف و دو نفر موافق که قبالً ثبتنام کردهاند و در صورت عدم ثبتنام در
مجلس نوبت گرفتهاند ،هر یک به مدت ده دقیقه صحبت کرده و آنگاه رأیگیری ميشود» .بهنظر
ميرسد رویهی شورای نگهبان در تأیید مواد مذکور از آییننامهی داخلي مجلس مبتني بر این
استدالل حقوقي است که قانونگذار اساسي در فراز نخست اصل  58قانون اساسي لزوم وجود
ضرورت در تفویض قانونگذاری آزمایشي را مقرر کرده است ،اما عدم ذکر این توقع در فراز دوم
در خصوص تفویض تصویب دائمي اساسنامهها به معنای مخالفت قانونگذار اساسي با آن نیست،
وگرنه شورای نگهبان در مقام اعمال اصل  36قانون اساسي مواد مذکور از آییننامهی داخلي
مجلس شورای اسالمي را مغایر با قانون اساسي اعالم ميکرد .با وجود این ،از ظاهر اصل 58
قانون اساسي چنین استنباط ميشود که اصطالح «ضرورت» مذکور در فراز نخست اصل  58فقط
شرط الزم برای تفویض تصویب قوانین آزمایشي است .صورت مشروح مذاکرات شورای
بازنگری قانون اساسي این برداشت از ظاهر اصل  58قانون اساسي را تقویت ميکند .در این
خصوص آقای عبداهلل نوری از اعضای شورای بازنگری قانون اساسي بیان ميدارد ....« :اینجا
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قسمت اول بند است که در اصل هشتادوپنجم هم فعالً موجود است .یک قسمت موضوعات
خاص است که اساسنامههاست برای زمان دائم لذا تعبیر دائمي شد برای اینکه روشن باشد»
(ادارهی کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي .)1856 :1365 ،مجلس
شورای اسالمي با توجه به مشغلههای خویش و نیاز به تخصص در قانونگذاری به تشخیص
ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي ميپردازد.

 .2-1موارد تمسک به ضرورت تفويض تصويب قوانين آزمايشي
مطابق مادهی  163آییننامهی داخلي مجلس شورای اسالمي« :هنگام طرح تقاضای مزبور
در مجلس نماینده دولت یا نماینده منتخب تقاضاکنندگان ،داليل ضرورت ارجاع طرح و یا
الیحه را حداکثر به مدت ده دقیقه بیان مينماید .»...با وجود این ،دالیلي که ميتوان به استناد
آنها به ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي تمسک جست ،در قانون نیامده است .با

عنایت به مباني حقوق اساسي باید گفت که اساساً بهعلت محدودیتهای زماني پارلمان نمي-

تواند کلیهی قوانین و مقررات مورد نیاز یک جامعهی مدرن را تصویب کند .ازاینرو استفاده از
قانونگذاری تفویضي به منظور پرداختن به جزییات ،پارلمان را برای تمرکز روی بحث و
تصمیمگیری دربارهی سیاستها و خطمشيهای عمده آزاد ميگذارد (هانت .)68 :1355 ،به
این ترتیب ،کثرت اشتغاالت و ضیق وقت مجلس ميتواند از جمله دالیل ایجابکنندهی
تفویض تصویب قوانین آزمایشي به کمیسیونها قلمداد شود .در این زمینه بیانات شهید دکتر
بهشتي در مجلس بررسي نهایي قانون اساسي به شرح ذیل قابل استناد است« :کار جلسه
عمومي نباید آن قدر سنگین شود که رسیدگي به طرحها و لوایح شش ماه به عقب بیفتد .این
کار هم پرخسارت است هم رویهمرفته امکان اینکه جلسهی عمومي فرصت کافي برای
رسیدگي به لوایح و طرحها ،عزل و نصبها در سطح وزرا و مسائل مملکتي داشته باشد بیشتر
به سود مملکت است تا اینکه یک طرح آزمایشي بدون تصویب مجلس اجرا شود» (ادارهی کل
امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي .)566 :1366 ،بهعالوه ،بسیاری از
قوانین مدرن از جمله مقررات مربوط به امنیت و سالمت ،پیچیده و تخصصياند و استفاده از
قانونگذاری تفویضي سبب ميشود تا متخصصان به رشتههای مربوط به خود بپردازند که این
امر اثربخشي قوانین موضوعه را افزایش ميدهد (هانت .)68 :1355 ،بنابراین در بعضي مواقع
طرح مواردی که تقنین در آنها نیاز به تخصص دارد ،تفویض تصویب قوانین آزمایشي را
ایجاب ميکند .ازاینرو برخي از اعضای مجلس بررسي نهایي قانون اساسي اظهار کردهاند که
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مرجعي متخصصتر و واردتر است .برخي دیگر از خبرگان قانون اساسي نیز تفويض اختیار
بهمنظور تصویب قانون بهصورت آزمایشي را برای تشخیص ضعفهای قانون طي دورهی
آزمایشي آن و ارائهی قانوني کامل بهصورت دائمي ضروری ميدانستند (ن.ک :ادارهی کل امور
فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي .)566-566 :1366 ،شایان ذکر است که
بهمنظور هماهنگي با تغییرات اجتماعي و تکنولوژیکي ،قوانین باید بهصورت مکرر اصالح و
بهروز شوند .اصالح قانون مصوب پارلمان برای رسیدن به این هدف به زمان زیادی نیاز دارد.
حال آنکه اصالح قوانین تفویضي بسیار سریعتر و آسانتر انجام ميگیرد .در نتیجه ،این
موضوع مفید این معناست که قانونگذاری نیابتي برای پاسخگویي سریع در شرایط اضطراری
کارایي بیشتری دارد (هانت.)68 :1355 ،
بنابراین مجلس شورای اسالمي با عنایت به مباني قانونگذاری تفویضي در حقوق اساسي
و صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهایي قانون اساسي ،مواردی مانند کثرت اشتغاالت
و ضیق وقت ،تخصصي بودن تقنین در برخي حوزهها ،نیاز به اجرای آزمایشي برای
آسیبشناسي قانون و بهطور کلي مواردی را که برای پیشبرد بهتر امور مجلس مفید بهنظر
برسد ،بهمنزلهی دالیل توجیهکننده ضرورت برای تفویض تصویب قوانین آزمایشي به
کمیسیونها لحاظ ميکند .این در حالي است که صدر اصل  58قانون اساسي بر اصل عدم
تفویض قانونگذاری تأکید ویژهای دارد .در نظرات استداللي شورای نگهبان آمده است که
«واگذاری تصویب بسیاری از قوانین مهم از سوی مجلس شورای اسالمي به کمیسیونهای
خود با تمسک به ذیل اصل  58قانون اساسي ،مغایر قانون اساسي است ،زیرا آن دقت و
توجهي که در صحن علني مجلس شورای اسالمي به طرحها و لوایح ميشود ،در کمیسیونها
انجام نميشود و لذا هدف قانونگذار اساسي که قوانین مصوب مجلس شورای اسالمي برآمده
از آراء و نظرات نمایندگان ملت باشد حاصل نميشود» (امینيزاده .)61 :1333 ،بنابراین
شورای نگهبان طي رویهی نظارتيای که در سالهای اخیر در پیش گرفته ،برداشت دیگری از
مفهوم ضرورت در اصل  58قانون اساسي و مرجع تشخیص آن ارائه کرده است.

 .2ضرورت وضع قوانين آزمايشي
در گذشته شورای نگهبان در مقام اعمال اصل  36قانون اساسي ،در برخي موارد قوانین
مصوب کمیسیونهای داخلي را از حیث ضرورت تصریح به آزمایشي بودن مورد نظارت قرار
داده است .بهطور مثال مادهی  18طرح اصالح قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای
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مذکور تصریح نداشت ،مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت (ن.ک :شورای نگهبان:1353 ،
 .)111با این حال شورا بر قوانین آزمایشي مصوب کمیسیونها از حیث ضرورت تفویض
نظارت نميکرد و در این خصوص ،مجلس شورای اسالمي را نهاد تصمیمگیرنده ميدانست.
ولي واگذاری گستردهی تصویب قوانین به کمیسیونهای داخلي توسط مجلس شورای اسالمي
با استناد به ضرورت مطرح در اصل  58قانون اساسي و تمسک به آن در تفویض تصویب
قوانین آزمایشي به واکنش شورای نگهبان در برابر این رویهی مجلس منجر شد تا اصل 58
قانون اساسي را از حیث ضرورت قانونگذاری تفویضي نیز در مباني نظارتي خود قرار دهد.
شورای نگهبان این تغییر در رویهی نظارتي خود را در خصوص اعمال نظارت بر قوانین
آزمایشي از حیث تشخیص «ضرورت» مطرح در اصل  58قانون اساسي ،در سال  1353در
جریان نظارت بر الیحهی تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری بروز داد.
از رویکرد نظارتي اخیر شورای نگهبان چنین استنباط ميشود که با توجه به روح و هدف
قانون اساسي ،باید ضرورتي برای «قانونگذاری خارج از مسیر عادی و بهصورت استثنایي»
(امینيزاده )62 :1333 ،وجود داشته باشد تا وضع قوانین آزمایشي در نظم حقوقي کشور روا
دانسته شود .ازاینرو از نظر شورای نگهبان در مواقعي که نظم حقوقي کشور با خأل قانوني
بهنحو کلي مواجه است ،ضرورت وضع قوانین آزمایشي محقق است .رویکرد نظارتي اخیر
شورای نگهبان در مقام نظارت اساسي بر قوانین آزمایشي در تضاد با رویهی گذشتهی این
شورا در خصوص این قوانین نیست ،بلکه گسترش قلمرو نظارتي این شورا بر قوانین آزمایشي
است تا به این وسیله مراجعهی مجلس به سازوکار قانونگذاری آزمایشي را محدود کند .به این
ترتیب ،با توجه به تعبیر نوین شورای نگهبان ،در ادامه مرجع تشخیص ضرورت وضع قوانین
آزمایشي و موارد تمسک به ضرورت وضع قوانین آزمایشي بررسي ميشود.

 .1-2تشخيص ضرورت وضع قوانين آزمايشي
پرسش این است که آیا شورای نگهبان ميتواند در خصوص تشخیص ضرورت مطرح در
اصل  58قانون اساسي ورود کند؟ ممکن است پاسخ داده شود که پس از تشخیص ضرورت
تفویض تصویب قوانین آزمایشي به کمیسیونها توسط مجلس شورای اسالمي ،شورای نگهبان
نميتواند دالیلي را که مجلس با تمسک به آنها تفویض تصویب قوانین آزمایشي به
کمیسیونها را تصمیمگیری کرده است ،از لحاظ ضروری بودن یا نبودن بررسي کند .این پاسخ
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تصویب در مجلس شورای اسالمي اعالم ميشود .براساس مالک نظر تفسیری شمارهی 3181
مورخ  1362/11/21شورای نگهبان ،هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسالمي براساس
برداشت خود به ضرورت یا عدم ضرورت تفویض رأی ميدهند و شورا در نهایت نظر خود را
در آن خصوص اعالم ميکند (ن.ک :مجموعهی اساسي .)133 :1331 ،به این ترتیب ،شورای
نگهبان صالحیت بررسي صحت ضرورت را خواهد داشت .بهعالوه ،هیچ عملي از جمله
تصمیمات موردی مجلس که مؤثر در قانونگذاری است ،نباید الزامات قانون اساسي را نقض
کند .آنچه در خصوص موافقت مجلس با تفویض اختیار قانونگذاری مورد نظارت شورای
نگهبان قرار ميگیرد ،ضرورت وضع قوانین آزمایشي با توجه به الزامات نشأتگرفته از نظم
حقوقي کشور است .از نظر شورا ضرورت در مواردی حاصل ميشود که الزاماتي در نظم
حقوقي کشور مانند خأل قانوني وجود داشته باشد .فلسفهی اصلي ایجاد دادرسي اساسي
نظارت بر اساسي بودن قوانین و در نتیجه تنظیم قانونگذاری عادی بر مدار قانون اساسي است
(تقيزاده.)23 :1332-1331 ،
شورای نگهبان در مقام نظارت اساسي بر الیحهی تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت
اداری ،الیحهی امور گمرک و الیحهی تجارت که بهترتیب توسط کمیسیون حقوقي و قضایي،
کمیسیون اقتصادی و کمیسیون حقوقي و قضایي به تصویب رسیدهاند ،این لوایح را بهعلت عدم
ضرورت قانونگذاری تفویضي مغایر با اصل  58قانون اساسي دانست )6(.در استداللهای اعضای
شورای نگهبان( )8در خصوص لوایح مذکور آمده است که هرچند تشخیص «ضرورت» مورد
اشاره در اصل  58قانون اساسي در درجهی اول با مجلس شورای اسالمي است ،شورای نگهبان
نیز در حیطهی مسئولیت خویش باید به تشخیص مزبور برسد و آن را تأیید کند (امینيزاده،
 .)62 :1333بهمنظور نهایي و اجرایي شدن قوانین آزمایشي در نظم حقوقي کشور تشخیص
ضرورت از جانب شورای نگهبان در ادامهی تشخیص ضرورت توسط مجلس و مکمل آن است
که پس از تصویب قوانین آزمایشي و در مقام نظارت اساسي اعمال ميشود .بهعبارت دیگر،
محتوای مصوبهی آزمایشي از این حیث مورد نظارت قرار ميگیرد که آیا نظم حقوقي کشور به
محتوای این مصوبه نیاز مبرم و ضروری دارد یا خیر .شورای نگهبان در نظرهای خویش به
«...خأل قانوني بهنحو کلي که جبران آن ضروری باشد »...اشاره دارد .بهعبارت دیگر ،شورا با این
بیان شرایط الزمهی احراز ضرورت را ترسیم کرده است .بنابراین شورای نگهبان در مواردی
تمسک به ضرورت وضع قوانین آزمایشي در نظم حقوقي کشور را ميپذیرد.
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ضرورت امری است استثنایي و تجویز آن باید متکي به دالیل قانعکننده باشد .شورای
نگهبان طي نظرهایي که در حوزهی ضرورت مطرح در اصل  58قانون اساسي بیان داشته،
تالش کرده است تا مواردی را که با استناد به آنها ميتوان به ضرورت وضع قوانین آزمایشي
در نظم حقوقي کشور تمسک جست ،بیان کند .با توجه به نظرهای شورای نگهبان موارد
مذکور را ميتوان تحت دو عنوان ذیل قرار داد .1 :وضع قانون آزمایشي برای رفع خأل قانوني
که جبران آن ضروری است؛ و  .2وضع قانون آزمایشي برای اصالح و رفع ایرادات مبنایي در
قوانین موجود.
 . 1-2-2وضع قانون آزمايشي براي رفع خأل قانوني که جبران آن ضروري است :در
این خصوص ميتوان به نظر شورای نگهبان در مورد الیحهی تشکیالت و آیین دادرسي دیوان
عدالت اداری اشاره کرد .شورا در مقام اعمال نظارت اساسي بر الیحهی مذکور وجود خأل
قانوني را که جبران آن ضروری باشد ،از جمله عواملي بیان ميکند که ميتواند ضرورت وضع
قوانین آزمایشي را توجیه کند (ن.ک :شورای نگهبان .)611 :1332 ،پرسش این است که در چه
مواردی نظم حقوقي کشور با خأل قانوني که جبران آن ضروری باشد مواجه ميشود؟ در پاسخ
باید گفت که گاهي در جامعه مسائلي مطرح ميشود که قبالً مطرح نبوده و قانوني دربارهی
آنها تصویب نشده است .در نتیجه ،بهدلیل خأل قانوني موجود ،نظم حقوقي کشور توان رفتار
قانوني با این مسائل جدید را نخواهد داشت .به این ترتیب اگر در خصوص موضوعات
اساسي و عمدهی یک جامعه یا سازمان به هر دلیل خأل قانوني ایجاد شود و این امر بهگونهای
باشد که در صورت جبران نشدن خأل مذکور ،در ادارهی امور اختالل ایجاد شود ،یک خأل
قانوني محسوب ميشود که جبران آن ضروری است.
همچنانکه براساس تبصرههای  1و  2مادهی  161آییننامهی داخلي مجلس شورای
اسالمي ،قوانین آزمایشي پس از انقضای زمان آزمایشي آنها اعتبار قانوني نخواهند داشت و
مجلس باید ترتیبي اتخاذ کند که تا پایان مدت آزمایشي قانون دربارهی تمدید یا تصویب
دائمي آن تعیین تکلیف شده باشد .با وجود این ،تجربه نشان داده است که در برخي موارد
مجلس شورای اسالمي قانون دائمي را پیش از انقضای مدت زمان اجرای آزمایشي تصویب
نميکند و جامعه با انقضای مدت اعتبار قانون آزمایشي با خأل قانوني بهنحو کلي مواجه
ميشود (هاشمي .)138 :1352 ،بنابراین در مواردی که قانون دائمي تصویب نميشود ،برای
اینکه خأل قانوني ایجاد نشود ،ضرورت تمدید اعتبار قوانین آزمایشي محقق ميگردد .ازاینرو
در مواقعي که به هر علت نظم حقوقي کشور با خأل قانوني مواجه شود ،تصویب دائمي یا
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داخلي مجلس شورای اسالمي ،مجلس ميتواند اختیار تصویب بعضي قوانین را که جنبهی
دائمي دارند ،به کمیسیونهای ذیربط خود واگذار کند.
 .2-2-2وضع قانون آزمايشي براي اصالح قوانين بهعلت ايرادات مبنايي :شورای
نگهبان در نظرهای متعدد خویش از جمله در مقام نظارت بر الیحهی تشکیالت و آیین
دادرسي دیوان عدالت اداری اظهار داشت :به فرض اینکه قانون مذکور در برخي موارد نادر
احتیاج به تغییر ،اصالح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود
(ن.ک :شورای نگهبان .)583 :1332 ،بهعبارت دیگر ،به نظر شورای نگهبان در موارد جزیي
نیاز به تغییر ،اصالح یا تکمیل قانون دائمي ،مجلس شورای اسالمي بهجای تفویض
قانونگذاری آزمایشي به کمیسیونهای خویش بهمنظور اعمال تغییرات کلي و تصویب قانون
جدید ،باید به اعمال تغییرات جزیي اکتفا کند .با وجود این ،شورای نگهبان تصریح نميکند که
اعمال تغییرات جزیي در قوانین دائمي ميتواند از طریق قانونگذاری آزمایشي انجام پذیرد یا
اینکه مجلس شورای اسالمي باید شخصاً به این اقدام مبادرت ورزد.
با این حال اعضای شورای نگهبان در استداللهای خویش وجود ایرادهای مبنایي در قوانین
دائمي را از جمله دیگر عواملي ميداند که وضع قوانین آزمایشي برای اصالح آن قوانین را توجیه
ميکند .در این مورد استداللهای اعضای شورای نگهبان در خصوص مادهی  68الیحهی
تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری( )6مصوب کمیسیون قضایي و حقوقي مجلس
شورای اسالمي شایان توجه است .در استداللهای اعضای شورای نگهبان ذکر شده که این ماده
روند رسیدگي در دیوان عدالت اداری مندرج در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1358/3 /3
مجلس شورای اسالمي را تغییر داده است ،زیرا روند رسیدگي در قانون دیوان عدالت اداری به
این صورت بوده که پروندهها مستقیماً در هیأت عمومي دیوان مطرح و در مورد آنها
تصمیمگیری ميشد ،لیکن به موجب این ماده پروندهها ابتدا به هیأتهای تخصصي ارجاع شده
و پس از تصمیمگیری در مورد قبول یا رد شکایت ،پروندههای قبولشده بههمراه نظر هیأت
تخصصي بهمنظور اتخاذ تصمیم به هیأت عمومي ارسال ميشود .از آنجا که روند پیشبینيشده
در قانون دائمي دیوان عدالت اداری برای رسیدگي به شکایت ایراد مبنایي معتنابهي ندارد که
تغییر روند و پیشبیني روند رسیدگي جدیدی را در قالب تصویب قانون آزمایشي اقتضا کند ،از
نظر شورای نگهبان ضرورت ملزمهای برای حضور قوانین آزمایشي در نظم حقوقي کشور در
خصوص نحوه و ترتیب رسیدگي به شکایت در دیوان عدالت اداری وجود ندارد (امینيزاده،
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الیحهی تجارت را که بهصورت آزمایشي به تصویب کمیسیون حقوقي و قضایي مجلس رسیده
بود ،مورد ایراد عدم ضرورت وضع قانون آزمایشي قرار داد .از منظر شورای نگهبان ،مجلس
شورای اسالمي بهجای تفویض اختیار قانونگذاری به کمیسیون داخلي بهمنظور وضع آزمایشي
قانون جدید تجارت ،ميبایست به اعمال تغییرات جزیي و تکمیل قانون دائمي مبادرت ورزد.
همچنین در استداللهای اعضای شورا در مقام بررسي مواد  62و  63الیحهی تشکیالت و آیین
دادرسي دیوان عدالت اداری( )1اشاره شده که مفهوم این ماده که به استناد اصل  58قانون اساسي
به تصویب رسیده است ،با مواد  13و  13قانون دیوان عدالت اداری (مصوب  )1358همپوشاني
دارد (ن.ک :امینيزاده 13 :1333 ،و  .)52بهعبارت دیگر ،همپوشاني مصوبهی آزمایشي با قانون
دائم حکایت از این دارد که قانون دائم ایراد مبنایي نداشته است تا ضرورت وضع قانون آزمایشي
و قرار دادن آن بهجای قانون دائمي را توجیه کند.
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از نظر مجلس شورای اسالمي ضرورت مذکور در اصل  58قانون اساسي به معنای
ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي است و نهاد تشخیصدهندهی این ضرورت خود
مجلس است .ازاینرو این مفهوم از ضرورت در قالب آییننامهی داخلي مجلس به نظم قانوني
وارد شده و شورای نگهبان نیز این مفهوم را در مقام اعمال نظارت اساسي مغایر با قانون
اساسي اعالم نکرده است .مطابق آییننامهی داخلي مجلس نمایندهی دولت یا نمایندهی
منتخب تقاضاکنندگان باید دالیل ضرورت ارجاع طرح یا الیحه براساس اصل  58قانون اساسي
به کمیسیونهای داخلي را بیان کنند .اما قانونگذار عادی مواردی را که ميتوان به استناد آنها
به ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي تمسک جست ،ارائه نداده است .با وجود این،
مجلس شورای اسالمي با عنایت به مباني قانونگذاری تفویضي و صورت مشروح مذاکرات
مجلس بررسي نهایي قانون اساسي در مواردی مانند کثرت اشتغاالت و ضیق وقت ،تخصصي
بودن تقنین و نیاز به اجرای آزمایشي برای آسیبشناسي قانون به تفویض تصویب قوانین
آزمایشي مبادرت کرده است .این وضعیت سبب شد که مجلس شورای اسالمي در عمل
هیچگونه محدودیتي در استناد به ضرورت مطرح در اصل  58قانون اساسي نداشته باشد و با
تمسک به ذیل فراز اول اصل  58مذکور تصویب بسیاری از قوانین مهم را به کمیسیونهای
داخلي خود واگذار کند.
شورای نگهبان در ابتدا در مقام اعمال نظارت اصل  36قانون اساسي بر قوانین آزمایشي،
این قوانین را از حیث ضرورت مطرح در اصل  58قانون اساسي مورد نظارت قرار نميداد و
عمالً در این حوزه مجلس شورای اسالمي را نهاد تصمیمگیرنده ميدانست .ولي استناد
گستردهی مجلس شورای اسالمي به ضرورت مطرح در اصل  58قانون اساسي و تمسک به آن
بهمنظور تفویض تصویب قوانین آزمایشي ،به واکنش شورای نگهبان در برابر این رویهی
مجلس منتهي شد .ازاینرو شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسالمي در قالب اصل 58
قانون اساسي را از حیث تشخیص ضرورت نیز تحت شمول نظارت اساسي خویش قرار داد و
به این ترتیب قانونگذاری عادی را بر مدار قانون اساسي تنظیم کرد .از رویکرد نظارتي اخیر
شورای نگهبان استنباط ميشود که ضرورت امری استثنایي بهشمار ميرود و تجویز آن باید
متکي به دالیل قانعکننده باشد .ازاینرو باید ضرورت وضع قوانین آزمایشي با توجه به الزامات
موجود در نظم حقوقي کشور برای شورای نگهبان احراز شود .به این ترتیب با توجه به نظرات
شورای نگهبان شاخصهای ضرورت وضع قوانین آزمایشي در دو عنوان جای ميگیرند.1 :
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قوانین آزمایشي در تضاد با رویهی گذشته این شورا نیست ،بلکه در جهت گسترش دایرهی
نظارتي این شورا بر قوانین آزمایشي است تا به این وسیله قانونگذاری آزمایشي را محدود کند
و قانونگذاری بهوسیلهی مجلس بهعنوان وظیفهی اساسي این نهاد را یادآوری کند .این امر
بیانگر آن است که شرایط ،اوضاع و احوال عالوهبر اینکه ميتوانند مبنای نظرات شورای
نگهبان باشند ،به توسعهی دایرهی نظارتي این شورا در حوزهای خاص یا حتي تغییرات در
رویهی شورا نیز ميتوانند منجر شوند.
رویهی جاری در حوزهی قانونگذاری تفویضي به این ترتیب است که پس از موافقت
مجلس با تفویض اختیار قانونگذاری ،طرح یا الیحهی قانوني به کمیسیون داخلي ارسال
ميشود و نظارت اساسي شورای نگهبان پس از تصویب نهایي متن در کمیسیون و تعیین مدت
اجرای آزمایشي آن در مجلس شورای اسالمي اعمال ميگردد .پیشنهاد ميشود که در قانون
آییننامهی داخلي مجلس شورای اسالمي تدبیری اندیشیده شود که پس از موافقت مجلس
شورای اسالمي با تفویض تصویب قوانین آزمایشي و پیش از تصویب قانون آزمایشي توسط
کمیسیون داخلي ،شورای نگهبان ضرورت یا عدم ضرورت وضع قوانین آزمایشي را ارزیابي
کند تا در صورت مغایر نبودن تفویض مجلس و تشخیص ضرورت آن با قانون اساسي،
کمیسیون داخلي به وضع قانون مبادرت ورزد .با این تدبیر قانوني ،کمیسیونهای داخلي بدون
تأیید اصل ضرورت تفویض قانونگذاری توسط شورای نگهبان به وضع قانون مبادرت
نخواهند کرد و تالشهای آنها در تصویب قوانین آزمایشي با ایراد عدم ضرورت توسط
شورای نگهبان بيثمر نميشود.
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 .3اصل  58قانون اساسي مقرر ميدارد« :سمت نمایندگي قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری
نیست .مجلس نميتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتي واگذار کند ،ولي در موارد ضروری
ميتواند اختیار وضع بعضي از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای داخلي خود
تفویض کند ،در این صورت این قوانین در مدتي که مجلس تعیین مينماید بهصورت آزمایشي اجرا
ميشود و تصویب نهایي آنها با مجلس خواهد بود .همچنین مجلس شورای اسالمي ميتواند تصویب
دایمي اساسنامه سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات دولتي یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادودوم
به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد .در این صورت
مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمي کشور و یا قانون اساسي مغایرت داشته باشد.
تشخیص این امر بهترتیب مذکور در اصل نودوششم با شورای نگهبان است .عالوهبر این مصوبات
دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومي کشور باشد و بهمنظور بررسي و اعالم عدم مغایرت آنها
با قوانین مزبور باید ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمي برسد».
 .3اصل  13قانون اساسي مقرر ميدارد« :برقراری حکومت نظامي ممنوع است .در حالت جنگ و شرایط
اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسالمي موقتاً محدودیتهای ضروری را
برقرار نماید .ولي مدت آن به هر حال نميتواند بیش از سي روز باشد و درصورتيکه ضرورت
همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند» .مطابق اصل  52قانون
اساسي« :استخدام کارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضروری با تصویب
مجلس شورای اسالمي» .اصل  121قانون اساسي نیز مقرر ميدارد« :رئیسجمهور ميتواند در موارد
خاص ،برحسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص
تعیین نماید .در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیسجمهور و
هیأت وزیران خواهد بود».
 .1رویهی نظارتي شورای نگهبان شامل رویهی عملي این شورا نیز است .منظور از رویهی عملي ایراد،
تکرار ایراد ،عدم ایراد یا تکرار عدم ایراد این شورا طي رویهی نظارتي خود بر موضوعي خاص است
(ن.ک :تقيزاده و همکاران13 :1333 ،؛ گرجي ازندریاني و بهادری جهرمي.)111 :1355 ،
 .0متن کامل نظرات شورای نگهبان به شرح ذیل است.
شماره53/31/61231 :
تاریخ1353/11/25 :
«رئیس محترم مجلس شورای اسالمي
عطف به نامه شماره  266/66313مورخ  1353/11/5و پیرو نامه شماره  53/31/61111مورخ
1353/11/18؛ الیحه تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری مصوب جلسه یکم دیماه یک
هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمي در جلسه مورخ  1353/11/22مورد بحث و
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بررسي قرار گرفت و نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعالم ميگردد:
«نظر به اینکه طبق اصل  58قانون اساسي مجلس نميتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتي
واگذار کند ،فقط در موارد ضروری ميتواند اختیار وضع بعضي از قوانین را به کمیسیونهای داخلي
خود تفویض کند ،با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری دارای قانون دایمي مصوب مجلس شورای
اسالمي است و امور این دیوان بهطور طبیعي جریان دارد و خأل قانوني که جبران آن ضروری باشد در
این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتي برای تصویب این مصوبه در کمیسیون بدون اجرای مراحل
عادی قانونگذاری نیست ،عالوهبر وجود ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه با عنایت بهمراتب مذکور،
تصویب آن توسط کمیسیون قضایي و حقوقي مجلس شورای اسالمي مغایر اصل  58قانون اساسي
تشخیص داده شد .به فرض اینکه قانون مذکور در برخي موارد نادر احتیاج به تغییر و اصالح و یا
تکمیل داشته باشد به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود» (شورای نگهبان.)583 :1332 ،
شماره31/31/62211 :
تاریخ1331/2/15 :
رئیس محترم مجلس شورای اسالمي
عطف به نامه شماره  313/1213مورخ 1331/2/11؛ «الیحه امور گمرک» مصوب جلسه مورخ سيویکم
فروردینماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسالمي در جلسه مورخ  1331/2/15شورای نگهبان
مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعالم ميگردد:
«نظر به اینکه طبق اصل  58قانون اساسي مجلس نميتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتي
واگذار کند ،فقط در موارد ضروری ميتواند اختیار وضع بعضي از قوانین را به کمیسیونهای داخلي
خود تفویض کند ،با توجه به اینکه امور گمرکي دارای قانون دایمي است و امور این سازمان بهطور
طبیعي و عادی جریان دارد و خأل قانوني بهنحو کلي برای اداره سازمان مذکور که جبران آن ضروری
باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتي برای تصویب این مصوبه در کمیسیون بهصورت
آزمایشي بدون اجرای مراحل عادی قانونگذاری نیست ،عالوه بر وجود ابهام و اشکال عدیده در این
مصوبه با عنایت به مراتب مذکوره تصویب آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمي ،مغایر
اصل  58قانون اساسي تشخیص داده شد .به فرض اینکه قانون مذکور در برخي موارد احتیاج به تغییر
و اصالح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود» (شورای نگهبان:1332 ،
.)611
شماره31/31 /66638 :
تاریخ31/2/26 :
رئیس محترم مجلس شورای اسالمي
عطف به نامه شماره  116/6383مورخ « :1331/2/11الیحه تجارت» مصوب جلسه مورخ بیستوسوم
فروردینماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسالمي که طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي
در جلسه مورخ  1331/11/6کمیسیون قضایي و حقوقي به تصویب رسیده بود ،در جلسه مورخ
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 .9منظور از استداللهای اعضای شورای نگهبان مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان در مقام نظارت
قانون اساسي و شرعي بر مصوبات مجلس یا صدور نظرات تفسیری این شوراست .این مذاکرات
شورای نگهبان الزماالتباع نیستند ،ولي از منابع قابل استناد در حقوق اساسياند .بهعالوه ،براساس اصل
الزام به بیان دالیل تصمیمات ،شورای نگهبان نباید صرفاً به اعالم بياعتباری مصوبات و قوانین مخالف
با قانون اساسي یا شرع اسالم اکتفا نماید ،بلکه باید دالیل مخالفت مصوبات و قوانین با قانون اساسي یا
موازین اسالم را بیان کند .نظرات استداللي شورای نگهبان بیان مستدل و مبسوط نظرات این شوراست.
 .6مادهی  68الیحهی تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری مقرر ميداشت« :اموری که مطابق قانون
در صالحیت هیأت عمومي دیوان است ،ابتدا به هیأتهای تخصصي مرکب از حداقل پانزده نفر از
قضات دیوان ارجاع ميشود .رسمیت جلسات هیأت های تخصصي منوط به حضور دوسوم اعضا است
که بهترتیب زیر عمل ميکنند :الف– درصورتيکه نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصي بر قبول شکایت و
ابطال مصوبه باشد پرونده بههمراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومي ارسال ميشود .ب–
درصورتيکه نظر سهچهارم اعضا هیأت تخصصي بر رد شکایت باشد رأی بر رد شکایت را صادر
ميکنند .این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور ،از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل
اعتراض است .در صورت اعتراض و یا در صورتي که نظر اکثریت کمتر از سهچهارم اعضا بر رد شکایت
باشد پرونده به شرح الف در هیأت عمومي مطرح و اتخاذ تصمیم ميشود».
 .7مادهی  62الیحهی تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری مقرر ميداشت« :مصوبات شورای
عالي انقالب فرهنگي در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا باشد ،قابل شکایت
و رسیدگي در هیأت عمومي دیوان نیست» .مادهی  63الیحهی مذکور نیز مقرر ميداشت« :مصوبات
اداری قوه قضاییه و کلیه مصوبات سازمانهای وابسته به آن و نیز کلیه مصوبات اداری مجلس شورای
اسالمي قابل شکایت و رسیدگي در هیأت عمومي دیوان است».
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 1331/2/21شورای نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعالم ميگردد:
«نظر به اینکه طبق اصل  58قانون اساسي مجلس نميتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتي واگذار
کند ،فقط در موارد ضروری ميتواند اختیار وضع بعضي از قوانین را به کمیسیونهای داخلي خود
تفویض کند ،با توجه به اینکه قانون تجارت فعلي قانون دایمي است و امور مربوطه بهطور طبیعي و عادی
جریان دارد و خأل قانوني بهنحو کلي که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ
ضرورتي بری تصویب این مصوبه در کمیسیون بهصورت آزمایشي بدون اجرای مراحل عادی
قانونگذاری نیست ،عالوهبر وجود ابهامات و اشکاالت عدیده در این مصوبه با عنایت به مراتب مذکوره
تصویب آن توسط کمیسیون قضایي و حقوقي مجلس شورای اسالمي ،مغایر اصل  58قانون اساسي
تشخیص داده شد .به فرض اینکه قانون موجود در برخي موارد احتیاج به تغییر و اصالح یا تکمیل داشته
باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود» (شورای نگهبان.)522 :1332 ،

مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم ( )59قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
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ادارهی کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ( ،)1366صورت مشروح
مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :ادارهی کل
امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،چ اول ،ج .2
ادارهی کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ( ،)1365صورت مشروح
مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :ادارهی کل امور
فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،چ اول ،ج .3
اسکیني ،ربیعا ( ،)1333حقوق تجارت ،تهران :سمت ،چ نوزدهم.
امینيزاده ،محمد ( ،)1333قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 3153
در پرتو نظرات استداللي شوراي نگهبان ،تهران :پژوهشکدهی شورای نگهبان ،چ اول.
انصاری ،ولياهلل ( ،)1311کليات حقوق اداري ،تهران :میزان ،چ دوم.
تقيزاده ،جواد ( ،)1332 -1331مجموعه مقاالت اساسيسازي حقوق ،مقطع کارشناسيارشد
حقوق عمومي دانشگاه مازندران ،نیمسال دوم تحصیلي.
تقيزاده ،جواد؛ نجابتخواه ،مرتضي و سجاد فوالدوند (« ،)1333تأملي دربارهی تفویض
اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان» ،فصلنامهي دانش حقوق عمومي ،ش ،1
صص .26-1
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( )1332ترمينولوژي حقوق ،تهران :کتابخانهی گنج دانش ،چ
بیستوپنجم.
دمرچیلي ،محمد ( ،)1355قانون تجارت در نظم حقوقي کنوني ،تهران :دادستان ،چ هشتم.
رضایيزاده ،محمدجواد ( ،)1358حقوق اداري ،تهران :میزان ،چ اول.
زارعي ،محمدحسین ( ،)1336گفتارهايي در حقوق عمومي مدرن حاکميت قانون و
دموکراسي ،تهران :خرسندی ،چ اول.
ساعد وکیل ،امیر و پوریا عسکری ( ،)1331قانون اساسي در نظم حقوقي کنوني ،تهران:
مجد ،چ چهارم.
عمید ،حسن ( ،)1353فرهنگ فارسي ،تهران :پارمیس ،چ اول.
گرجي ازندریاني ،علياکبر و محمد بهادری جهرمي (« ،)1355تفکیک قلمرو قانون از قلمرو
آییننامه در نظام حقوقي ایران» ،نشريهي حقوق اساسي ،ش  ،12صص .116-38
مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي ()3161-3195

Downloaded from mag.shora-rc.ir at 6:51 IRDT on Saturday August 18th 2018

منابع و مآخذ

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 36

23

مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي ()3167-3161
( ،)1353تهران :معاونت حقوقي ریاست جمهوری ،چ اول.
مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي ()3153-3157
( ،)1332دورهی هشتم ،تهران :پژوهشکدهی شورای نگهبان ،چ اول.
مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي دورهي
ششم( ،)1353سال سوم ،تهران :دادگستر ،چ اول.
مجموعهي اساسي( ،)1331تهران :معاونت حقوقي ریاست جمهوری ،چ دوم.
هاشمي ،سید محمد ( ،)1352حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :میزان ،چ هفتم ،ج .2
هانت ،مارتین (،)1355
تهران :مجد ،چ چهارم.

LEVEL AND AS LEVEL LAW

 ،Aترجمهی محمدتقي رفیعي،
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( ،)1331تهران :معاونت حقوقي ریاست جمهوری ،چ اول.

