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چكیده
مفهوم و مصاديق ضرورت در موارد متعددي در اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران
پیشبینی و مقرر شده است .اين مصاديق را میتوان بر مبناي مرجع تشخیص ضرورت ،در سه دسته
ضرورت تقنینی ،اجرايی و خاص كه نهاد ذيصالح تشخیص ضرورت در آنها بهترتیب عبارتاند از:
مجلس شوراي اسالمی ،قوهي مجريه و نهادهايی بهجز دو نهاد پیشین دستهبندي و مطالعه كرد .بر اين
اساس ،تشخیص ضرورتهاي حاكم بر برنامهريزي عمومی اقتصاد كشور و ضرورت تفويض
قانونگذاري به كمیسیونهاي داخلی مجلس مقرر در اصل  58قانون اساسی در صالحیت مجلس است
(ضرورت تقنینی) .نظارت در دو ضرورت مذكور در صالحیت شوراي نگهبان است .ضرورت برقراري
محدوديت در مواقع اضطراري و ضرورت استخدام كارشناسان خارجی مندرج در اصول  97و 52
قانون اساسی نیز توسط قوهي مجريه تشخیص داده میشوند (ضرورت اجرايی) .نظارت بر اين
ضرورتها نیز بر عهدهي مجلس شوراي اسالمی است .در نهايت ،تشخیص ضرورت تعیین نمايندهي
ويژه مندرج در اصل  129در صالحیت رئیسجمهور (صرفاً) و نظارت بر تشخیص ضرورت تعیین
نمايندهي ويژه نیز بر عهدهي هیأت وزيران است (ضرورت خاص) .بنابراين ،نوشتار حاضر با شمول
موارد مذكور به بررسی جامع مفهوم ضرورت در اصول قانون اساسی و مراجع تشخیص و نظارت بر
آن میپردازد.
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مقدمه
حقوق اساسی عرصهي تقابل و كشاكش میان آزادي و قدرت است .میل آزادي به اطالق و قدرت
به همهگیري میبايست از طريق ابزارهايی كنترل شود .بر اين اساس است كه قانون اساسی با پیشبینی
و تعبیهي ابزار و راهكارهايی تعادل و تناسب را بین اين دو برقرار و مستقر میسازد و اينگونه است كه
نهادها و مراجعی عهدهدار صالحیتها و اختیاراتی در اين زمینه میشوند .در اين میان ،تنسیق و
ساماندهی اين صالحیتها و اختیارات براساس متون قانونی اهمیت بسزايی دارد ،بهنحوي كه اختالف
بر سر تفاسیر اين متون بهويژه در اموري كه به اعطاي صالحیتی مشخص به نهادي خاص منجر شود ،از
مباحث چالشبرانگیز در حوزهي مطالعات قانون اساسی محسوب میشود.
در برخی از اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران مفهوم ضرورت مطرح شده است .اصولی
همانند اصل  58قانون اساسی كه از تفويض جزيی قانونگذاري مجلس به كمیسیونهاي داخلی و
همچنین دولت در موارد ضروري بحث میكند؛ يا اصل  97كه از حق دولت در برقراري محدوديتهاي
ضروري در مواقع اضطراري با تصويب مجلس سخن بهمیان میآورد .در اينجا اين پرسش مطرح
میشود كه اين ضرورت در اصول مزبور در قانون اساسی به چه معناست و چه نوع ضرورتی را شامل
میشود؟ پرسش مهمتر ديگري كه مطرح میشود اين است كه مرجع تشخیص اين ضرورت ،كدام نهاد
و مرجع نظارت بر اين ضرورت و تشخیص آن چه شخصی است؟ اين مسئله يكی از موضوعات
مبتالبه نظام حقوقی ماست ،بهنحوي كه چالشهايی در اين زمینه در میان نهادهاي ذيربط وجود دارد.
براي نمونه ،شوراي نگهبان با استناد به اصل  58قانون اساسی و اينكه اين نهاد عهدهدار تشخیص
ضرورت تفويض قانونگذاري مجلس به كمیسیونهاي داخلی است ،در مواردي از تأيید مصوبهي
مجلس خودداري كرده است؛ درحالیكه مجلس خود را در تشخیص ضرورت تفويض تقنین به
كمیسیونهاي داخلی خود ذيصالح میداند و همین مسئله ضرورت پرداختن به اين موضوع را
خاطرنشان میسازد كه با وجود اهمیت آن تاكنون مورد عنايت محققان قرار نگرفته است .بر اين اساس،
در مقالهي حاضر با رويكردي تحلیلی -توصیفی و با بهرهگیري از منابع موجود و بهويژه نظرهاي
شوراي نگهبان و قوانین اساسی و عادي ،نخست مفهوم ضرورت و انواع آن بررسی و مطالعه شده
(گفتار نخست) ،سپس در خصوص ضرورت در قانون اساسی بحث میشود .بدين صورت كه مفهوم
اين واژه در اصول قانون اساسی ،مرجع تشخیص ضرورت در اصول مربوط و مرجع نظارت بر اين
ضرورت و تشخیص آن ،از نظر خواهد گذشت (گفتار دوم).
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 .1مفهوم و اقسام ضرورت
پرداختن به ضرورت و مصاديق آن در قانون اساسی ،مستلزم روشن شدن مفهوم اين واژه
و انواع آن خواهد بود كه در مبحث حاضر ،شرح داده خواهد شد.

 .1-1مفهوم لغوی
معناي لغوي ضرورت را بايد در ضرر و زيان حاصل از امري جستوجو كرد .دهخدا اين
واژه را به نیاز ،حاجت ،درماندگی و بیچارگی معنا میكند (دهخدا .)16168 :1799 ،معین نیز
در فرهنگ فارسی عالوهبر اين موارد ،اجبار و الزام را نیز در محدودهي معانی ضرورت وارد
میداند (معین .)956 :1755 ،ابنمنظور ضرورت را بدين نحو تعريف میكند« :ريشه واژه
ضرورت ،ضرر میباشد .ضر فالنا او بفالن؛ يعنی به او ضرر و زيان زد .ضره الی كذا يعنی او
را به چیزي مجبور كرد و ناچار ساخت .ضرورت اسم براي مصدر اضطرار میباشد»
(ابنمنظور ،بیتا .)66 :جرجانی نیز در تعريف اين واژه مینويسد« :ضرورت از واژه ضرر
مشتق شده و ضرر عبارت است از آنچه بر انسان وارد آيد و انسان گريزي از آن نیابد» (به نقل
از :زحیلی .)78 :1755 ،پس ضرورت را میتوان بدين صورت تعريف كرد :نیاز و الزام برآمده
از ضرر و زيان حاصل از امري .در واقع ،ضرر و بهعبارتی ترس از ورود ضرر ،موجب حالتی
است كه ضرورت نام میگیرد ،و بايد میان ورود ضرر و حالتی ديگر كه ضرر در آن وجود
ندارد ،انتخاب صورت گیرد.

 .2-1مفهوم تخصصی -حقوقی
در بیان مفهوم ضرورت ،برخی فقها نیاز به رفع گرسنگی و نجات جان فرد را عنصر و مؤلفهي
تعريف دانستهاند .براي نمونه ،بیان شده است ضرورت به معناي ترس از دست دادن جان يا اندام
بدن در نتیجهي خودداري از خوردن است (جصاص ،بیتا181 :؛ البزدوي1719 ،ق .)1815 :ولی
بیشک نمیتوان ضرورت را منحصر و محدود به ترس از ضرر و زيان جسمی ناشی از گرسنگی
دانست .آنچه در فقه شهرت دارد« ،الضرورات تبیح المحظورات» است كه بنابر اطالق قاعده ،تمامی
ضرورات ناشی از ضرر و زيانهاي مادي و معنوي بر اشخاص و جامعه را شامل میشود و منحصر
كردن آن به مبحث اطعمه و اشربه صحیح نخواهد بود .وهبه زحیلی با توجه به اين نكته در تعريف
ضرورت مینويسد :عارض شدن حالتی از خطر يا مشقت زياد ،بهگونهاي كه ترس پیش آمدن
زيان ،آزار و آسیب به جان ،اعضا ،آبرو ،عقل ،مال و توابع آنها باشد ،در نتیجه مباح يا الزم گشتن
احتراز از اين حالت (زحیلی .)79 :1755 ،صبحی محمصانی نیز ضرورت را به حالتی كه شخص
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براي صیانت از دين ،جان ،مال ،عقل يا اوالد خود به آن پناه میبرد (محمصانی،)262 :1785 ،
تعريف كرده است .اين تعاريف در مقايسه با تعاريف پیشین جامعتر مینمايد ،ولی محدود به ضرر
و زيان وارده بر انسان است .درحالیكه ضرر و زيان وارده بر جامعه ،ضرورتی اقوي را موجب
میشود .بنابراين ،بايد ضرورت را بدين صورت تعريف كرد :حالت ترس يا نیاز و الزام حاصل از
ضرر بر شخص يا جامعه يا بهطور كلی ،موقعیتی كه ايجابكنندهي انتخاب میان دو ضرر يا منفعت
باشد .يا بهعبارتی ،ضرورت عذري است كه به موجب آن ارتكاب پارهاي از امور ممنوعه مجاز
است (جعفري لنگرودي.)16 :1796 ،

 .3-1انواع ضرورت
بحث در اقسام و انواع ضرورت اغلب در فلسفه و كالم مطرح میشود .چنانكه فالسفه
ضرورت را داراي اقسامی به شرح ذيل میدانند :ضرورت ازلی ،ضرورت ذاتی ،ضرورت
وصفی ،ضرورت وقتی و ضرورت به شرط محمول (صدرالمتالهین شیرازي ،1751 ،ج :6
 ،)251يا تقسیم ضرورت به منطقی و تجربی (صانعی درهبیدي .)61-67 :1759 ،ولی از آنجا
كه مفهوم ضرورت محدود و منحصر به علم فلسفه نیست و در ديگر علوم نیز موضوعیت
دارد ،بررسی اقسام ضرورت از ديدگاه علم حقوق الزم است .در بیان اقسام ضرورت میتوان
از دستهبنديهاي مفاهیم مشابه ضرورت ياري گرفت .همانند تقسیمبندي منفعت و مصلحت
به عمومی و خصوصی .بر اين اساس ،و از ديدگاه حقوقی میتوان ضرورت را به دو دستهي
ضرورت خصوصی و ضرورت عمومی تقسیم كرد .ضرورت خصوصی بدين معنا كه منفعت
افراد و اشخاص در آن نهفته است و ضرورت عمومی بدين معنا كه منفعت عمومی شاكلهي
آن را تشكیل میدهد .همچنین میتوان ضرورت را بر مبناي شدت ضرر و زيانی كه ممكن
است حاصل شود ،به ضرورت اساسی و ضرورت عادي تقسیم كرد .در ضرورت اساسی،
ترس از ايراد ضرر و زيان اساسی و جبرانناپذيري میرود و در ضرورت معمولی يا عادي،
ترس از ضرر و زيان وجود دارد ،ولی اين ضرر قريبالوقوع نیست .تقسیمبندي ديگري كه
می توان در اين زمینه ارائه كرد و در اين نوشتار مدنظر ما خواهد بود ،تقسیم ضرورت به
ضرورت تقنینی ،اجرايی و خاص به اعتبار مرجع تشخیص ضرورت در قانون اساسی است كه
در گفتارهاي مربوط بیان و بررسی خواهد شد.

 .2ضرورت در قانون اساسی ج .ا .ا ،مرجع تشخیص و نظارت
با عنايت به تقسیمبندي ضرورت به تقنینی ،اجرايی و خاص؛ مصاديق اين ضرورتها ،مرجع
تشخیص و نظارت بر آنها در اصول قانون اساسی ،در گفتار پیشرو تشريح خواهد شد.
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 .1-2ضرورت تقنینی در قانون اساسی ،مرجع تشخیص -مرجع نظارت
در ضرورت تقنینی ،مرجع و نهاد ذيصالح تشخیص ضرورت ،مجلس شوراي اسالمی
است .با تدقیق در اصول قانون اساسی ،نتیجهي حاصله اين است كه ضرورت تقنینی در دو
اصل  67و  58قانون اساسی پیشبینی و مقرر شده است؛ اين امري است كه در بند زير تبیین
خواهد شد .افزونبر اين موضوع ،مرجع تشخیص ضرورت و نهاد ذيصالح ناظر بر اين
ضرورت و تشخیص آن نیز در اصل تحلیل میشود.
() 1

 .1-1-2اصل  33قانون اساسی

در اين قسمت ،مفهوم و نوع ضرورت ،مرجع تشخیص ضرورت و مرجع نظارت بر اين
تشخیص بررسی خواهد شد.
الف) مفهوم و نوع ضرورت
پیشنويس اصل  67قانون اساسی مقرر میداشت« :تأمین شرايط و وسائل كار براي همه

كسانی كه توانايی كار دارند ،ولی قادر بر تهیه وسايل كار خود نیستند .ضوابط و كیفیت اين
تأمین را با رعايت مصالح جامعه و برنامهريزي عمومی اقتصاد كشور ،قانون معین میكند»
(ادارهي كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی ،1766 ،ج  .)1665 :7در
پیشنويس اين اصل ،نامی از واژهي ضرورت به میان نیامده بود و در اصالح پايانی اين واژه
به اصل مزبور افزوده شد .اين بند در مقام بیان يكی از ضوابط اقتصاد اسالمی براي نیل به
استقالل اقتصادي ،مقرر می دارد كه تأمین شرايط و امكانات كار براي كسانی كه قادر به كارند،
ولی امكانات ان را ندارند ،بايد با توجه به ضرورتهاي حاكم بر برنامهريزي عمومی اقتصاد
كشور صورت پذيرد .شايان ذكر است برنامهريزيها در كشور ما ،در حوزهي اقتصاد ،فرهنگ،
اجتماع و ديگر حوزهها ،تحت عنوان برنامهي توسعهي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی توسط
دولت تهیه و توسط مجلس تصويب میشود .اين برنامهها با در نظر داشتن شرايط و نیازهاي
جامعه در هر دورهي زمانی ،بهصورت پنجساله تهیه و تنظیم میشوند .در زمینهي اقتصادي نیز،
برنامهريزيها بايد با عنايت به شرايط و موقعیت اقتصادي كشور تنظیم شوند .بهعبارتی ،هر
دورهي زمانی ،برنامه ،سیاست و ضرورت خاصی را در طرحهاي كلی توسعه ايجاب میكند.
بنابراين ،دولت بايد با در نظر داشتن اين ضرورتها ،برنامههاي اقتصادي كشور را تهیه و
مجلس نیز با عنايت به اين ضرورتها ،برنامههاي مذكور را تصويب كند.
ب) مرجع تشخیص ضرورت
در پیشنويس اصل  67مشاهده میشود كه تشخیص ضرورت مندرج در آن اصل
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(ضرورتهاي حاكم بر برنامهريزي عمومی اقتصاد كشور در هر يک از مراحل رشد) به قانون
مصوب مجلس واگذار شده است .با تصويب نهايی اين اصل نیز آنچه از منطوق اين بند
مستفاد میشود ،اين است كه تشخیص «ضرورتهاي حاكم بر برنامهريزي عمومی اقتصاد
كشور در هر يک از مراحل رشد» ،از حوزهي اختیارات قوهي مجريه كه محدود به حوزهي
امور اجرايی است ،خارج میشود و در اختیار مجلس شوراي اسالمی قرار میگیرد كه وضع و
تصويب قوانین در همهي زمینهها را بر عهده دارد و بايد با توجه به اين اختیار در وضع قوانین
در عموم زمینهها ،اين قوانین را بهگونهاي هماهنگ تصويب كند .بنابراين ،تشخیص ضرورت
مقرر در اين بند از اصل  67قانون اساسی از نوع ضرورت تقنینی بوده و بر عهدهي مجلس
شوراي اسالمی است .براساس نقش دولت در زمینهي تهیهي برنامههاي توسعهي اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی ،شايد اين امر به ذهن متبادر شود كه ضرورت حاكم بر اين برنامهها نیز
توسط دولت تشخیص داده میشود .همچنین میتوان از ذيصالح بودن مقام رهبري براي
تشخیص اين ضرورت بر مبناي مرجعیت اين نهاد در وضع سیاستهاي كلی نظام سخن
گفت .ولی با تدقیق در موضوع مشخص میشود كه دولت هرچند عهدهدار تهیهي برنامههاي
توسعه است ،لوايح مربوطه با ارسال به مجلس ،تحت بررسی نهاد مزبور قرار میگیرند و اين
مجلس است كه ضرورتهاي حاكم بر برنامهريزي عمومی اقتصاد كشور را تشخیص میدهد.
تشخیص ضرورت مقرر در بند  2اصل  ،67در مرحلهي رسیدگی مجلس (كه وظیفهي
قاعدهگذاري و تصمیمگیري در امور مختلف جامعه را بر عهده دارد) موضوعیت میيابد و نه
در اقدامهاي قوهي مجريه كه محدود به امور اجرايی است .در زمینهي ذيصالح بودن مقام
رهبري براي تشخیص ضرورت مقرر در اين اصل بر مبناي وضع سیاستهاي كلی نظام نیز
بايد متذكر شد كه رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامهريزي عمومی اقتصاد كشور براي نیل
به هدف مقرر در اين بند از اصل  ،67در تطبیق قوانین با برنامهريزي عمومی اقتصاد كشور
موضوعیت میيابد .مقام رهبري با مشورت مجمع تشخیص مصلحت ،سیاستهاي كلی نظام
را وضع میكند و مدخلیتی در جزيیات كه تشخیص ضرورت در آنها اتفاق میافتد ،ندارد.
ج) مرجع نظارت بر ضرورت و تشخیص آن
در مورد مرجع و نهاد ذيصالح براي نظارت بر ضرورت تشخیصدادهشده از سوي

مجلس شوراي اسالمی فروضی مطرح میشود كه تدقیق در آنها ،ياريگر ما در نیل به مرجع
صالح خواهد بود.
فرض نخست :مرجع صالح براي نظارت بر ضرورت مندرج در بند  2اصل  67قانون
اساسی كه توسط مجلس شوراي اسالمی تشخیص داده شده ،شوراي نگهبان است .بدين
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ترتیب كه طرح يا اليحهاي كه ضرورت مندرج در اصل  67قانون اساسی در آن مندرج شده
است ،بايد به تأيید شوراي نگهبان برسد( .)2بنابراين ،همانگونهكه كلیهي مصوبات مجلس
شوراي اسالمی بايد از نظر انطباق و عدم مغايرت با موازين شرعی و قانون اساسی به تأيید
شوراي نگهبان برسد ،مصوباتی كه نیز ضرورت مذكور در آنها تشخیص داده شده است ،از
لحاظ تطابق با شرع و قانون اساسی توسط شوراي نگهبان بررسی خواهد شد .ضرورت مندرج
در اين اصل نیز يكی از قواعد مقرر در قانون اساسی است و مطابقت قوانین با اين قاعده
(رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامهريزي عمومی اقتصاد كشور در تأمین شرايط و امكانات
كار براي همه) بايد به تأيید شوراي نگهبان برسد.
فرض دوم :اين فرض مرجع تشخیص ضرورت مندرج در اين اصل را قوهي مجريه و مرجع
نظارت بر اين تشخیص را مجلس شوراي اسالمی بیان میكند؛ بدين صورت كه فرض مرجعیت
نظارت مجلس شوراي اسالمی تنها در زمینهي طرحها میتواند مورد قبول باشد .ولی در
خصوص لوايح ارسالی از سوي قوهي مجريه در حقیقت اين هیأت دولت است كه ضرورت
مندرج در موضوعی را تشخیص میدهد و نظارت بر اين تشخیص ضرورت بايد توسط مجلس
شوراي اسالمی كه اليحه را بررسی و تصويب میكند ،صورت پذيرد و در اين حالت ،نظارت
شوراي نگهبان در اين زمینه نظارت ثانوي است و بیمعنا خواهد بود.
برخالف استدالل مندرج در فرض دوم بايد گفت كه مرجع صالح براي تشخیص ضرورت
مندرج در بند  2اصل  67قانون اساسی مجلس شوراي اسالمی است .بنابراين با توجه به لزوم
جدايی مرجع تشخیص و مرجع نظارت (كه اجتماع آنها امري لغو و بیفايده خواهد بود) ،اين
شوراي نگهبان است كه صالحیت نظارت بر ضرورت مندرج در اين اصل را بر عهده دارد.
همچنین ،اين سخن كه در خصوص لوايح ،قوهي مجريه مرجع تشخیص ضرورت است ،صحیح
نیست ،چراكه اين ضرورت از نوع ضرورت تقنینی بوده و مرجع تشخیص آن مجلس است.
() 7

 .2-1-2اصل  58قانون اساسی

در اين قسمت مفهوم و نوع ضرورت مندرج در اصل  ،58مرجع تشخیص اين ضرورت و
مرجع نظارت بر آن بررسی و مطالعه میشود.
الف) مفهوم و نوع ضرورت
ضرورت مقرر در اين اصل ،اختیار تفويض قانونگذاري توسط مجلس به كمیسیونهاي

داخلی آن است .مجالس قانونگذاري در برخی موارد ،به داليلی امكان رسیدگی و تصويب
قانون در آن زمینه را ندارند يا اينكه ،رسیدگی توسط كمیسیونها از ترجیحاتی همچون سرعت
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و دقت رسیدگی ،تخصص در رسیدگی و تصويب و موارد ديگري برخوردار است كه موجب
واگذاري اختیار تصويب قانون در آن زمینه به كمیسیون مربوطه در مجلس میشود .در زمینهي
ضرورت مندرج در اين اصل ،بايد گفت با عنايت به اينكه تنها مرجع ذيصالح براي تقنین،
مجلس شوراي اسالمی است و مطابق قسمت نخست اصل مذكور مبنی بر اينكه مجلس
میتواند در موارد ضروري اختیار وضع برخی از قوانین را با رعايت اصل  92به كمیسیونهاي
داخلی خود تفويض كند ،كه بهصراحت اختیار و صالحیت تفويض را بر عهدهي مجلس قرار
داده است ،مرجعیت تشخیص ضرورت اين تفويض نیز بر عهدهي مجلس شوراي اسالمی
است و بر اين اساس ،ضرورت مقرر در اين اصل از نوع تقنینی بوده و اين مجلس است كه
تشخیص میدهد در چه مواردي ،ضرورت تفويض قانونگذاري وجود دارد.
ب) مرجع تشخیص ضرورت
چنانكه بیان شد ضرورت مقرر در اصل  58از نوع تقنینی است و بر اين اساس ،مرجع

تشخیص آن ،مجلس شوراي اسالمی خواهد بود .اما مرجعیت شوراي نگهبان در تشخیص اين
ضرورت نیز از فروضی است كه در اين زمینه مطرح است .اين شورا نیز بر همین اساس ،در
برخی موارد ،با استناد به عدم ضرورت در تفويض اختیار قانونگذاري به كمیسیون ،از تأيید قانون
مصوب مجلس خودداري ورزيده است .از داليل ذيصالح بودن شوراي نگهبان در تشخیص
ضرورت تفويض اختیار قانونگذاري به كمیسیونهاي داخلی مجلس ،اين است كه اين شورا
مطابق اصل  76قانون اساسی( ،)6تشخیص مغايرت قانون مصوب مجلس با موازين شرعی و
اصول قانون اساسی را بر عهده دارد و بر همین مبنا ،ضرورت مقرر در اصل  58را نیز بهعنوان
يكی از قواعد مندرج در قانون اساسی در نظر داشته و قانون مصوب كمیسیون داخلی مجلس را
كه بدون ضرورت مقرر در قانون اساسی به آن كمیسیون تفويض شده است ،مغاير قانون اساسی
اعالم میكند .اما در پاسخ بايد گفت مطابق اصل  76قانون اساسی تشخیص عدم مغايرت
مصوبات مجلس بر عهدهي اين شوراست ،و با توجه به قید آن شامل مصوبات مجلس میشود.
درحالیكه تشخیص ضرورت يک امر مقدماتی است و مجلس عهدهدار تشخیص آن است.
ج) مرجع نظارت بر ضرورت و تشخیص آن
همانطوركه گفتیم نوع ضرورت مقرر در اصل  58تقنینی و مرجع تشخیص ضرورت مقرر در

اين اصل ،مجلس شوراي اسالمی است .حال اين پرسش مطرح میشود كه مرجع نظارت بر
ضرورت مندرج در اين اصل و تشخیص آن ،كدام نهاد است؟ در پاسخ بايد گفت با توجه به
نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس شوراي اسالمی و مطابقت مصوبات با موازين شرع و
اصول قانون اساسی ،اين شورا ضرورت مزبور را نیز بررسی كرده و از باب نظارت بر آن،
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تصمیمگیري میكند .شايد برخی بر اين اعتقاد باشند كه مجلس هم تشخیص ضرورت اين اصل را
بر عهده دارد و هم مرجع نظارت بر آن است كه اين امر با توجه به يكی بودن مرجع تشخیص و
نظارت ،بیمعنا و خارج از منطق حقوقی است .اين موضوع را میتوان در نظرهاي استداللی شوراي
نگهبان در خصوص بررسی اليحهي تشكیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب
 1757/9/21كمیسیون قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی مشاهده كرد كه مرجعیت مجلس
در تشخیص ضرورت تفويض اختیار قانونگذاري به كمیسیونهاي داخلی اذعان میشود و نقش
شوراي نگهبان را در اين زمینه ،نظارت بر اين تشخیص و مطابقت آن با موازين مقرر در قانون
اساسی (همچون خارج نشدن از روال عادي قانونگذاري توسط مجلس) میداند (.)8
شوراي نگهبان نظراتی در اين زمینه بیان كرده است كه يكی از مهمترين آنها در زمینهي
اليحهي تشكیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب  1757/9/21كمیسیون قضايی
و حقوقی مجلس شوراي اسالمی است كه شوراي نگهبان در نظر شمارهي 57/71/61271
مورخ  1757/11/25در مورد اين قانون بیان میدارد :با توجه به اينكه ديوان عدالت اداري
داراي قانون دائمی است و امور آن بهصورت طبیعی جريان دارد و هیچ ضرورتی براي
تصويب اين مصوبه در كمیسیون بهصورت آزمايشی بدون جري مراحل عادي قانونگذاري
نیست ،تصويب اين قانون توسط كمیسیون حقوقی و قضايی مجلس ،مغاير با اصل  58قانون
اساسی است (موسیزاده و همكاران .)817 :1771 ،از ديگر موارد میتوان به نظرهاي شوراي
نگهبان به شمارهي  7679مورخ  1791/9/12در زمینهي اليحه هزينهي قطعی منظور نمودن
پرداخت حقوق ايام بالتكلیفی كارگران كارگاههاي تعطیلشده بر اثر جنگ تحمیلی
مورخ 1791/6/11مصوب كمیسیون امور اقتصادي و دارايی (مركز تحقیقات شوراي نگهبان،
 )68-66 :1758و اظهار نظر شمارهي  55/71/72582مورخ  1755/7/17شوراي نگهبان در
خصوص طرح نظام جامع دامپروري كشور مصوب  1755/2/71مجلس شوراي اسالمی
(موسیزاده و همكاران )818 :1771 ،اشاره كرد.

 .2-2ضرورت اجرایی در قانون اساسی ،مرجع تشخیص -مرجع نظارت
در ضرورت اجرايی ،مرجع و نهاد ذيصالح تشخیص ضرورت ،قوهي مجريه است .با
تدقیق در اصول قانون اساسی مشهود است كه در مواردي همچون استخدام كارشناسان
خارجی يا برقراري محدوديتهاي ضروري در شرايط اضطراري ،مقنن اساسی قوهي مجريه را
نهاد صالحیتدار براي تشخیص ضرورت مقرره ،بیان كرده است كه در مبحث حاضر ،مرجع
تشخیص و نظارت بر اين نوع ضرورت (ضرورت اجرايی) مطالعه و بررسی میشود.
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() 6

 .1-2-2اصل  97قانون اساسی

در خصوص اصل  97قانون اساسی نیز مفهوم و نوع ضرورت ،مرجع تشخیص و نظارت
بر ضرورت بررسی میشود.
الف) مفهوم و نوع ضرورت
اصل  97قانون اساسی از جمله اصولی است كه تاكنون در نظام حقوقی جمهوري اسالمی

ايران موضوعیت نیافته و اعمال نشده است .ضرورت مقرر در اين اصل عبارت است از
«برقراري برخی محدوديتها در حالتهاي اضطراري از سوي قوهي مجريه با تصويب
مجلس» .در خصوص اين ضرورت بايد گفت كه در برخی مواقع ،موقعیت سیاسی و اجتماعی
كشورها شرايط خاصی را ايجاب میكند كه از آن به حاالت فوقالعاده تعبیر میشود .در
گذشته اغلب ابزار حكومت نظامی ،حاكم بر اين موقعیت بود كه البته به تضییع حقوق و
آزاديهاي شهروندان منجر میشد .مقنن اساسی جمهوري اسالمی ايران با عنايت به اين امر،
در اصل  97با بیان ممنوعیت مطلق برقراري حكومت نظامی سخن از برقراري برخی
محدوديتها در شرايطی مانند جنگ سخن به میان آورده است .اين اصل بهصراحت از حق
برقراري محدوديتها توسط دولت میگويد كه البته موكول به تصويب مجلس خواهد بود ،اما
بیشک قوهي مجريه تصمیمگیر اصلی و اولیه در اين زمینه است .بنابراين ،اين اصل در عداد
ضرورتهاي اجرايی جاي میگیرد.
ب) مرجع تشخیص ضرورت
همانطوركه در مبحث پیشین اشاره شد ،ضرورت مندرج در اصل  97از نوع اجرايی است

كه مرجع تشخیص آن قوهي مجريه است .مقنن اساسی در اصل مذكور ،بهصراحت اختیار
قوهي مجريه در اين زمینه را بیان كرده است .هرچند با توجه بهصراحت متن اصل ،97
مرجعیت قوهي مجريه در تشخیص ضرورت مندرج در اين ماده قطعی بهنظر میرسد ،فرض
ديگري كه در اين زمینه مطرح است ،مرجعیت مجلس شوراي اسالمی در تشخیص ضرورت
مقرر در اين اصل است .اين فرض را میتوان در مذاكرات اعضاي مجلس بررسی قانون
اساسی نیز مشاهده كرد (ادارهي كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی،
 ،1766ج  .)557-552 :2اما بايد گفت وظیفهي مجلس در اين زمینه ،نظارت بر اقدام قوهي
مجريه و تأيید يا رد اليحهي پیشنهادي دولت در برقراري محدوديت خواهد بود .در اين زمینه
میتوان به مادهي  211آيیننامهي داخلی مجلس شوراي اسالمی اشاره كرد كه بیان میدارد
دولت بايد متن كامل محدوديتهايی را كه قصد اعمال آنها را دارد ،با داليل توجیهی طی
اليحهاي به مجلس تقديم كند و مجلس نیز آن را بررسی خواهد كرد (.)9
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ج) مرجع نظارت بر ضرورت و تشخیص آن
در زمینهي مرجع نظارت بر ضرورت مندرج در اصل  97قانون اساسی میتوان از مرجعیت

مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان سخن گفت .قوهي مجريه ضرورت مقرر در اين اصل
را تشخیص میدهد و مجلس بر آن نظارت میكند و اين امر بهصراحت در اصل  97مقرر شده
است .اما ممكن است مرجعیت شوراي نگهبان بهسبب اينكه مصوبات مجلس شوراي اسالمی
بايد به تأيید شوراي نگهبان برسد ،مطرح شود و مرجع نهايی نظارت بر ضرورت مندرج در
اصل  97قانون اساسی ،شوراي نگهبان دانسته شود .اما بايد خاطرنشان كرد كه نظارت بر
نظارت در زمانیكه كشور دچار شرايط اضطراري است ،چندان با عقل و منطق سازگار نیست.
همچنین فرض نظارت اولیه و نهايی در اينجا موضوعیت نخواهد داشت .بنابراين ،مرجع
نظارت بر تشخیص ضرورت مندرج در اين اصل ،مجلس شوراي اسالمی است.
 .2-2-2اصل  52قانون

اساسی()9

ابتدا مفهوم و نوع ضرورت مندرج در اين اصل بررسی و سپس مرجع تشخیص و نظارت
بر آن مطالعه خواهد شد.
الف) مفهوم و نوع ضرورت
اصل مذكور از ممنوعیت استخدام كارشناسان خارجی توسط دولت بدون تصويب مجلس

سخن میگويد .دولت كه بر مبناي اصل استقالل قوا عهدهدار امور اجرايی است ،در برخی موارد
نیازمند استخدام كارشناسان خارجی براي پیشبرد امور است .اما به داليل امنیتی ،سیاسی و
اقتصادي (هاشمی ،1771 ،ج  ،)176 :2اين امر ممكن است براي كشور زيانبار باشد .ضرورت
مندرج در اين اصل« :استخدام كارشناسان خارجی» است كه بر عهدهي قوهي مجريه قرار دارد.
ب) مرجع تشخیص ضرورت
استخدام كارشناس بیشک از جمله امور اجرايی است و در حیطهي صالحیتهاي قوهي

مجريه قرار میگیرد .بر اين اساس ،تشخیص ضرورت استخدام اين كارشناسان نیز كه از لوازم
صالحیت دولت در اين زمینه است ،بر عهدهي او قرار دارد .فرض ديگر اين است كه مرجع
تشخیص ضرورت ،مجلس شوراي اسالمی است كه داليلی از اين فرض را میتوان در مذاكرات
مجلس بررسی قانون اساسی نیز مشاهده كرد كه مجلس را مرجع تشخیص ضرورت میداند
(ادارهي كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی ،1766 ،ج  .)577 :2اما بهنظر
می رسد منظور نظارت مجلس در اين زمینه است و بر همین اساس ذيل اين اصل بیان میشود
كه مجلس ناظر بر اقدام دولت در زمینهي استخدام كارشناس خارجی است (ادارهي كل امور
فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی ،1766 ،ج  .)577 :2شوراي نگهبان كه نظر
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به مرجعیت مجلس در تشخیص اين ضرورت دارد ،در نظر شمارهي  6111مورخ 1761/11/7
در زمینهي اليحهي اجازهي به كار گماردن متخصصان رشتههاي پزشكی خارجی به وزارت
بهداري مصوب  1761/7/71مجلس شوراي اسالمی ،تشخیص موارد ضرورت مندرج در اصل
 52را بهصراحت در صالحیت مجلس شوراي اسالمی میداند (مركز تحقیقات شوراي نگهبان،
 .)869-866 :1771در اين زمینه همچنین میتوان به بند  9نظر شمارهي  1682مورخ
 1765/11/8در خصوص اليحهي برنامهي اول توسعهي اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی
جمهوري اسالمی ايران مصوب  1765/11/17مجلس شوراي اسالمی (موسیزاده ،ابراهیم و
همكاران )688 :1771 ،اشاره كرد .اما برخالف نظر شوراي نگهبان بايد گفت قائل بودن به
مرجعیت مجلس در تشخیص ضرورت استخدام كارشناس خارجی ،براساس منطق حقوقی
تخطی از اصل استقالل قوا و دخالت در صالحیتهاي ديگر قواست و وظیفه و صالحیت اين
نهاد در اين زمینه ،نظارت بر ضرورت استخدام كارشناسان خارجی است.
ج) مرجع نظارت بر ضرورت و تشخیص آن
با مشخص شدن اين امر كه قوهي مجريه تشخیص ضرورت استخدام كارشناسان خارجی

را بر عهده دارد ،اين سؤال مطرح است كه كدامین نهاد مرجع نظارت بر اين تشخیص خواهد
بود .در اين زمینه دو نهاد مجلس و شوراي نگهبان مطرحاند كه مشابه استدالالت پیشین در
مباحث پیرامون اصل پیشین ،شوراي نگهبان صالحیتی در اين زمینه ندارد و مجلس شوراي
اسالمی مطابق مفاد اصل  52قانون اساسی و همچنین مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسی
ذيل اين اصل و با توجه به مرجع تشخیص بودن دولت ،عهدهدار نظارت بر اين تشخیص
خواهد بود .بند  2مادهي  212آيیننامهي داخلی مجلس نیز به اين موضوع اشاره دارد (.)7

 .3-2ضرورتهای خاص در قانون اساسی ،مرجع تشخیص -مرجع نظارت
در برخی اصول قانون اساسی ،مواردي وجود دارد كه تشخیص ضرورت مندرج در آن به
عهدهي برخی نهادها همچون رئیسجمهوري يا رهبري نهاده شده است كه در عداد ضرورت
خاص جاي میگیرند .بدين منظور ،در بند زير اصول  129و  199قانون اساسی تبیین و تشريح
خواهند شد.
()11

 .1-3-2اصل  129قانون اساسی

با بررسی مفهوم ضرورت مقرر در اين اصل ،مرجع تشخیص و نظارت بر آن نیز تبیین میشود.
الف) مفهوم و نوع ضرورت
اصل  129كه به تعیین نمايندگان ويژهي دولت و به قولی رئیسجمهور اختصاص يافته است،
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اين تعیین را منوط به تصويب هیأت وزيران میداند .ضرورت مندرج در اين اصل« ،ضرورت تعیین
نمايندهي ويژه» است .هدف از وضع اين اصل چارهانديشی در وقوع برخی بحرانها و مسائل
اقتصادي يا امنیتی و  ...بوده است كه به طرق عادي حلشدنی نیست (جهانبین .)8 :1765 ،انتصاب
نمايندهي ويژه بر مبناي اين اصل در مواقع ضروري و بهصورت موقت صورت میپذيرد .در
مشروح مذاكرات مجلس بازنگري قانون اساسی ذيل اين اصل در خصوص «موارد خاص» هیأت
وزيران مرجع تشخیص موارد مزبور تلقی شده است (ادارهي كل امور فرهنگی و روابط عمومی
مجلس شوراي اسالمی ،1767 ،ج  ،)1172 :2اما اين موضوع جداي از ضرورت مقرر در اين اصل
(تعیین نمايندهي ويژه) است كه تشخیص آن بر عهدهي رئیسجمهور قرار گرفته است .اين امر
بهوضوح در اصل  129مشهود است كه در ذيل تبیین خواهد شد.
ب) مرجع تشخیص ضرورت
در زمینهي مرجع تشخیص ضرورت تعیین نمايندهي ويژه میتوان قائل به دو فرض بود:

فرض نخست ،مرجع تشخیص رئیسجمهور است .براساس منطوق اصل  129كه مقرر
میدارد« :رئیسجمهور میتواند  ...برحسب ضرورت  ،»...رئیسجمهور مرجع ذيصالح براي
تشخیص ضرورت مندرج در اين اصل است و با توجه به منوط گرديدن آن به تصويب هیأت
وزيران نهاد مزبور نقش نظارتی در اين زمینه دارد و ال غیر .بنابراين ،تشخیص ضرورت تعیین
نمايندهي ويژه صرفاً بر عهدهي رئیسجمهور است .فرض دوم ،مرجع تشخیص رئیسجمهور
و هیأت وزيران است .با توجه به اينكه مقنن اساسی در اصل  129رئیسجمهور و هیأت
وزيران را بهصورت مشترک عهدهدار تعیین نمايندهي ويژه ساخته است ،بنابراين ،تشخیص
ضرورت تعیین نیز با هر دو خواهد بود .اما با عنايت به داللت صريح منطوق و مفهوم اصل
 129بايد گفت كه مرجعیت تشخیص اين ضرورت صرفاً بر عهدهي رئیسجمهور قرار گرفته
است .عبارت «رئیسجمهوري میتواند  ...برحسب ضرورت  »...بهروشنی مرجعیت اين مقام
در تشخیص ضرورت را بیان میكند و عبارت «با تصويب هیأت وزيران» حاكی از نقش
نظارتی هیأت وزيران در تشخیص ضرورت مزبور است.
ج) مرجع نظارت بر ضرورت و تشخیص آن
با توجه به فروض مطرحشده در مرجع تشخیص ضرورت مقرر در اصل  129قانون

اساسی میتوان قائل به فروضی در زمینهي مرجع نظارت نیز شد .در صورت قائل بودن به
مرجعیت رئیسجمهور و هیأت وزيران در تشخیص ضرورت تعیین نمايندهي ويژه بايد قائل
به نظارت رئیس مجلس از باب نظارت بر مصوبات هیأت (اصل  175قانون اساسی) وزيران
بود .اما درصورتیكه عقیده بر مرجع تشخیص بودن صرفاً رئیسجمهور باشد ،با توجه به قید
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تصويب در اصل مزبور مرجع نظارت را بايد هیأت وزيران دانست و نظارت رئیس مجلس از
باب نظارت ثانوي بیمعنا خواهد بود .همچنین میتوان از مرجعیت رئیسجمهور در نظارت بر
اين ضرورت مطابق اختیارات وي در نظارت بر هماهنگ ساختن كار وزرا سخن گفت .در
زمینهي نظر نخست كه قائل به نظارت رئیس مجلس بر اين ضرورت است ،بايد گفت كه
نظارت رئیس مجلس بر ضرورت تعیین نمايندگان ويژه توسط دولت ،با عنايت به اصل 175
قوت میگیرد .اما با توجه به اينكه تشخیص ضرورت تعیین نمايندهي ويژه امري موضوعی و
در حیطهي امور اجرايی است و صالحیت رئیس مجلس در نظارت امري حكمی و منحصر به
تطبیق مصوبات با قوانین عادي است ،نظارت اين مقام بیمفهوم خواهد بود .همچنین با توجه
به نظارت هیأت وزيران بر اين موضوع نظارت ثانوي معنايی نخواهد داشت .در زمینهي
نظارت رئیسجمهور نیز بايد گفت رئیسجمهور خود مرجع تشخیص ضرورت تعیین
نمايندگان ويژه است و بیشک نمیتواند مرجع نظارت بر آن نیز باشد .بنابراين با توجه به
مرجعیت رئیسجمهور در تشخیص ضرورت مقرر در اين اصل ،مرجع نظارت بر تشخیص
اين ضرورت هیأت وزيران است كه مطابق اصل مزبور ،با تصويب تعیین نمايندهي ويژه بر اين
امر نظارت میكند.
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نتیجهگیري
ضرورت مفهومی است كه عنصر اساسی آن احتراز از ورود ضرر و زيان است .بنابراين ،در
اين میان امر انتخاب اهمیت بسزايی دارد .در برخی از اصول قانون اساسی ايران كه كلیدواژه و
مفهوم ضرورت مطرح شده است ،اين پرسش مطرح میشود كه مرجع انتخاب و تشخیص
ضرورت مزبور و نظارت بر آن كدام نهاد و مرجع است كه با تدقیق در خصوص اين موضوع
نتايج زير حاصل شد:
الف) تشخیص ضرورتهاي حاكم بر برنامهريزي عمومی اقتصاد كشور مندرج در بند 2
اصل  67و ضرورت تفويض قانونگذاري به كمیسیونهاي داخلی مجلس شوراي اسالمی مقرر
در اصل  58قانون اساسی ،در عداد ضرورتهاي تقنینی قرار میگیرند كه تشخیص آنها بر
عهدهي مجلس قرار دارد .مرجعیت مجلس در زمینهي قانونگذاري و برنامهريزي در امور
مختلف اين امر را ايجاب میكند.
ب) ضرورتهاي مندرج در اصول  97و  52قانون اساسی كه بهترتیب عبارتاند از:
ضرورت برقراري محدوديت در شرايط اضطراري و ضرورت استخدام كارشناسان خارجی ،در
ذيل ضرورت اجرايی قرار میگیرند كه نهاد ذيصالح در تشخیص ضرورت در آنها ،قوهي
مجريه بهشمار میرود .در خصوص اصل  97مفاد اصل مربوطه و مشروح مذاكرات مجلس
بررسی قانون اساسی در اين زمینه ،صراحت دارد .اما در زمینهي اصل  52قانون اساسی،
شوراي نگهبان ،مرجع تشخیص ضرورت مقرر در آن را مجلس میداند كه بهنظر نمیرسد
صحیح باشد .استخدام كارشناس در حیطهي صالحیتهاي قوهي مجريه است و مرجعیت
مجلس در تشخیص ضرورت استخدام كارشناس خارجی مخالف صريح اصول  85 ،89و 61
قانون اساسی است و مقنن اساسی با عنايت به اين امر ،در اصل  ،52صرفاً نظارت مجلس
شوراي اسالمی را در اين زمینه اراده كرده است.
ج) اصل  129قانون اساسی نیز با عنايت به ضرورت مقرر در آن (ضرورت تعیین
نمايندهي ويژه) ،ذيل ضرورت خاص دستهبندي میشود .تشخیص ضرورت تعیین نمايندهي
ويژه با توجه به موقعیت و جايگاه رئیسجمهور در رأس قوهي اجرايی و وظیفهي اين مقام در
رياست و هماهنگی امور قوهي مجريه ،بر عهدهي مقام مزبور قرار میگیرد و اين ضرورت
مورد نظارت هیأت وزيران قرار میگیرد .در نهايت بايد گفت كه تفسیر ضرورتهاي مندرج
در قانون اساسی بايد با توجه دقیق به همهي جوانب موضوع از جمله هدف و قصد قانونگذار
اساسی و اصول و قواعد حاكم بر ساختارهاي حقوقی و سیاسی كشور ،صورت پذيرد.
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بیتوجهی به اين موضوعات ،بیشک به تخطی از اهداف مقرره توسط مقنن اساسی در استقرار
صالحیت براي نهادهاي مقرر در قانون اساسی منجر خواهد شد.
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يادداشتها
 .3بند  2اصل  67قانون اساسی« :تأمین شرايط و امكانات كار براي همه بهمنظور رسیدن به اشتغال كامل و
قرار دادن وسايل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسايل كار ندارند ،در شكل تعاونی ،از
راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي
خاص منتهی شود و نه دولت را بهصورت يک كارفرماي بزرگ مطلق درآورد .اين اقدام بايد با رعايت
ضرورتهاي حاكم بر برنامهريزي عمومی اقتصاد كشور در هر يک از مراحل رشد صورت گیرد».
 .2اصل  76قانون اساسی« :كلیه مصوبات مجلس شوراي اسالمی بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود.
شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين
اسالم و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببیند براي تجديد نظر به مجلس
بازگرداند .در غیر اين صورت مصوبه قابل اجرا است».
 .1اصل  58قانون اساسی« :سمت نمايندگی قائم به شخص بوده و قابل واگذاري به ديگري نیست.
مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاري را به شخص يا هیأتی واگذار كند ،ولی در موارد ضروري
میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعايت اصل  92به كمیسیونهاي داخلی خود تفويض كند،
 ...همچنین مجلس شوراي اسالمی میتواند تصويب دائمی اساسنامهي سازمانها ،شركتها،
مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت را با رعايت اصل  92به كمیسیونهاي ذيربط واگذار كند و يا
اجازهي تصويب آنها را به دولت بدهد .در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام
مذهب رسمی كشور و يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد ،تشخیص اين امر بهترتیب مذكور در
اصل  76با شوراي نگهبان است ». ...
 .4اصل  76قانون اساسی مقرر میدارد« :تشخیص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسالمی با احكام
اسالم با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثريت
همه اعضاي شوراي نگهبان است».
 .9با اين بیان كه« :هرچند تشخیص «ضرورت» مورد اشاره در اصل  58براي واگذاري اختیار قانونگذاري
مجلس به كمیسیونهاي داخلی ،در درجه اول ،مجلس شوراي اسالمی است ،لیكن شوراي نگهبان نیز
در حیطه مسئولیت خويش ،بايد به تشخیص مزبور برسد و آن را تأيید كند؛ زيرا شوراي نگهبان
مسئول بررسی عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسی؛ از جمله عدم مغايرت مصوبات با اصل
 58است( »...نظرات استداللی شوراي نگهبان پیرامون بررسی اليحهي تشكیالت و آيین دادرسی
ديوان عدالت اداري.)7 :1771 ،
 .6اصل  97قانون اساسی« :برقراري حكومت نظامی ممنوع است .در حالت جنگ و شرايط اضطراري
نظیر آن ،دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسالمی موقتاً محدوديتهاي ضروري را برقرار
نمايد ،ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و درصورتیكه ضرورت همینان
باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند».
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 .9مادهي  211آيیننامهي داخلی مجلس شوراي اسالمی« :براساس اصل هفتادونهم ( )97قانون اساسى ،در حالت
جنگ و شرايط اضطرارى نظیر آنكه دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى اسالمى محدوديتهاي
ضرورى برقرار نمايد ،قبل از اعمال محدوديت ،متن كامل و دقیق محدوديتهاي ضرورى با داليل توجیهى
الزم ،همراه با اليحه قانونى جهت بررسى تقديم مجلس میشود».
 .9اصل  52قانون اساسی« :استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با
تصويب مجلس شوراي اسالمی».
 .5مادهي  212آيیننامهي داخلی مجلس شوراي اسالمی« :براساس اصول  ،...هشتاد و دوم قانون اساسى ،اقدامات
دولت در موارد ذيل قبالً بايد به تصويب مجلس برسد -2 ،... :استخدام كارشناسان خارجى در موارد
ضرورى . ... ،در تمام موارد مذكور ،دولت موظف است متن تفصیلى آنها را همراه با اليحه قانونى تقديم
مجلس نمايد تا بهصورت يک شورى مورد رسیدگى قرار گیرد ». ...
 .31اصل  129قانون اساسی« :ريیسجمهور میتواند در موارد خاص ،برحسب ضرورت با تصويب هیأت وزيران
نماينده ،يا نمايندگان ويژ ه با اختیارات مشخص تعیین نمايد .در اين موارد تصمیمات نماينده يا نمايندگان
مذكور در حكم تصمیمات ريیسجمهور و هیأت وزيران خواهد بود».
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مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی ج .ا .ا ،تهران :ادارهي كل امور فرهنگی و
روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی ،چ اول ،ج .7 -1
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زحیلی ،وهبه ( ،)1755نظريهی ضرورت در فقه اسالمی ،ترجمهي حسین صابري ،قم:
مؤسسهي بوستان كتاب.
صانعی درهبیدي ،منوچهر (« ،)1759ضرورت و دوام از ديدگاه ابنسینا و ارسطو» ،حکمت
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صدرالمتالهین شیرازي ،مالصدرا ( ،)1751اسفار اربعه ،ترجمهي محمد خواجوي ،تهران:
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قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان  ،3195-3195تهران :معاونت تدوين ،تنقیح
و انتشار قوانین و مقررات رياست جمهوري.
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