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مرجع  -در قانون اساسی؛ مفهوم« ضرورت»
 تشخیص و نظارت

 
 **2، علی سهرابلو*1بیژن عباسی

 

 ي حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ايراندانشیار دانشكده. 1

 دانشجوي دكتري حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ايران. 2
 

 81/7/8971: رشيپذ  81/6/8971: افتيدر

 یدهكچ
صاديق ضرورت در موارد متعددي در اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران مفهوم و م

توان بر مبناي مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته بینی و مقرر شده است. اين مصاديق را میپیش
اند از: ترتیب عبارتها بهصالح تشخیص ضرورت در آنضرورت تقنینی، اجرايی و خاص كه نهاد ذي

بندي و مطالعه كرد. بر اين جز دو نهاد پیشین دستهي مجريه و نهادهايی بهی، قوهمجلس شوراي اسالم
ريزي عمومی اقتصاد كشور و ضرورت تفويض هاي حاكم بر برنامهاساس، تشخیص ضرورت

قانون اساسی در صالحیت مجلس است  58هاي داخلی مجلس مقرر در اصل قانونگذاري به كمیسیون
در دو ضرورت مذكور در صالحیت شوراي نگهبان است. ضرورت برقراري )ضرورت تقنینی(. نظارت 

 52و  97محدوديت در مواقع اضطراري و ضرورت استخدام كارشناسان خارجی مندرج در اصول 
شوند )ضرورت اجرايی(. نظارت بر اين ي مجريه تشخیص داده میقانون اساسی نیز توسط قوه

ي المی است. در نهايت، تشخیص ضرورت تعیین نمايندهي مجلس شوراي اسها نیز بر عهدهضرورت
جمهور )صرفاً( و نظارت بر تشخیص ضرورت تعیین در صالحیت رئیس 129ويژه مندرج در اصل 

ي هیأت وزيران است )ضرورت خاص(. بنابراين، نوشتار حاضر با شمول ي ويژه نیز بر عهدهنماينده
اصول قانون اساسی و مراجع تشخیص و نظارت بر  موارد مذكور به بررسی جامع مفهوم ضرورت در

 پردازد.آن می

 .ضرورت، مرجع تشخیص ،ی، امور خاص، امور تقنینیاجراي امور :هادواژهیلك

                                                                                                                                                       
* E-mail: Babbasi@ut.ac.ir 
E-mail: Asohrablu@yahoo.com                                                                                   ي مسئولنويسنده **
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 مقدمه
ي تقابل و كشاكش میان آزادي و قدرت است. میل آزادي به اطالق و قدرت حقوق اساسی عرصه

بینی ل شود. بر اين اساس است كه قانون اساسی با پیشبايست از طريق ابزارهايی كنترگیري میبه همه
گونه است كه سازد و ايني ابزار و راهكارهايی تعادل و تناسب را بین اين دو برقرار و مستقر میو تعبیه

شوند. در اين میان، تنسیق و ها و اختیاراتی در اين زمینه میدار صالحیتنهادها و مراجعی عهده
نحوي كه اختالف ها و اختیارات براساس متون قانونی اهمیت بسزايی دارد، بهتساماندهی اين صالحی

ويژه در اموري كه به اعطاي صالحیتی مشخص به نهادي خاص منجر شود، از بر سر تفاسیر اين متون به
 شود.ي مطالعات قانون اساسی محسوب میبرانگیز در حوزهمباحث چالش

وري اسالمی ايران مفهوم ضرورت مطرح شده است. اصولی در برخی از اصول قانون اساسی جمه
هاي داخلی و قانون اساسی كه از تفويض جزيی قانونگذاري مجلس به كمیسیون 58همانند اصل 

هاي كه از حق دولت در برقراري محدوديت 97كند؛ يا اصل همچنین دولت در موارد ضروري بحث می
جا اين پرسش مطرح آورد. در اينمیان مین بهضروري در مواقع اضطراري با تصويب مجلس سخ

شود كه اين ضرورت در اصول مزبور در قانون اساسی به چه معناست و چه نوع ضرورتی را شامل می
شود اين است كه مرجع تشخیص اين ضرورت، كدام نهاد تر ديگري كه مطرح میشود؟ پرسش مهممی

ی است؟ اين مسئله يكی از موضوعات و مرجع نظارت بر اين ضرورت و تشخیص آن چه شخص
ربط وجود دارد. هايی در اين زمینه در میان نهادهاي ذينحوي كه چالشبه نظام حقوقی ماست، بهمبتال

دار تشخیص قانون اساسی و اينكه اين نهاد عهده 58براي نمونه، شوراي نگهبان با استناد به اصل 
ي ي داخلی است، در مواردي از تأيید مصوبههاضرورت تفويض قانونگذاري مجلس به كمیسیون

در تشخیص ضرورت تفويض تقنین به  كه مجلس خود راكرده است؛ درحالیمجلس خودداري 
داند و همین مسئله ضرورت پرداختن به اين موضوع را صالح میهاي داخلی خود ذيكمیسیون

ن قرار نگرفته است. بر اين اساس، سازد كه با وجود اهمیت آن تاكنون مورد عنايت محققاخاطرنشان می
ويژه نظرهاي گیري از منابع موجود و بهتوصیفی و با بهره -ي حاضر با رويكردي تحلیلیدر مقاله

شوراي نگهبان و قوانین اساسی و عادي، نخست مفهوم ضرورت و انواع آن بررسی و مطالعه شده 
شود. بدين صورت كه مفهوم ی)گفتار نخست(، سپس در خصوص ضرورت در قانون اساسی بحث م

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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 مفهوم و اقسام ضرورت. 1
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.

 . مفهوم لغوی1-1
وجو كرد. دهخدا اين معناي لغوي ضرورت را بايد در ضرر و زيان حاصل از امري جست

(. معین نیز 16168: 1799كند )دهخدا، واژه را به نیاز، حاجت، درماندگی و بیچارگی معنا می
ي معانی ضرورت وارد اين موارد، اجبار و الزام را نیز در محدوده بردر فرهنگ فارسی عالوه

ريشه واژه »كند: منظور ضرورت را بدين نحو تعريف می(. ابن956: 1755داند )معین، می
باشد. ضر فالنا او بفالن؛ يعنی به او ضرر و زيان زد. ضره الی كذا يعنی او ضرورت، ضرر می

« باشدساخت. ضرورت اسم براي مصدر اضطرار میرا به چیزي مجبور كرد و ناچار 
ضرورت از واژه ضرر »نويسد: (. جرجانی نیز در تعريف اين واژه می66تا: منظور، بی)ابن

)به نقل « مشتق شده و ضرر عبارت است از آنچه بر انسان وارد آيد و انسان گريزي از آن نیابد
صورت تعريف كرد: نیاز و الزام برآمده  توان بدين(. پس ضرورت را می78: 1755از: زحیلی، 

عبارتی ترس از ورود ضرر، موجب حالتی از ضرر و زيان حاصل از امري. در واقع، ضرر و به
گیرد، و بايد میان ورود ضرر و حالتی ديگر كه ضرر در آن وجود است كه ضرورت نام می

 ندارد، انتخاب صورت گیرد.

 حقوقی -. مفهوم تخصصی1-2
ي وم ضرورت، برخی فقها نیاز به رفع گرسنگی و نجات جان فرد را عنصر و مؤلفهدر بیان مفه
اند. براي نمونه، بیان شده است ضرورت به معناي ترس از دست دادن جان يا اندام تعريف دانسته
(. ولی 1815ق: 1719؛ البزدوي، 181تا: ي خودداري از خوردن است )جصاص، بیبدن در نتیجه

ضرورت را منحصر و محدود به ترس از ضرر و زيان جسمی ناشی از گرسنگی توان شک نمیبی
است كه بنابر اطالق قاعده، تمامی « الضرورات تبیح المحظورات»دانست. آنچه در فقه شهرت دارد، 

شود و منحصر هاي مادي و معنوي بر اشخاص و جامعه را شامل میضرورات ناشی از ضرر و زيان
و اشربه صحیح نخواهد بود. وهبه زحیلی با توجه به اين نكته در تعريف  كردن آن به مبحث اطعمه

اي كه ترس پیش آمدن گونهنويسد: عارض شدن حالتی از خطر يا مشقت زياد، بهضرورت می
ها باشد، در نتیجه مباح يا الزم گشتن زيان، آزار و آسیب به جان، اعضا، آبرو، عقل، مال و توابع آن

(. صبحی محمصانی نیز ضرورت را به حالتی كه شخص 79: 1755ت )زحیلی، احتراز از اين حال
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(،  262: 1785برد )محمصانی، براي صیانت از دين، جان، مال، عقل يا اوالد خود به آن پناه می
نمايد، ولی محدود به ضرر تر میتعريف كرده است. اين تعاريف در مقايسه با تعاريف پیشین جامع

كه ضرر و زيان وارده بر جامعه، ضرورتی اقوي را موجب سان است. درحالیو زيان وارده بر ان
د ضرورت را بدين صورت تعريف كرد: حالت ترس يا نیاز و الزام حاصل از يشود. بنابراين، بامی

ي انتخاب میان دو ضرر يا منفعت كنندهطور كلی، موقعیتی كه ايجابضرر بر شخص يا جامعه يا به
اي از امور ممنوعه مجاز تی، ضرورت عذري است كه به موجب آن ارتكاب پارهعبارباشد. يا به

 (.16: 1796است )جعفري لنگرودي، 

 . انواع ضرورت1-3
شود. چنانكه فالسفه بحث در اقسام و انواع ضرورت اغلب در فلسفه و كالم مطرح می

ضرورت ، ضرورت ذاتی، ضرورت ازلی: دانندمی به شرح ذيل داراي اقسامیرا ضرورت 
: 6، ج 1751رورت به شرط محمول )صدرالمتالهین شیرازي، و ض ضرورت وقتی، وصفی

جا (. ولی از آن61-67: 1759بیدي، (، يا تقسیم ضرورت به منطقی و تجربی )صانعی دره251
كه مفهوم ضرورت محدود و منحصر به علم فلسفه نیست و در ديگر علوم نیز موضوعیت 

توان ست. در بیان اقسام ضرورت میدارد، بررسی اقسام ضرورت از ديدگاه علم حقوق الزم ا
بندي منفعت و مصلحت هاي مفاهیم مشابه ضرورت ياري گرفت. همانند تقسیمبندياز دسته

ي توان ضرورت را به دو دستهبه عمومی و خصوصی. بر اين اساس، و از ديدگاه حقوقی می
ت ضرورت خصوصی و ضرورت عمومی تقسیم كرد. ضرورت خصوصی بدين معنا كه منفع
ي افراد و اشخاص در آن نهفته است و ضرورت عمومی بدين معنا كه منفعت عمومی شاكله

توان ضرورت را بر مبناي شدت ضرر و زيانی كه ممكن دهد. همچنین میآن را تشكیل می
است حاصل شود، به ضرورت اساسی و ضرورت عادي تقسیم كرد. در ضرورت اساسی، 

رود و در ضرورت معمولی يا عادي، ناپذيري میجبران ترس از ايراد ضرر و زيان اساسی و
بندي ديگري كه الوقوع نیست. تقسیمترس از ضرر و زيان وجود دارد، ولی اين ضرر قريب

توان در اين زمینه ارائه كرد و در اين نوشتار مدنظر ما خواهد بود، تقسیم ضرورت به می
ص ضرورت در قانون اساسی است كه ضرورت تقنینی، اجرايی و خاص به اعتبار مرجع تشخی

 در گفتارهاي مربوط بیان و بررسی خواهد شد.

 . ضرورت در قانون اساسی ج. ا. ا، مرجع تشخیص و نظارت2
ها، مرجع بندي ضرورت به تقنینی، اجرايی و خاص؛ مصاديق اين ضرورتبا عنايت به تقسیم

 رو تشريح خواهد شد.پیشها در اصول قانون اساسی، در گفتار تشخیص و نظارت بر آن

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B2%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B2%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%B5%D9%81%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%B5%D9%81%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%B5%D9%81%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C
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 مرجع نظارت -. ضرورت تقنینی در قانون اساسی، مرجع تشخیص2-1
صالح تشخیص ضرورت، مجلس شوراي اسالمی در ضرورت تقنینی، مرجع و نهاد ذي

ي حاصله اين است كه ضرورت تقنینی در دو است. با تدقیق در اصول قانون اساسی، نتیجه
ینی و مقرر شده است؛ اين امري است كه در بند زير تبیین بقانون اساسی پیش 58و  67اصل 

صالح ناظر بر اين بر اين موضوع، مرجع تشخیص ضرورت و نهاد ذيخواهد شد. افزون
 شود.ضرورت و تشخیص آن نیز در اصل تحلیل می

 (1)قانون اساسی 33. اصل 2-1-1
ارت بر اين در اين قسمت، مفهوم و نوع ضرورت، مرجع تشخیص ضرورت و مرجع نظ

 تشخیص بررسی خواهد شد.

 الف( مفهوم و نوع ضرورت 
تأمین شرايط و وسائل كار براي همه »داشت: قانون اساسی مقرر می 67نويس اصل پیش

بر تهیه وسايل كار خود نیستند. ضوابط و كیفیت اين كه توانايی كار دارند، ولی قادر  كسانی
« كندريزي عمومی اقتصاد كشور، قانون معین میتأمین را با رعايت مصالح جامعه و برنامه

(. در 1665: 7، ج 1766، ي كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسالمیاداره)
ي ضرورت به میان نیامده بود و در اصالح پايانی اين واژه نويس اين اصل، نامی از واژهپیش

از ضوابط اقتصاد اسالمی براي نیل به به اصل مزبور افزوده شد. اين بند در مقام بیان يكی 
دارد كه تأمین شرايط و امكانات كار براي كسانی كه قادر به كارند،  استقالل اقتصادي، مقرر می

ريزي عمومی اقتصاد هاي حاكم بر برنامهولی امكانات ان را ندارند، بايد با توجه به ضرورت
ي اقتصاد، فرهنگ، ر كشور ما، در حوزهها دريزيكشور صورت پذيرد. شايان ذكر است برنامه

ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی توسط ي توسعهها، تحت عنوان برنامهاجتماع و ديگر حوزه
ها با در نظر داشتن شرايط و نیازهاي شود. اين برنامهدولت تهیه و توسط مجلس تصويب می

ي اقتصادي نیز، شوند. در زمینهیساله تهیه و تنظیم مصورت پنجي زمانی، بهجامعه در هر دوره
عبارتی، هر ها بايد با عنايت به شرايط و موقعیت اقتصادي كشور تنظیم شوند. بهريزيبرنامه
كند. هاي كلی توسعه ايجاب میي زمانی، برنامه، سیاست و ضرورت خاصی را در طرحدوره

ي اقتصادي كشور را تهیه و هاها، برنامهبنابراين، دولت بايد با در نظر داشتن اين ضرورت
 هاي مذكور را تصويب كند.ها، برنامهمجلس نیز با عنايت به اين ضرورت

 ب( مرجع تشخیص ضرورت
شود كه تشخیص ضرورت مندرج در آن اصل مشاهده می 67نويس اصل در پیش
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قانون  ( بهرشد مراحل از اقتصاد كشور در هر يک عمومی ريزيبر برنامه حاكم هايضرورت)
مصوب مجلس واگذار شده است. با تصويب نهايی اين اصل نیز آنچه از منطوق اين بند 

اقتصاد  عمومی ريزيبر برنامه حاكم هايضرورت»شود، اين است كه تشخیص مستفاد می
ي ي مجريه كه محدود به حوزهي اختیارات قوه، از حوزه«رشد مراحل از كشور در هر يک

گیرد كه وضع و شود و در اختیار مجلس شوراي اسالمی قرار میاست، خارج میامور اجرايی 
ها را بر عهده دارد و بايد با توجه به اين اختیار در وضع قوانین ي زمینهتصويب قوانین در همه

اي هماهنگ تصويب كند. بنابراين، تشخیص ضرورت گونهها، اين قوانین را بهدر عموم زمینه
ي مجلس قانون اساسی از نوع ضرورت تقنینی بوده و بر عهده 67د از اصل مقرر در اين بن

ي اقتصادي، هاي توسعهي برنامهي تهیهشوراي اسالمی است. براساس نقش دولت در زمینه
ها نیز شود كه ضرورت حاكم بر اين برنامهاجتماعی و فرهنگی، شايد اين امر به ذهن متبادر 

صالح بودن مقام رهبري براي توان از ذيود. همچنین میشتوسط دولت تشخیص داده می
هاي كلی نظام سخن تشخیص اين ضرورت بر مبناي مرجعیت اين نهاد در وضع سیاست

هاي ي برنامهدار تهیهشود كه دولت هرچند عهدهگفت. ولی با تدقیق در موضوع مشخص می
گیرند و اين اد مزبور قرار میتوسعه است، لوايح مربوطه با ارسال به مجلس، تحت بررسی نه

دهد. ريزي عمومی اقتصاد كشور را تشخیص میهاي حاكم بر برنامهمجلس است كه ضرورت
ي ي رسیدگی مجلس )كه وظیفه، در مرحله67اصل  2تشخیص ضرورت مقرر در بند 

ه يابد و نگیري در امور مختلف جامعه را بر عهده دارد( موضوعیت میگذاري و تصمیمقاعده
صالح بودن مقام ي ذيي مجريه كه محدود به امور اجرايی است. در زمینههاي قوهدر اقدام

هاي كلی نظام نیز رهبري براي تشخیص ضرورت مقرر در اين اصل بر مبناي وضع سیاست
ريزي عمومی اقتصاد كشور براي نیل هاي حاكم بر برنامهبايد متذكر شد كه رعايت ضرورت

ريزي عمومی اقتصاد كشور ، در تطبیق قوانین با برنامه67ين بند از اصل به هدف مقرر در ا
هاي كلی نظام يابد. مقام رهبري با مشورت مجمع تشخیص مصلحت، سیاستموضوعیت می

 افتد، ندارد.ها اتفاق میكند و مدخلیتی در جزيیات كه تشخیص ضرورت در آنرا وضع می

 ج( مرجع نظارت بر ضرورت و تشخیص آن
شده از سوي دادهصالح براي نظارت بر ضرورت تشخیصر مورد مرجع و نهاد ذيد

ها، ياريگر ما در نیل به مرجع شود كه تدقیق در آنمجلس شوراي اسالمی فروضی مطرح می
 صالح خواهد بود. 

قانون  67اصل  2فرض نخست: مرجع صالح براي نظارت بر ضرورت مندرج در بند 
اي اسالمی تشخیص داده شده، شوراي نگهبان است. بدين اساسی كه توسط مجلس شور
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قانون اساسی در آن مندرج شده  67اي كه ضرورت مندرج در اصل ترتیب كه طرح يا اليحه
ي مصوبات مجلس كه كلیهگونه. بنابراين، همان(2)بايد به تأيید شوراي نگهبان برسداست، 

ا موازين شرعی و قانون اساسی به تأيید شوراي اسالمی بايد از نظر انطباق و عدم مغايرت ب
ها تشخیص داده شده است، از شوراي نگهبان برسد، مصوباتی كه نیز ضرورت مذكور در آن

لحاظ تطابق با شرع و قانون اساسی توسط شوراي نگهبان بررسی خواهد شد. ضرورت مندرج 
انین با اين قاعده در اين اصل نیز يكی از قواعد مقرر در قانون اساسی است و مطابقت قو

ريزي عمومی اقتصاد كشور در تأمین شرايط و امكانات هاي حاكم بر برنامه)رعايت ضرورت
 كار براي همه( بايد به تأيید شوراي نگهبان برسد.

ي مجريه و مرجع فرض دوم: اين فرض مرجع تشخیص ضرورت مندرج در اين اصل را قوه
كند؛ بدين صورت كه فرض مرجعیت ی بیان مینظارت بر اين تشخیص را مجلس شوراي اسالم

تواند مورد قبول باشد. ولی در ها میي طرحزمینهنظارت مجلس شوراي اسالمی تنها در 
ي مجريه در حقیقت اين هیأت دولت است كه ضرورت خصوص لوايح ارسالی از سوي قوه
وسط مجلس دهد و نظارت بر اين تشخیص ضرورت بايد تمندرج در موضوعی را تشخیص می

كند، صورت پذيرد و در اين حالت، نظارت شوراي اسالمی كه اليحه را بررسی و تصويب می
 معنا خواهد بود.شوراي نگهبان در اين زمینه نظارت ثانوي است و بی

برخالف استدالل مندرج در فرض دوم بايد گفت كه مرجع صالح براي تشخیص ضرورت 
مجلس شوراي اسالمی است. بنابراين با توجه به لزوم قانون اساسی  67اصل  2مندرج در بند 

فايده خواهد بود(، اين ها امري لغو و بیجدايی مرجع تشخیص و مرجع نظارت )كه اجتماع آن
شوراي نگهبان است كه صالحیت نظارت بر ضرورت مندرج در اين اصل را بر عهده دارد. 

ع تشخیص ضرورت است، صحیح ي مجريه مرجهمچنین، اين سخن كه در خصوص لوايح، قوه
 نیست، چراكه اين ضرورت از نوع ضرورت تقنینی بوده و مرجع تشخیص آن مجلس است. 

 (7)قانون اساسی 58. اصل 2-1-2
، مرجع تشخیص اين ضرورت و 58در اين قسمت مفهوم و نوع ضرورت مندرج در اصل 

 شود.مرجع نظارت بر آن بررسی و مطالعه می

 ورتالف( مفهوم و نوع ضر
هاي ضرورت مقرر در اين اصل، اختیار تفويض قانونگذاري توسط مجلس به كمیسیون

داخلی آن است. مجالس قانونگذاري در برخی موارد، به داليلی امكان رسیدگی و تصويب 
ها از ترجیحاتی همچون سرعت قانون در آن زمینه را ندارند يا اينكه، رسیدگی توسط كمیسیون
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در رسیدگی و تصويب و موارد ديگري برخوردار است كه موجب و دقت رسیدگی، تخصص 
ي شود. در زمینهواگذاري اختیار تصويب قانون در آن زمینه به كمیسیون مربوطه در مجلس می

صالح براي تقنین، ضرورت مندرج در اين اصل، بايد گفت با عنايت به اينكه تنها مرجع ذي
ت اصل مذكور مبنی بر اينكه مجلس مجلس شوراي اسالمی است و مطابق قسمت نخس

هاي به كمیسیون 92تواند در موارد ضروري اختیار وضع برخی از قوانین را با رعايت اصل می
ي مجلس قرار صراحت اختیار و صالحیت تفويض را بر عهدهداخلی خود تفويض كند، كه به

اسالمی  ي مجلس شورايداده است، مرجعیت تشخیص ضرورت اين تفويض نیز بر عهده
است و بر اين اساس، ضرورت مقرر در اين اصل از نوع تقنینی بوده و اين مجلس است كه 

 دهد در چه مواردي، ضرورت تفويض قانونگذاري وجود دارد.تشخیص می

 ب( مرجع تشخیص ضرورت
از نوع تقنینی است و بر اين اساس، مرجع  58چنانكه بیان شد ضرورت مقرر در اصل 

شوراي اسالمی خواهد بود. اما مرجعیت شوراي نگهبان در تشخیص اين تشخیص آن، مجلس 
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 

صالح بودن شوراي نگهبان در تشخیص ت. از داليل ذيمصوب مجلس خودداري ورزيده اس
هاي داخلی مجلس، اين است كه اين شورا ضرورت تفويض اختیار قانونگذاري به كمیسیون

، تشخیص مغايرت قانون مصوب مجلس با موازين شرعی و (6)قانون اساسی 76مطابق اصل 
عنوان را نیز به 58رر در اصل عهده دارد و بر همین مبنا، ضرورت مق اصول قانون اساسی را بر

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 

ص عدم مغايرت قانون اساسی تشخی 76كند. اما در پاسخ بايد گفت مطابق اصل اعالم می
شود. ي اين شوراست، و با توجه به قید آن شامل مصوبات مجلس میمصوبات مجلس بر عهده

 دار تشخیص آن است. كه تشخیص ضرورت يک امر مقدماتی است و مجلس عهدهدرحالی

 ج( مرجع نظارت بر ضرورت و تشخیص آن
خیص ضرورت مقرر در تقنینی و مرجع تش 58طوركه گفتیم نوع ضرورت مقرر در اصل همان

شود كه مرجع نظارت بر اين اصل، مجلس شوراي اسالمی است. حال اين پرسش مطرح می
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 

نون اساسی، اين شورا ضرورت مزبور را نیز بررسی كرده و از باب نظارت بر آن، اصول قا
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كند. شايد برخی بر اين اعتقاد باشند كه مجلس هم تشخیص ضرورت اين اصل را گیري میتصمیم
بر عهده دارد و هم مرجع نظارت بر آن است كه اين امر با توجه به يكی بودن مرجع تشخیص و 

توان در نظرهاي استداللی شوراي ارج از منطق حقوقی است. اين موضوع را میمعنا و خنظارت، بی
ي تشكیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب نگهبان در خصوص بررسی اليحه

كمیسیون قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی مشاهده كرد كه مرجعیت مجلس  21/9/1757
شود و نقش هاي داخلی اذعان میي به كمیسیوندر تشخیص ضرورت تفويض اختیار قانونگذار

شوراي نگهبان را در اين زمینه، نظارت بر اين تشخیص و مطابقت آن با موازين مقرر در قانون 
 .(8)داند اساسی )همچون خارج نشدن از روال عادي قانونگذاري توسط مجلس( می

ي ها در زمینهترين آنهماتی در اين زمینه بیان كرده است كه يكی از مشوراي نگهبان نظر
كمیسیون قضايی  21/9/1757ي تشكیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب اليحه

 61271/71/57ي شماره می است كه شوراي نگهبان در نظرو حقوقی مجلس شوراي اسال
ي دارد: با توجه به اينكه ديوان عدالت اداردر مورد اين قانون بیان می 25/11/1757مورخ 

و هیچ ضرورتی براي صورت طبیعی جريان دارد داراي قانون دائمی است و امور آن به
آزمايشی بدون جري مراحل عادي قانونگذاري  صورتبهتصويب اين مصوبه در كمیسیون 

قانون  58، تصويب اين قانون توسط كمیسیون حقوقی و قضايی مجلس، مغاير با اصل نیست
توان به نظرهاي شوراي . از ديگر موارد می(817: 1771ان، زاده و همكاراساسی است )موسی

ي قطعی منظور نمودن هزينه ي اليحهدر زمینه 12/9/1791مورخ  7679ي نگهبان به شماره
شده بر اثر جنگ تحمیلی هاي تعطیلپرداخت حقوق ايام بالتكلیفی كارگران كارگاه

اقتصادي و دارايی )مركز تحقیقات شوراي نگهبان،  مصوب كمیسیون امور 11/6/1791مورخ
شوراي نگهبان در  17/7/1755مورخ  72582/71/55ي ( و اظهار نظر شماره66-68: 1758

مجلس شوراي اسالمی  71/2/1755خصوص طرح نظام جامع دامپروري كشور مصوب 
 ( اشاره كرد.818: 1771زاده و همكاران، )موسی

 مرجع نظارت -ون اساسی، مرجع تشخیص. ضرورت اجرایی در قان2-2
ي مجريه است. با صالح تشخیص ضرورت، قوهدر ضرورت اجرايی، مرجع و نهاد ذي

تدقیق در اصول قانون اساسی مشهود است كه در مواردي همچون استخدام كارشناسان 
ي مجريه را هاي ضروري در شرايط اضطراري، مقنن اساسی قوهخارجی يا برقراري محدوديت

تدار براي تشخیص ضرورت مقرره، بیان كرده است كه در مبحث حاضر، مرجع هاد صالحین
 شود.تشخیص و نظارت بر اين نوع ضرورت )ضرورت اجرايی( مطالعه و بررسی می
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 (6)قانون اساسی 97. اصل 2-2-1
قانون اساسی نیز مفهوم و نوع ضرورت، مرجع تشخیص و نظارت  97در خصوص اصل 

 شود.میبر ضرورت بررسی 

 الف( مفهوم و نوع ضرورت
قانون اساسی از جمله اصولی است كه تاكنون در نظام حقوقی جمهوري اسالمی  97اصل 

ايران موضوعیت نیافته و اعمال نشده است. ضرورت مقرر در اين اصل عبارت است از 
ي مجريه با تصويب هاي اضطراري از سوي قوهها در حالتبرقراري برخی محدوديت»

در خصوص اين ضرورت بايد گفت كه در برخی مواقع، موقعیت سیاسی و اجتماعی «. سمجل
شود. در العاده تعبیر میكند كه از آن به حاالت فوقكشورها شرايط خاصی را ايجاب می

گذشته اغلب ابزار حكومت نظامی، حاكم بر اين موقعیت بود كه البته به تضییع حقوق و 
شد. مقنن اساسی جمهوري اسالمی ايران با عنايت به اين امر، هاي شهروندان منجر میآزادي

با بیان ممنوعیت مطلق برقراري حكومت نظامی سخن از برقراري برخی  97در اصل 
صراحت از حق ها در شرايطی مانند جنگ سخن به میان آورده است. اين اصل بهمحدوديت

به تصويب مجلس خواهد بود، اما  گويد كه البته موكولها توسط دولت میبرقراري محدوديت
گیر اصلی و اولیه در اين زمینه است. بنابراين، اين اصل در عداد ي مجريه تصمیمشک قوهبی

 گیرد.هاي اجرايی جاي میضرورت

 ب( مرجع تشخیص ضرورت
از نوع اجرايی است  97طوركه در مبحث پیشین اشاره شد، ضرورت مندرج در اصل همان

صراحت اختیار ي مجريه است. مقنن اساسی در اصل مذكور، بهقوه كه مرجع تشخیص آن
، 97صراحت متن اصل ي مجريه در اين زمینه را بیان كرده است. هرچند با توجه بهقوه

رسد، فرض نظر میي مجريه در تشخیص ضرورت مندرج در اين ماده قطعی بهمرجعیت قوه
شوراي اسالمی در تشخیص ضرورت  ديگري كه در اين زمینه مطرح است، مرجعیت مجلس

توان در مذاكرات اعضاي مجلس بررسی قانون مقرر در اين اصل است. اين فرض را می
، ي كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسالمیادارهاساسی نیز مشاهده كرد )

ي قوه ي مجلس در اين زمینه، نظارت بر اقدام(. اما بايد گفت وظیفه557-552: 2، ج 1766
ي پیشنهادي دولت در برقراري محدوديت خواهد بود. در اين زمینه مجريه و تأيید يا رد اليحه

دارد ي داخلی مجلس شوراي اسالمی اشاره كرد كه بیان مینامهآيین 211ي توان به مادهمی
ی ها را دارد، با داليل توجیهی طهايی را كه قصد اعمال آندولت بايد متن كامل محدوديت

 .(9)اي به مجلس تقديم كند و مجلس نیز آن را بررسی خواهد كرد اليحه
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 ج( مرجع نظارت بر ضرورت و تشخیص آن
توان از مرجعیت قانون اساسی می 97ي مرجع نظارت بر ضرورت مندرج در اصل در زمینه

ي مجريه ضرورت مقرر در اين اصل مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان سخن گفت. قوه
مقرر شده  97صراحت در اصل كند و اين امر بهدهد و مجلس بر آن نظارت میتشخیص می را

سبب اينكه مصوبات مجلس شوراي اسالمی است. اما ممكن است مرجعیت شوراي نگهبان به
شود و مرجع نهايی نظارت بر ضرورت مندرج در بايد به تأيید شوراي نگهبان برسد، مطرح 

راي نگهبان دانسته شود. اما بايد خاطرنشان كرد كه نظارت بر قانون اساسی، شو 97اصل 
كه كشور دچار شرايط اضطراري است، چندان با عقل و منطق سازگار نیست. نظارت در زمانی

جا موضوعیت نخواهد داشت. بنابراين، مرجع همچنین فرض نظارت اولیه و نهايی در اين
 س شوراي اسالمی است.نظارت بر تشخیص ضرورت مندرج در اين اصل، مجل

 (9)قانون اساسی 52. اصل 2-2-2

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 

دار امور اجرايی است، در برخی موارد كه بر مبناي اصل استقالل قوا عهدهگويد. دولت سخن می
نیازمند استخدام كارشناسان خارجی براي پیشبرد امور است. اما به داليل امنیتی، سیاسی و 

(، اين امر ممكن است براي كشور زيانبار باشد. ضرورت 176: 2، ج 1771اقتصادي )هاشمی، 
 ي مجريه قرار دارد. ي قوهاست كه بر عهده« م كارشناسان خارجیاستخدا»مندرج در اين اصل: 

 ب( مرجع تشخیص ضرورت
ي هاي قوهي صالحیتشک از جمله امور اجرايی است و در حیطهاستخدام كارشناس بی

گیرد. بر اين اساس، تشخیص ضرورت استخدام اين كارشناسان نیز كه از لوازم مجريه قرار می
ي او قرار دارد. فرض ديگر اين است كه مرجع زمینه است، بر عهده صالحیت دولت در اين

توان در مذاكرات تشخیص ضرورت، مجلس شوراي اسالمی است كه داليلی از اين فرض را می
داند مجلس بررسی قانون اساسی نیز مشاهده كرد كه مجلس را مرجع تشخیص ضرورت می

نظر اما به (.577: 2، ج 1766، شوراي اسالمیي كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس اداره)
شود رسد منظور نظارت مجلس در اين زمینه است و بر همین اساس ذيل اين اصل بیان میمی

ي كل امور ادارهي استخدام كارشناس خارجی است )كه مجلس ناظر بر اقدام دولت در زمینه
(. شوراي نگهبان كه نظر 577: 2، ج 1766، فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی
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 7/11/1761مورخ  6111ي به مرجعیت مجلس در تشخیص اين ضرورت دارد، در نظر شماره
هاي پزشكی خارجی به وزارت ي به كار گماردن متخصصان رشتهي اجازهي اليحهدر زمینه

مجلس شوراي اسالمی، تشخیص موارد ضرورت مندرج در اصل  71/7/1761بهداري مصوب 
، مركز تحقیقات شوراي نگهبانداند )صراحت در صالحیت مجلس شوراي اسالمی میبهرا  52

مورخ  1682ي نظر شماره 9توان به بند (. در اين زمینه همچنین می866-869: 1771
ي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی ي اول توسعهي برنامهدر خصوص اليحه 8/11/1765

زاده، ابراهیم و مجلس شوراي اسالمی )موسی 17/11/1765جمهوري اسالمی ايران مصوب 
( اشاره كرد. اما برخالف نظر شوراي نگهبان بايد گفت قائل بودن به 688: 1771همكاران، 

مرجعیت مجلس در تشخیص ضرورت استخدام كارشناس خارجی، براساس منطق حقوقی 
صالحیت اين هاي ديگر قواست و وظیفه و تخطی از اصل استقالل قوا و دخالت در صالحیت

 نهاد در اين زمینه، نظارت بر ضرورت استخدام كارشناسان خارجی است.

 ج( مرجع نظارت بر ضرورت و تشخیص آن
ي مجريه تشخیص ضرورت استخدام كارشناسان خارجی با مشخص شدن اين امر كه قوه

هد را بر عهده دارد، اين سؤال مطرح است كه كدامین نهاد مرجع نظارت بر اين تشخیص خوا
اند كه مشابه استدالالت پیشین در بود. در اين زمینه دو نهاد مجلس و شوراي نگهبان مطرح

مباحث پیرامون اصل پیشین، شوراي نگهبان صالحیتی در اين زمینه ندارد و مجلس شوراي 
قانون اساسی و همچنین مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسی  52اسالمی مطابق مفاد اصل 

دار نظارت بر اين تشخیص با توجه به مرجع تشخیص بودن دولت، عهده ذيل اين اصل و
 .(7)ي داخلی مجلس نیز به اين موضوع اشاره دارد نامهآيین 212ي ماده 2خواهد بود. بند 

 مرجع نظارت -های خاص در قانون اساسی، مرجع تشخیص. ضرورت2-3
ضرورت مندرج در آن به در برخی اصول قانون اساسی، مواردي وجود دارد كه تشخیص 

جمهوري يا رهبري نهاده شده است كه در عداد ضرورت ي برخی نهادها همچون رئیسعهده
قانون اساسی تبیین و تشريح  199و  129گیرند. بدين منظور، در بند زير اصول خاص جاي می

 خواهند شد.

 (11)قانون اساسی 129. اصل 2-3-1
 شود.صل، مرجع تشخیص و نظارت بر آن نیز تبیین میبا بررسی مفهوم ضرورت مقرر در اين ا

 الف( مفهوم و نوع ضرورت
جمهور اختصاص يافته است، ي دولت و به قولی رئیسكه به تعیین نمايندگان ويژه 129اصل 
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ضرورت تعیین »داند. ضرورت مندرج در اين اصل، اين تعیین را منوط به تصويب هیأت وزيران می
ها و مسائل انديشی در وقوع برخی بحرانهدف از وضع اين اصل چاره است.« ي ويژهنماينده

(. انتصاب 8: 1765بین، شدنی نیست )جهاناقتصادي يا امنیتی و ... بوده است كه به طرق عادي حل
پذيرد. در صورت موقت صورت میي ويژه بر مبناي اين اصل در مواقع ضروري و بهنماينده

هیأت « موارد خاص»ي قانون اساسی ذيل اين اصل در خصوص مشروح مذاكرات مجلس بازنگر
ي كل امور فرهنگی و روابط عمومی ادارهوزيران مرجع تشخیص موارد مزبور تلقی شده است )

(، اما اين موضوع جداي از ضرورت مقرر در اين اصل 1172: 2، ج 1767، مجلس شوراي اسالمی
جمهور قرار گرفته است. اين امر ي رئیسهدهي ويژه( است كه تشخیص آن بر ع)تعیین نماينده

 مشهود است كه در ذيل تبیین خواهد شد. 129وضوح در اصل به

 ب( مرجع تشخیص ضرورت
توان قائل به دو فرض بود: ي ويژه میي مرجع تشخیص ضرورت تعیین نمايندهدر زمینه

رر كه مق 129جمهور است. براساس منطوق اصل فرض نخست، مرجع تشخیص رئیس
صالح براي جمهور مرجع ذي، رئیس...«تواند ... برحسب ضرورت جمهور میرئیس»دارد: می

 تشخیص ضرورت مندرج در اين اصل است و با توجه به منوط گرديدن آن به تصويب هیأت
غیر. بنابراين، تشخیص ضرورت تعیین  النقش نظارتی در اين زمینه دارد و  وزيران نهاد مزبور

جمهور جمهور است. فرض دوم، مرجع تشخیص رئیسي رئیسيژه صرفاً بر عهدهي ونماينده
جمهور و هیأت رئیس 129وزيران است. با توجه به اينكه مقنن اساسی در اصل و هیأت 

ي ويژه ساخته است، بنابراين، تشخیص دار تعیین نمايندهصورت مشترک عهدهوزيران را به
بود. اما با عنايت به داللت صريح منطوق و مفهوم اصل  ضرورت تعیین نیز با هر دو خواهد

جمهور قرار گرفته ي رئیسبايد گفت كه مرجعیت تشخیص اين ضرورت صرفاً بر عهده 129
روشنی مرجعیت اين مقام به...« تواند ... برحسب ضرورت جمهوري میرئیس»است. عبارت 

حاكی از نقش « یأت وزيرانبا تصويب ه»كند و عبارت در تشخیص ضرورت را بیان می
 نظارتی هیأت وزيران در تشخیص ضرورت مزبور است.

 ج( مرجع نظارت بر ضرورت و تشخیص آن
قانون  129شده در مرجع تشخیص ضرورت مقرر در اصل با توجه به فروض مطرح

ي مرجع نظارت نیز شد. در صورت قائل بودن به توان قائل به فروضی در زمینهاساسی می
ي ويژه بايد قائل وزيران در تشخیص ضرورت تعیین نمايندهجمهور و هیأت رئیسمرجعیت 

قانون اساسی( وزيران  175به نظارت رئیس مجلس از باب نظارت بر مصوبات هیأت )اصل 
جمهور باشد، با توجه به قید كه عقیده بر مرجع تشخیص بودن صرفاً رئیسبود. اما درصورتی
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ظارت را بايد هیأت وزيران دانست و نظارت رئیس مجلس از تصويب در اصل مزبور مرجع ن
جمهور در نظارت بر توان از مرجعیت رئیسمعنا خواهد بود. همچنین میباب نظارت ثانوي بی

اين ضرورت مطابق اختیارات وي در نظارت بر هماهنگ ساختن كار وزرا سخن گفت. در 
اين ضرورت است، بايد گفت كه ي نظر نخست كه قائل به نظارت رئیس مجلس بر زمینه

 175نظارت رئیس مجلس بر ضرورت تعیین نمايندگان ويژه توسط دولت، با عنايت به اصل 
ي ويژه امري موضوعی و گیرد. اما با توجه به اينكه تشخیص ضرورت تعیین نمايندهقوت می
به  ي امور اجرايی است و صالحیت رئیس مجلس در نظارت امري حكمی و منحصردر حیطه

مفهوم خواهد بود. همچنین با توجه تطبیق مصوبات با قوانین عادي است، نظارت اين مقام بی
ي به نظارت هیأت وزيران بر اين موضوع نظارت ثانوي معنايی نخواهد داشت. در زمینه

جمهور خود مرجع تشخیص ضرورت تعیین جمهور نیز بايد گفت رئیسنظارت رئیس
تواند مرجع نظارت بر آن نیز باشد. بنابراين با توجه به شک نمینمايندگان ويژه است و بی

جمهور در تشخیص ضرورت مقرر در اين اصل، مرجع نظارت بر تشخیص مرجعیت رئیس
ي ويژه بر اين اين ضرورت هیأت وزيران است كه مطابق اصل مزبور، با تصويب تعیین نماينده

 كند.امر نظارت می
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 گیرينتیجه
ست كه عنصر اساسی آن احتراز از ورود ضرر و زيان است. بنابراين، در ضرورت مفهومی ا

اين میان امر انتخاب اهمیت بسزايی دارد. در برخی از اصول قانون اساسی ايران كه كلیدواژه و 
شود كه مرجع انتخاب و تشخیص مفهوم ضرورت مطرح شده است، اين پرسش مطرح می

و مرجع است كه با تدقیق در خصوص اين موضوع  ضرورت مزبور و نظارت بر آن كدام نهاد
 نتايج زير حاصل شد:

 2ريزي عمومی اقتصاد كشور مندرج در بند هاي حاكم بر برنامهالف( تشخیص ضرورت
هاي داخلی مجلس شوراي اسالمی مقرر و ضرورت تفويض قانونگذاري به كمیسیون 67اصل 

ها بر گیرند كه تشخیص آننی قرار میهاي تقنیقانون اساسی، در عداد ضرورت 58در اصل 
ريزي در امور ي قانونگذاري و برنامهي مجلس قرار دارد. مرجعیت مجلس در زمینهعهده

 كند. مختلف اين امر را ايجاب می
اند از: ترتیب عبارتقانون اساسی كه به 52و  97هاي مندرج در اصول ب( ضرورت

ي و ضرورت استخدام كارشناسان خارجی، در ضرورت برقراري محدوديت در شرايط اضطرار
ي ها، قوهصالح در تشخیص ضرورت در آنگیرند كه نهاد ذيذيل ضرورت اجرايی قرار می

مفاد اصل مربوطه و مشروح مذاكرات مجلس  97رود. در خصوص اصل شمار میمجريه به
قانون اساسی،  52ي اصل بررسی قانون اساسی در اين زمینه، صراحت دارد. اما در زمینه

رسد نظر نمیداند كه بهشوراي نگهبان، مرجع تشخیص ضرورت مقرر در آن را مجلس می
ي مجريه است و مرجعیت هاي قوهي صالحیتصحیح باشد. استخدام كارشناس در حیطه

 61و  85، 89مجلس در تشخیص ضرورت استخدام كارشناس خارجی مخالف صريح اصول 
، صرفاً نظارت مجلس 52ساسی با عنايت به اين امر، در اصل قانون اساسی است و مقنن ا

 شوراي اسالمی را در اين زمینه اراده كرده است.
ضرورت مقرر در آن )ضرورت تعیین  قانون اساسی نیز با عنايت به 129ج( اصل 

ي شود. تشخیص ضرورت تعیین نمايندهبندي میي ويژه(، ذيل ضرورت خاص دستهنماينده
ي اين مقام در ي اجرايی و وظیفهجمهور در رأس قوهجه به موقعیت و جايگاه رئیسويژه با تو

گیرد و اين ضرورت ي مقام مزبور قرار میي مجريه، بر عهدهرياست و هماهنگی امور قوه
هاي مندرج گیرد. در نهايت بايد گفت كه تفسیر ضرورتمورد نظارت هیأت وزيران قرار می

ي جوانب موضوع از جمله هدف و قصد قانونگذار ا توجه دقیق به همهدر قانون اساسی بايد ب
اساسی و اصول و قواعد حاكم بر ساختارهاي حقوقی و سیاسی كشور، صورت پذيرد. 
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شک به تخطی از اهداف مقرره توسط مقنن اساسی در استقرار توجهی به اين موضوعات، بیبی
 ر خواهد شد.صالحیت براي نهادهاي مقرر در قانون اساسی منج
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 هايادداشت
و  كامل اشتغال به رسیدن منظوربه همه كار براي شرايط و امكانات تأمین»قانون اساسی:  67اصل  2بند  .3

، از تعاونی كار ندارند، در شكل وسايل كارند ولی قادر به كه كسانی كار در اختیار همه وسايل قرار دادن
 هايگروهافراد و  در دست ثروت تمركز و تداول به نه ديگر كه مشروع يا هر راه بهره بدون وام راه

 با رعايت بايد اقدام درآورد. اين مطلق بزرگ كارفرماي يک صورتبهرا  دولت شود و نه منتهی خاص
 «.گیرد رشد صورت مراحل از اقتصاد كشور در هر يک عمومی ريزيبر برنامه حاكم هايضرورت

كلیه مصوبات مجلس شوراي اسالمی بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. »قانون اساسی:  76اصل . 2
شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين 

نظر به مجلس  براي تجديد اسالم و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببیند
 .«بازگرداند. در غیر اين صورت مصوبه قابل اجرا است

و قابل واگذاري به ديگري نیست.  بودهسمت نمايندگی قائم به شخص »قانون اساسی:  58اصل  .1
ولی در موارد ضروري  ،تواند اختیار قانونگذاري را به شخص يا هیأتی واگذار كندمجلس نمی

هاي داخلی خود تفويض كند، به كمیسیون 92وضع بعضی از قوانین را با رعايت اصل تواند اختیار می
، هاشركت، هاسازمان يتواند تصويب دائمی اساسنامهنین مجلس شوراي اسالمی میچهم ...

واگذار كند و يا  ربطذي هايكمیسیونبه  92دولتی يا وابسته به دولت را با رعايت اصل  مؤسسات
را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام  هاآن تصويب ياجازه

ترتیب مذكور در مذهب رسمی كشور و يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد، تشخیص اين امر به
 «... . با شوراي نگهبان است 76اصل 

 احكام با اسالمی ايشور مجلس مصوبات مغايرت عدم تشخیص»دارد: قانون اساسی مقرر می 76اصل  .4

 اكثريت عهده بر اساسی قانون با هاآن تعارض عدم تشخیص و نگهبان شوراي فقهاي اكثريت با اسالم

 . «است نگهبان شوراي اعضاي همه
براي واگذاري اختیار قانونگذاري  58مورد اشاره در اصل « ضرورت»تشخیص  هرچند»با اين بیان كه:  .9

در درجه اول، مجلس شوراي اسالمی است، لیكن شوراي نگهبان نیز  هاي داخلی،مجلس به كمیسیون
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 

ي تشكیالت و آيین دادرسی راي نگهبان پیرامون بررسی اليحه)نظرات استداللی شو ...«است 58
 (.7: 1771ديوان عدالت اداري، 

برقراري حكومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري »قانون اساسی:  97اصل  .6
ضروري را برقرار  هايمحدوديت موقتاًنظیر آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسالمی 

ضرورت همینان  كهدرصورتیتواند بیش از سی روز باشد و ، ولی مدت آن به هر حال نمینمايد
 «.از مجلس كسب مجوز كند مجدداًباقی باشد دولت موظف است 
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 حالت در اساسى، قانون (97) هفتادونهم اصل براساس»ي داخلی مجلس شوراي اسالمی: نامهآيین 211ي ماده .9

 هايمحدوديت اسالمى شوراى مجلس تصويب با دارد حق دولت آنكه نظیر اضطرارى شرايط و جنگ

 توجیهى داليل با ضرورى هايمحدوديت دقیق و كامل متن محدوديت، اعمال از قبل نمايد، برقرار ضرورى

 «.شودمی مجلس تقديم بررسى جهت قانونى اليحه با همراه الزم،

ز طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با استخدام كارشناسان خارجی ا» :قانون اساسی 52اصل  .9

 «.تصويب مجلس شوراي اسالمی

 اقدامات اساسى، قانون دوم و هشتاد ...، اصول براساس» :داخلی مجلس شوراي اسالمی ينامهینيآ 212 يماده .5

 واردم در خارجى كارشناسان استخدام -2: ...، برسد مجلس تصويب به بايد قبالً ذيل موارد در دولت

 تقديم قانونى اليحه با همراه را هاآن تفصیلى متن است موظف دولت مذكور، موارد تمام در، ... . ضرورى

 «... . گیرد قرار رسیدگى مورد شورى يک صورتبه تا نمايد مجلس

ضرورت با تصويب هیأت وزيران  برحسبتواند در موارد خاص، جمهور میريیس»قانون اساسی:  129اصل  .31

ه با اختیارات مشخص تعیین نمايد. در اين موارد تصمیمات نماينده يا نمايندگان ژينده، يا نمايندگان وينما
 «.جمهور و هیأت وزيران خواهد بودمذكور در حكم تصمیمات ريیس
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 و مآخذ منابع
 العربی. ثالترا، بیروت: دار احیاءلسان العربتا(، منظور، محمدبن مكرم )بیابن

، صورت مشروح (1766ل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی)ي كاداره
ي كل امور فرهنگی و ، تهران: ادارهمذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی ج. ا. ا

 .7 -1روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی، چ اول، ج 

شروح صورت م (،1767ي كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی)اداره
ي كل امور فرهنگی و روابط ، تهران: ادارهمذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ج. ا. ا

 .2عمومی مجلس شوراي اسالمی، ج 

 جا: مكتب الصنايع.، بیاالسرارکشفق(، 1719محمد )بنالبزدوي، علی

 ، بیروت: دارالفكر.القرآناحکامتا(، علی )بیبنجصاص، احمد

 ي گنج دانش.، تهران: كتابخانهترمينولوژی حقوق(، 1796دجعفر )جعفري لنگرودي، محم

سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات شورای بازنگری (، 1772اهلل )بین، عبادجهان
ي شوراي ، تهران: پژوهشكدهوهفتم: بررسی اصل يکصدوبيست3169قانون اساسی سال 

 نگهبان.

 ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.: مؤسسه، تهراننامهلغت ،(1799اكبر )دهخدا، علی

ي حسین صابري، قم: ، ترجمهی ضرورت در فقه اسالمینظريه(، 1755زحیلی، وهبه )
 ي بوستان كتاب.مؤسسه

حکمت ، «سینا و ارسطوضرورت و دوام از ديدگاه ابن»(، 1759بیدي، منوچهر )صانعی دره
 .62-67، صص 77، ش سينوی

ي محمد خواجوي، تهران: ، ترجمهاسفار اربعه(، 1751، مالصدرا )المتالهین شیرازيصدر
 انتشارات مولی.

ي اسماعیل گلستانی، ، ترجمهی قانونگذاری در اسالمفلسفه(، 1785محمصانی، صبحی )
 تهران: امیركبیر.

مجموعه نظريات شورای نگهبان در مورد مصوبات (، 1771مركز تحقیقات شوراي نگهبان )
معاونت تدوين، تنقیح و تهران:  ،(هاي اول، سوم و چهارمدوره)المیمجلس شورای اس

  .قررات معاونت حقوقی رياست جمهوريانتشار قوانین و م

 میكايیل. -، تهران: نشر اشجعفرهنگ فارسی(، 1755معین، محمد )

دادرسی اساسی در جمهوری اسالمی ايران: اصول (، 1771زاده، ابراهیم و همكاران )موسی
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، تهران: معاونت تدوين، تنقیح 3195-3195اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان قانون 
 و انتشار قوانین و مقررات رياست جمهوري.

 .2وسوم، ج ، تهران: میزان، چ بیستحقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران(، 1771هاشمی، محمد )

ين دادرسی ديوان ی تشکيالت و آينظرات استداللی شورای نگهبان پيرامون بررسی اليحه
 ، قابل دسترس در نشانی اينترنتی:(3153عدالت اداری )
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