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 چکيده
لوایح قضایي اشاره  يقضایيه در تهيه يقانون اساسي به صالحيت رئيس قوه 173اصل  2بند 

ت مجلس بررسي قانون اساسي و مشروح مذاكرا 112 و 56كرده است، با این حال مفاد اصول 
نویس قانون اساسي پيش 166مبني بر عدم تصویب اصل  1373نهایي قانون اساسي در سال 

به مجلس شوراي  طور مستقيمي الیحه بهي قضایيه در ارائهحاكي از عدم صالحيت رئيس قوه
هاي قواي این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است كه حدود صالحيت اسالمي است.
هاي بين ي قضایي به مجلس و راهكارهاي حل چالشي الیحهایيه در تهيه و ارائهمجریه و قض

طور خاص در تهيه و لزوم اصل همگرایي بين قوا و رعایت مالحظات هر قوه به. دو قوه چيست
مشتركي  يصورت توافقي، الیحهكند هر دو قوه بهي قضایي به مجلس، ایجاب ميالیحه يارائه

گيري به طور مستقل براي تصميمصورت اختالف دیدگاه، نظرهاي هر كدام به ارائه كنند و در
هاي كلي مجلس ارائه شود. رسيدن به این هدف، مستلزم توجه به این موضوع در سياست

 قانونگذاري است.
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  مقدمه
ي لوایح قضایي قضایيه را تهيه ياسي یكي از وظایف رئيس قوهقانون اس 173اصل  2بند 

قضایيه مصوب  يقانون وظایف و اختيارات رئيس قوه 3 يهمين اساس در ماده بيان است. بر
 لوایح قضایي را ظرف سه ماه تقدیم مجلس كند. ، دولت موظف شد1353

 قضایيه اعالم كرد: يدر جواب به استفساریه رئيس قوه 1353شوراي نگهبان در سال 
فرق لوایح قضایي و غيرقضایي مربوط به محتواي آن است و محتوایي لوایح قضایي را  -1»

ها در و موضوعات مربوط به آن 173و  175و  171ویژه اصول فصل یازدهم قانون اساسي به
 كند.اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایي معين مي

 واند مستقالً الیحه قضایي تنظيم و آن را به مجلس جهت تصویب ارسال كند.تدولت نمي -2
شود، به مجلس لوایح قضایي كه توسط رئيس قوه قضایيه تهيه و به دولت ارسال مي -3

گونه لوایح فقط با جلب موافقت گردد. هرگونه تغيير مربوط به امور قضایي در اینتقدیم مي
  .131: 1331 ،)امور تدوین، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات« باشدرئيس قوه قضایيه مجاز مي

ي قضایيه در سال قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه 3 يطرح الحاق یک تبصره به ماده
ترین وظایف رئيس توسط نمایندگان مجلس ارائه شد، با این توجيه كه یكي از مهم 1331

توجه به  ي لوایح قضایي است و باده، تهيهتصریح ش 173اصل  2ي قضایيه كه در بند قوه
هاي ي قضایيه كه در اصول قانون اساسي، سياستاینكه انجام تكاليف و اختيارات رئيس قوه
ساله و قوانين بودجه تصریح شده، مستلزم هاي پنجكلي نظام، رهنمودهاي رهبري، احكام برنامه

ایي و تصویب آن در مجلس وقفه لوایح قض يرو اگر در تهيهتصویب قانون است، ازاین
 حاصل شود، انجام وظایف اساسي آن قوه مختل خواهد شد.

 به شرح زیر است: 1332متن قانون مصوب سال 
كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصویب و ارسال الیحه به مجلس درصورتي» ... 

تواند مستقيماً قضایيه مياقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانوني آن بگذرد، رئيس قوه 
 «الیحه را به مجلس ارسال كند.

این مقررات و نيز نظرهاي شوراي نگهبان در خصوص این موضوع، بيانگر آن است كه 
. به قضایيه است ياوالً نقش دولت، تشریفاتي است و ثانياً دولت ملزم به پذیرش نظرهاي قوه

، رئيس جلسه مكلف است وصول لوایح عادي ي داخلي مجلسنامهقانون آیين 166ي موجب ماده
اشاره  57بينيم صرفاً به رعایت اصل كه ميگونه. هماندكن قانون اساسي اعالم 57را با رعایت اصل 

تصریح نشده كه از  173اصل  2و بند  56شده و به سایر اصول قانون اساسي از جمله اصل 
وجود داشته  مصداقاین حيث، حكم قانون محل ایراد است. در مورد سابقه نيز تاكنون دو 
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ي قضایيه را قبول كرد، زیرا دولت ي قوهي پليس قضایي، مجلس الیحهاست. در مورد الیحه
ي ي قضایيه مخالفت كرد، لذا براساس تبصرهي قوهقانوني اقدامي نكرد و با الیحه در مهلت

ي قضایيه عمل شد. در خصوص الیحه يقانون، قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه 3ي ماده
 يي قوهي جداگانه توسط قواي مجریه و قضایيه به مجلس ارائه شد. الیحهوكالت، دو الیحه

ي قضایيه اصالح الي به دولت توسط هيأت وزیران بدون جلب رضایت رئيس قوهقضایيه ارس
ي خود را به مجلس ارائه كرد كه در ي قضایيه الیحهو به مجلس ارائه شد و پس از آن قوه

 ي هيأت وزیران براساس رأي هيأت حل اختالف قوا اعالم وصول شد.نهایت الیحه
عنوان یک نهاد رسش هستيم كه آیا نقش دولت بهدر این نوشتار درصدد پاسخ به این پ

است یا اینكه رعایت همگرایي بين قوا و  رابطكارشناسي و تخصصي، تشریفاتي و در حد یک 
كند ي اجزاي نظام، ایجاب ميجامع و تأمين نظرهاي كارشناسي همه ياي الیحهضرورت ارائه

 فاهم برسند.هاي خود به تدو قوه با همفكري و نزدیک كردن دیدگاه
ویژه لوایح هاي ایجادشده بين دو قوه در خصوص ماهيت لوایح قضایي بهبا توجه به چالش

هاي موجود و دالیل جامع وكالت و پليس قضایي، در این نوشتار سعي كردیم با تبيين دیدگاه
 توجيهي طرفين، راهكارهایي براي رفع این چالش ارائه كنيم.

 ي مستقيم الیحه به مجلس قضایيه در ارائه ي. دیدگاه صالحيت رئيس قوه1
ي قضایي به تواند مستقيماً الیحهي قضایيه ميرئيس قوه طرفداران این دیدگاه معتقدند

 ترین دالیل توجيهي این دیدگاه به این شرح است:مجلس ارائه كند. مهم
حيتي است، چنين صال يي قضایي و رعایت اصل تفكيک قوا الزمهخاص بودن الیحه الف(

ي ي مجریه مورد تغيير قرار گيرد، در واقع قوهي قضایيه توسط قوهزیرا اگر لوایح تنظيمي قوه»
نوعي تفوق ي قضایيه مداخله نموده و حتي با تغيير و اصالح بهمجریه در تصميم و اقدامات قوه

 . 131-153: 3361)نجفي اسفاد و محسني،« مغایر است  1)75و برتري یافته كه این امر با اصل 
ي الیحه به مجلس رو در ارائهاي مستقل است، ازاین، قوه 2)175و  75این قوه براساس اصول 

متفاوت است.  173اصل  2قانون اساسي با موضوع بند  56موضوع اصل »استقالل عمل دارد. 
رایي هاي اجي وظایف و اختيارات دستگاهناظر به لوایح قانوني مربوط به حوزه  3)56اصل 

اصل  2شود و بند ي مجریه است كه توسط هيأت وزیران به مجلس ارائه ميي قوهزیرمجموعه
مربوط به لوایح قضایي است كه موضوع آن در فصل یازدهم قانون اساسي و سایر اصول  173

  .3: 1333ي شوراي نگهبان، )پژوهشكده «مرتبط با این فصل ذكر شده است
به معناي آماده نمودن و تصویب  173اصل  2ایي در بند ي لوایح قضعبارت تهيه» (ب
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است كه  112ي قضایيه است؛ قرینه و شاهد این ادعا اصل ي قضایي توسط رئيس قوهالیحه
هایي تهيه و مستقيماً ها حق دارد در حدود وظایف خود طرحدارد شوراي عالي استانبيان مي

در این اصل، آماده كردن و تصویب « ي طرحتهيه«به مجلس پيشنهاد كند كه منظور از عبارت 
ها حق دارد بدون آنكه طرح را به دولت ارسال نماید طرح است كه شوراي عالي استان

  .3: 1333شوراي نگهبان،  ي)پژوهشكده« مستقيماً به مجلس ارسال نماید
خصوص تصویب الیحه، یک حكم تكليفي است نه  صالحيت هيأت وزیران در» ج(

 56ي قانوني گردد و مطابق اصل ي قضایي، الیحهبارت دیگر، شرط اینكه الیحهعوضعي. به
ي قضایيه است نه تصویب آن قابل ارسال به مجلس باشد، ارسال آن توسط شخص رئيس قوه

ي ارسال الیحه به مجلس را دارد، بلكه تنها وظيفهدر هيأت دولت. بنابراین هيأت وزیران نه
دارد، لذا در صورت نفرستادن الیحه به مجلس، به تكليف خود عمل حق تغيير الیحه را نيز ن

« تواند مستقالً الیحه را به مجلس ارسال نمایدي قضایيه ميننموده است و رئيس قوه
قانون اساسي را  173اصل  2توان بند در واقع مي . »3: 1333شوراي نگهبان،  ي)پژوهشكده

  .76: 1336)مرادي برليان، « ب كردهمان قانون محسو 56نوعي مخصص براي اصل 
كند، این شود آمده است و نه تقدیم ميعبارت تقدیم مي 56جا كه در صدر اصل از آن» (د

ي ارسال لوایح به مجلس را معين ننموده است و لوایح قانوني از طرق دیگري اصل طریقه
، 173اصل  2اینكه در بند تواند به مجلس ارسال گردد و با توجه به جز هيأت وزیران نيز ميبه

ي قضایيه گذارده شده است، اگر هيأت دولت ي رئيس قوهي لوایح قضایي بر عهدهتهيه
« تواند خود نسبت به ارسال آن اقدام نمایدي قضایي را به مجلس ارسال ننمود، ایشان ميالیحه

  .3: 1333ي شوراي نگهبان، )پژوهشكده
ي توقف اجراي احكام و دستورهاي از جمله الیحه شوراي نگهبان در موارد متعددي (ـه

هاي مسكوني مصوب ي محلهاي صالحه و مراجع ثبتي در مورد اسناد اجارهاجرایي دادگاه
ي  ، الیحه617: 1351)مهرپور،  1312ي تعزیرات مصوب  ، الیحه33: 1351)مهرپور،  1311

 ؛ 233: 1351)مهرپور،  1311صوب تعيين تكليف اموال فراریان از كشور و مقيمان در خارج م
شوراي )مركز تحقيقات  1333ي چهارم توسعه مصوب ي برنامهالیحه 111ي ماده« و»بند 

)مركز  1353داخلي مجلس مصوب  ينامهطرح آیين 135و  137 ، مواد 517: 1331، نگهبان
 1331م مصوبي مبارزه با تأمين مالي تروریس ، الیحه 326: 1337تحقيقات شوراي نگهبان، 

 1331ي مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب الیحه ، 372: 1332شوراي نگهبان،  ي)پژوهشكده
هاي ي فعاليت احزاب و گروهطرح نحوه 21ي  ، ماده13 – 12: 1333پور و مسعودیان، )توكل

ي جامع نظرات شوراي نگهبان در پرتال الكترونيكي شوراي )سامانه 1336سياسي مصوب 



 
 
 

 ها و رویکردهالوایح قضایی به مجلس: نقد رویه يو ارائه صالحيت تدوین تأملی بر
  

 

25 

ي قضایيه در دليل عدم اخذ نظر رئيس قوهبان ، این صالحيت را تأیيد كرده است؛ چراكه بهنگه
ي ي قضایي توسط دولت )حتي با همكاري قوهي مقدماتي الیحهتدوین و تهيه ي الیحه وتهيه

تلقي  173اصل  2ي قضایي به دولت، شورا آن را مغایر بند و نيز تجویز تنظيم الیحه  6) قضایيه
ي قضایيه یا عدم . بنابراین شوراي نگهبان در تمام موارد اخذ نكردن نظر رئيس قوهكرده است

قانون اساسي را مغایر قانون اساسي تلقي كرده  173اصل  2رعایت تشریفات موضوع بند 
شوراي نگهبان در نظري، لوایح قضایي را از لوایح قانوني تفكيک و  ي دیگر آنكهنكته است.

داند و معتقد است باید احكام خاصي از قبيل ماهيتي مستقل از الیحه قانوني مي آن را داراي
بيني ي داخلي مجلس پيشنامهي قضایيه در آیيني استرداد آن توسط رئيس قوهامضا و نحوه

   .326: 1337شود )مركز تحقيقات شوراي نگهبان، 

قضایی به ي ي الیحهي قضایيه در ارائه. دیدگاه صالحيت رئيس قوه2
 مجلس در صورت تأخير دولت

ي خود در مهلت قانوني اقدام نكند، رئيس كه دولت به وظيفهبراساس این نظر درصورتي
 ي مورد نظر خود را مطابق با دالیل زیر به مجلس ارائه كند:تواند الیحهي قضایيه ميقوه

به مجلس نيست، بيانگر انحصار طریق ارسال لوایح قانوني توسط دولت  56اصل  الف(
اي است كه در مقام بيان یكپارچگي و یكنواخت شدن لوایح ارسالي به مجلس بلكه تنها وظيفه»

ي قضایي به مجلس عمل ننمود، ي خود در ارسال الیحهباشد. بنابراین اگر دولت به وظيفهمي
« تاده شودي قضایيه به مجلس فرسدیگر مانعي وجود ندارد كه الیحه مستقيماً توسط رئيس قوه

  .3: 1333ي شوراي نگهبان، )پژوهشكده
ي كند رئيس قوه  اصل تداوم خدمات عمومي و اداري و تعطيل نشدن آن ایجاب ميب

ي مربوط را به ي قانوني توسط دولت، بتواند مستقيماً الیحهقضایيه در صورت انجام ندادن وظيفه
قوق اداري این است كه خدمات یكي از اصول مسلم حقوق اساسي و ح»مجلس ارائه كند. 

، در صورت فوت یا عزل 131عنوان مثال، مطابق اصل گاه نباید تعطيل گردد؛ بهعمومي هيچ
هاي وي را بر جمهور با موافقت رهبري، اختيارات و مسئوليتجمهور، معاون اول رئيسرئيس

گاه نباید اساس هيچباشد. بر این گيرد. یكي از این خدمات عمومي، خدمات قضایي ميعهده مي
ي قضایي توسط دولت به مجلس، خدمت قضایي معطل بماند. از ي عدم ارسال الیحهواسطهبه

اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و ي قضایيه قوه، قوه171طرف دیگر، طبق اصل 
مل ي قضایيه باید بتواند به وظایف قضایي و قانوني خود عجا كه قوهاجتماعي است و از آن

ي صورت اتمام مهلت قانوني و عدم تصویب الیحه تواند دري قضایيه مينماید، رئيس قوه
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  .3: 1333ي شوراي نگهبان، )پژوهشكده« قضایي توسط دولت، آن را به مجلس ارسال نماید

ي مستقيم ي قضایيه در ارائهدیدگاه عدم صالحيت رئيس قوه .3
  ي قضایی به مجلسالیحه

ي ي مستقيم الیحهي قضایيه صالحيت ارائهن دیدگاه معتقدند رئيس قوهطرفداران ای 
ترین دالیل قضایي به مجلس را ندارد و این امر ناگزیر باید از طریق دولت صورت پذیرد. مهم

 این گروه عبارت است از: 
در مشروح مذاكرات مجلس خبرگان »برخي حقوقدانان كه معتقدند  نظر برخالف (الف

  این 11: 1337)كاشاني، « ي قضایي{،مطلبي گفته نشده استسي پيرامون آن }الیحهقانون اسا
نویس قانون اساسي در پيش166عدم تصویب اصل  موضوع مورد عنایت مقنن اساسي بود.

دادگستري در امور مالي و اداري و قضایي استقالل دارد. لوایح »نمود كه تصریح مي 1373سال 
ن مستقالً براي بررسي و تصویب به مجلس شوراي ملي فرستاده ي آآن مستقيماً و بودجه

  1735: 1316ي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي، )اداره« شودمي
صورت مستقل را نپذیرفته است، ي قضایي بهي الیحهداللت بر این دارد كه مقنن اساسي، ارائه

بق با نظر مقنن اساسي نيست. یكي از منابع مهم لذا نظر شوراي نگهبان و مصوبات مجلس منط
تواند ما براي شناخت نظر مقنن اساسي مراجعه به مذاكرات خبرگان قانون اساسي است كه مي

پيشنهادي،  166را در درک عميق از نظر مقنن اساسي راهنمایي كند. عدم تصویب اصل 
ي ي قضایيه مستقيماً حق ارائهقوهاي روشن در تأیيد این دیدگاه است كه ي مهم و امارهقرینه
 ي قضایي ندارد و باید مسير تصویب از طریق دولت را طي كند. الیحه

 چنين بود: 56نویس اصل پيش
هاي قانوني نيز شود. طرحلوایح قانوني پس از تصویب هيأت وزیران به مجلس تقدیم مي»

 «ملي قابل طرح است.به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شوراي 
گوید: آبادي ميطاهري خرمآقاي  ،توضيحات شهيد بهشتي در خصوص این اصل پس از

طور تصویب شد كه ما وزیر دادگستري نداشته باشيم ي قضایيه ایندر گروه شش راجع به قوه»
ن اگر كند تقدیم مجلس كند. بنابرایي قضایيه مستقالً لوایحي را كه تنظيم ميي قوهو نماینده

ي كل امور فرهنگي )اداره« بيني نشده استجا پيشطور تصویب شود براي آن مسأله در ایناین
  .361: 1316و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي، 

 دهد:پاسخ ميشهيد بهشتي 
بيني شود. زیرا ممكن است به هر حال باید در رابطه با مجلس، مسيرهاي مشخصي پيش»
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كند ولي از طریق دولت یا از طریق كميسيون ي قضایيه تهيه ميیحه را قوهدر آینده گفته شود ال
ي كل امور فرهنگي و )اداره« دهد كه در این صورت مسأله تمام استدادگستري به مجلس مي

  .361: 1316روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي، 
 گوید: آبادي ميپس از آن طاهري خرم

اي از طرف شوراي عالي قضایي مستقيماً ه است كه نمایندهبيني شدطور پيشجا ایندر آن»
ي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي، )اداره« با مجلس در ارتباط باشد

چون این اصول با یكدیگر مرتبط هستند، چه فرق »دهد: بهشتي پاسخ ميشهيد   كه 361: 1316
ناچار شوید كم كنيد. بنابراین اگر چيزي كم بود كند از این طرف چيزي اضافه شود و بعد مي

توان اضافه كرد. این است كه بهتر است كارمان پيش برود و این اصالحات در پایان بعداً مي
  .361: 1316ي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي، )اداره« انجام گيرد

ایح قضایي طریقيت دارد و دولت این نظرها بيانگر آن است كه نقش دولت در خصوص لو
تواند نقش ماهوي داشته باشد، ولي مذاكرات ي لوایح است و نميمسير خاصي براي ارائه

 كند.بعدي چنين نظري را نفي مي
 به شرح زیر قرائت شد: 166، اصل 73ي در جلسه

و  دادگستري در امور مالي و اداري و قضایي استقالل دارد. لوایح قضایي آن مستقيماً»
 «ي آن مستقالً مورد بررسي و تصویب مجلس شوراي ملي قرار گيرد.بودجه

ي كل امور فرهنگي و گلزاده غفوري )ادارهآقاي اي و سيد محمد خامنه آقاي در این جلسه
ي قضایيه و   بر لزوم استقالل قوه1735-1733: 1316روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي، 

ي الیحه به ارائه ي مجریه ومستقل بدون دخل و تصرف قوه يپذیرش لوازم آن یعني بودجه
و معتقد بودند دادگستري مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است و كردند شكل مستقيم تأكيد 

طور مستقيم است، ي الیحه بهاین وظيفه مستلزم در اختيار گذاشتن لوازم آن از جمله ارائهانجام 
ل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي، ي كموسوي اردبيلي )ادارهآقاي ولي 
كند و این در پاسخ گفت این عمل در تنظيم بودجه، كار مملكت را مختل مي  1735: 1316

كند. در نهایت اصل و با واقعيت فاصله دارد و تصویب آن ایجاد اشكال مياست نظرها شعاري 
 گيري و رد شد.مذكور رأي

شود. با توجه به نوني پس از تصویب دولت به مجلس تقدیم مي، لوایح قا56براساس اصل 
 56شود و اینكه در زمان تصویب اصل اطالق لوایح قانوني كه شامل لوایح قضایي نيز مي

ي قضایيه قابليت طرح نيافت و این طور مستقل توسط قوهي قضایي بهي الیحهپيشنهاد ارائه
ي نيز این پيشنهاد رد شد، لذا الیحه 73ي موضوع به جلسات بعدي موكول شد و در جلسه
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ي قضایي ي الیحهي قضایيه حق ارائهي قانوني است و رئيس قوهقضایي مصداقي از الیحه
 طور مستقيم را ندارد.به

طور انحصاري از سه طریق مندرج براساس اصول قانون اساسي، ابتكار قانونگذاري به (ب
بيني نشده و اگر هر ارج از آن، راه دیگري پيشگيرد و خصورت مي 112و  56در اصول 

طریق دیگري در قانون عادي نيز ذكر شود، مغایر قانون اساسي است، لذا نباید از سكوت مقنن 
طور ي الیحه بهاستفاده كرد و در قانون عادي صالحيت ارائه 173اصل  2اساسي در بند 
 ي قضایيه اعطا كرد.مستقيم را به قوه

ي فوزي و سيد محمدخامنه اي )ادارهآقاي ، 1373در سال  112ررسي اصل در جریان ب ج(
  ایراد كردند كه از  331: 1316كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي، 

كند و وقتي از طریق دولت یعني واسطه آوردن چه معنایي دارد و این تشریفات را زیاد مي
ها زیاد است. در شود، امكان دخل و تصرف در آنه ميها به مجلس ارائطریق دولت این طرح

شود و هایي كه مستقيماً به مجلس ارائه ميتوان گفت یكي از وجوه تمایز طرحپاسخ مي
 هاست. شود، موضوع تأمين بار مالي آنهایي كه از طریق دولت به مجلس ارائه ميطرح

به طرح   7)57شمول اصل پاسخ به استعالم رئيس مجلس در خصوص  شوراي نگهبان در
 ها اعالم كرده است:شوراي عالي استان

 «شودشامل هر طرحي كه طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالي داشته باشد مي 57اصل »
  .115: 1331)امور تدوین، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، 

براساس وحدت مالک ها متضمن موضوعات قضایي باشد، ي دیگر آنكه اگر این طرحنكته
ي دیگري توان فلسفهشود. البته مي ي قضایيه نيز اخذاز نظرهاي شوراي نگهبان، باید نظر قوه

شود، قائل شد؛ بدین شرح كه باید از ها كه توسط دولت به مجلس ارائه ميبراي این طرح
بت به ها از جایگاه برتري نسظرفيت كارشناسي دولت استفاده شود. بدیهي است این طرح

شود، برخوردار است و مجلس هایي كه مستقيماً توسط شوراي مذكور به مجلس ارائه ميطرح
تر است. رو تصویب آن آساني كارشناسي دولت را دارد و الزاینها پشتوانهداند این طرحمي

دليل تأمين بار مالي لوایح قضایي توسط دولت و لزوم استفاده از نظرهاي بر این اساس به
هاي البته این بررسي»شناسي دولت ضروري است هماهنگي الزم با دولت صورت گيرد. كار

رسد چراكه اوالً در لوایح تقدیمي قوه نظر ميكارشناسي نيز قابل توجيه و بلكه ضروري به
قضائيه، معموالً امور غيرقضایي وجود دارد كه اقتضاي بررسي كارشناسي در دولت را دارد، از 

ي كل كشور الزم است توسط اي و مالي كه جهت هماهنگي با امور بودجههقبيل امور بودج
  .1: 1332هاي مجلس شوراي اسالمي، )مركز پژوهش« دولت بررسي شود
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بر   1) 72، مقنن اساسي در اصل 112و  56بر اصول در خصوص ابتكار قانونگذاري عالوه د(
ست. این تصریح مبين آن است كه ي بودجه تصریح كرده اي الیحهصالحيت دولت در تهيه

ي ي تهيه و ارائهقانونگذار اساسي در مقام بيان بوده و صالحيت انحصاري براي دولت در زمينه
 عنوان نظر تفسيري اعالم كرده است:ي بودجه قائل شده است. در این زمينه شوراي نگهبان بهالیحه
بوط در غيرمورد تغيير در ارقام ي كشور و متمم آن و اصالحات بعدي مري ساالنهبودجه»

)مركز تحقيقات « صورت الیحه و از سوي دولت تقدیم مجلس گرددبایست بهبودجه مي
  .132: 1333شوراي نگهبان، 

گذارد، به ي بودجه صحه ميي الیحهبر صالحيت دولت در تهيه 72اینكه مقنن در اصل  
ي دولت م مطلوب آن فقط از عهدهاین دليل است كه این امر، تخصصي و فني است و انجا

باید به لوازم آن نيز ملتزم شد، یعني سایر نهادها حق ابتكار قانونگذاري ندارند.  آید، لذابرمي
ي قضایيه از صالحيت ي لوایح قضایي نيز مصداق دارد و قوهخصوص تهيه این امر در

ري نيز دارد كه مرتبط با انحصاري در این زمينه برخوردار است، ولي لوایح قضایي ابعاد دیگ
حاكي از آن  72اصل  كاررفته درسياق عبارات به ي مجریه است.ها و وظایف قوهمسئوليت

این زمينه  فعال مایشاء در كند وبه مجلس ارائه مي ي بودجه را تهيه واست كه دولت الیحه
بعد از آن باید  ست وي ابتدایي الیحه اي قضایيه متكفل تهيهقوه 173اصل  2است، ولي در بند 

 طي شود. 56مسير مندرج در اصل 
 يیقضاي ي الیحهتهيه صالحيتي قضایيه از دیدگاه شوراي نگهبان هيچ نهادي غير از قوه

رو تنظيم و به مجلس ارسال كند. ازاین يیقضاي الیحه تواند مستقالًرا ندارد و دولت نمي
ي قضایيه است، ولي مقنن اساسي صرفاً به بحث ي قضایي، قوهي الیحهمرجع انحصاري تهيه

دليل ي قضایيه است، ولي بهتهيه اشاره كرده، یعني مقدمات تدوین متن، در صالحيت قوه
ارتباط موضوعات قضایي با امور فرهنگي، مالي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي الزم است 

 مالحظات دولت نيز در نظر گرفته شود. 
ي قضایي به ي قضایيه در ارسال مستقيم الیحهصالحيت رئيس قوه یكي از دالیل عدم هـ(

مجلس شوراي اسالمي اصل عدم صالحيت است. در حقوق عمومي، اصل بر این است كه 
صالحيت نهادهاي حكومتي باید صریحاً در قانون تعيين شده باشد و هر جا كه شک وجود دارد، 

صوص موضوع مذكور، نص صریحي در قانون باید به اصل یعني عدم صالحيت رجوع كرد. در خ
ها و دولت و نمایندگان مجلس اساسي وجود ندارد و این نص تنها در مورد شوراي عالي استان

« تهيه»ي مصداق دارد و اگر مقنن اساسي قصد اعطاي چنين صالحيتي را داشت، باید در كنار واژه
 كرد.اشاره مي 112همانند اصل  «تقيمطور مسارائه به و»به عبارت  173اصل  2مندرج در بند 
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 ي نقد و بررسی ي قضایيه در بوته. قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه4
قانون مذكور دولت موظف است لوایح قضایي را كه توسط رئيس  3ي به موجب ماده

شود، حداكثر ظرف سه ماه تقدیم مجلس كند، این در ي قضایيه تهيه و تحویل دولت ميقوه
ي الیحه تعيين شده قانون اساسي نه مهلت زماني خاصي براي ارائه 56در اصل ي است كه حال

ي الیحه به مجلس دارد، لذا از این حيث مغایر قانون و نه دولت الزامي به تهيه و ارائهاست 
. هدف از وضع این حكم، تعيين ضمانت اجرا براي معطل نماندن لوایح قضایي اساسي است

گرچه این دغدغه قابل درک است، ولي این ماده نتوانست اختالف بين دو قوه در دولت است، ا
به  3ي اي به مادهتبصره 1332رو در سال را حل كند، چون ضمانت اجرایي نداشت، ازاین

 شرح زیر الحاق شد:
كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصویب و ارسال الیحه به مجلس درصورتي»

تواند مستقيماً ي قضایيه ميماه دیگر از مهلت قانوني آن بگذرد، رئيس قوهاقدام نماید و سه 
 «الیحه را به مجلس ارائه كند.

موقع لوایح قضایي توسط نوعي ضمانت اجرا براي عدم ارسال بهبه 3ي ي مادهتبصره
شود، ولي این ضمانت اجرا، صالحيتي فراتر از قانون اساسي را دولت به مجلس محسوب مي

بر آن بسياري از لوایح قضایي بار مالي دارند كه بدون عالوه دهد.ي قضایيه ميرئيس قوه به
هدف از وحدت مسئوليت در تقدیم لوایح دولت چيست؟ »تأمين نظر دولت قابل اجرا نيستند. 

نيازمند تأمين  ها الزاماًاجراي قوانين خصوصاً در بعد تشكيالت و وظایف نهادها و دستگاه
 نماید قطعاًاي را تقدیم مجلس ميالي و بودجه است. بدیهي است كه اگر دولت الیحهمنابع م
 121نماید و به همين دليل است كه اصل بيني ميي تأمين منابع مالي آن را پيشطریقه
جمهور را مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور قرار داده است. رئيس

لت در زمان تقدیم لوایح قطعاً طرق تأمين منابع را براي اجراي قانون بر همين اساس دو
سازد به چه دليل قانون اساسي طرق تقدیم كند. این نكته مهمي است كه معلوم ميبيني ميپيش

)پورسيد، سایت « ها را بسيار محدود فرض نموده استلوایح و یا اختيار تقدیم طرح
ي مجریه از این لحاظ )موضوعات داراي بار مالي  بر ق قوه . البته در عمل تفو7/3/1332الف،
 زند.ي قضایيه لطمه ميي قضایيه، به استقالل قوهقوه

هاي قانوني است و قابل تسري به لوایح صرفاً ناظر به طرح 57ي دیگر آنكه مفاد اصل نكته
ي زیرا الیحه توان این ابهام و شبهه را برطرف كرد،قضایي نيست و معلوم نيست چگونه مي

قانون اساسي محسوب  56ي موضوع اصل ي قضایيه الیحهشده توسط رئيس قوهقضایي ارائه
شود و از سوي دیگر، مشمول طرح قانوني موضوع اصل یادشده نيز نيست و منظور از نمي
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قانون اساسي است.  56همان لوایح قانوني موضوع اصل  57لوایح قانوني مندرج در اصل 
مندرج در این تبصره داللت بر این دارد كه دولت « تصویب و ارسال»آن عبارت بر عالوه

گونه لوایح را تأمين كند كه این اجبار موظف است با وجود نظر كارشناسي خود، بار مالي این
تواند با قانون اساسي، صرفاً مجلس مي 57با هيچ منطقي سازگار نيست، زیرا براساس اصل 

ي بيني آن در قانون چنين الزامي را براي دولت مقرر كند نه قوهيشتأمين منابع مالي و پ
ها ندارد و بر نيز دولت الزامي به پذیرش طرح شوراي عالي استان 112قضایيه. حتي در اصل 

صورت لزوم، شوراي مذكور، طرح خود را مستقيماً  بيني كرده درهمين مبنا مقنن اساسي پيش
چ اصلي از قانون اساسي حكمي داللت بر این ندارد كه دولت به مجلس ارائه كند، ولي در هي

موظف است پيشنهاد شوراي مذكور را بپذیرد. همين منطق در خصوص لوایح قضایي نيز 
 حكمفرماست.

ي ي تبصرهكنندهتواند توجيهاصل تداوم خدمات عمومي و تعطيل نشدن امور نيز نمي 
وم خدمات عمومي، قانون اساسي را زیر پا گذاشت. ي تداباشد، زیرا نباید به بهانه 3ي ماده

اگرچه معطل نشدن لوایح قضایي در دولت منطقي است، راه آن تخطي از قانون اساسي نيست. 
و سایر ابزارهاي نظارتي   5)111اصل  5كاري كند، باید براساس بند اگر دولت در این زمينه كم

حقوقي، صالحيتي فراتر از قانون اساسي براي  مجلس اقدام شود. لذا نباید بدون توجه به مباني
 نهادهاي حكومتي وضع كرد. در خصوص تأیيد این تبصره توسط شوراي نگهبان باید گفت با

ي قضایيه از شوراي نگهبان در مورد امكان ارسال مستقيم توجه به استرداد سؤال رئيس قوه
  با این توضيح 223 - 222: 1333ي قضایي به مجلس )مركز تحقيقات شوراي نگهبان، الیحه

  و 13: 1333كش و الهام، كه امكان رد سؤال از سوي شوراي نگهبان وجود داشت )ابریشم
تأیيد مفاد تبصره توسط شورا، شاهد تغيير رویكرد شوراي نگهبان هستيم كه با توجه به مطالب 

 یادشده محل تأمل و ایراد است.
ي اجراي آن نيز ي داخلي مجلس و نحوهنامهيناز لحاظ تطبيق با آی 3ي ي مادهتبصره

ي نامهها و لوایح طبق آیين، تصویب طرح11و  17واجد ابهام است، زیرا براساس اصول 
ي رسيدگي به كه در قانون مذكور، بحثي در خصوص نحوهگيرد، درحاليداخلي انجام مي

 تدوین شده است. لوایح قضایي نشده و صرفاً پيرامون لوایح قانوني، احكام الزم

 ي لوایح قضایی. بایدهاي نقش دولت در فرایند تهيه و ارائه5
ي لوایح قضایي نه تشریفاتي و نه از باب توان ادعا كرد نقش دولت در فرایند ارائهمي

هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي تكليف است. مدیریت و تمشيت امور اجرایي كشور در حوزه
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ي قضایي تأثيراتي بر گيرد. بدیهي است هر الیحهميو اجتماعي توسط دولت صورت 
رو دولت باید كند، ازاینخواهد گذاشت و مدیریت اجرایي كشور را متأثر مي هاي مذكورحوزه

در خصوص لوایح قضایي بررسي كارشناسي و ارزیابي فني كند تا مشخص شود كه این 
 توان مدیریت كرد.تأثيرات را چگونه مي
شود، زیرا به تلقي نمي رابطعنوان یند لوایح قضایي تشریفاتي نيست و بهنقش دولت در فرا

دولت از صالحيت تصویب برخوردار است و بدیهي است تصویب، تشریفاتي  56استناد اصل 
 3ي شود و مالزمه با بررسي و كار كارشناسي دارد. این در حالي است كه مادهقلمداد نمي

تنزل داده رابط ي قضایيه، نقش دولت را در حد یک هقانون وظایف و اختيارات رئيس قو
است. در این ماده، معلوم نيست منظور از تقدیم لوایح قضایي به مجلس چيست. با این حال 

استفاده شده، این نقش صرفاً تشریفاتي « تحویل»ي رسد چون در این ماده از واژهنظر ميبه
كه مستلزم بوروكراسي و است نين حكمي بيني چاست و اگر چنين باشد، چه لزومي به پيش

هاي زائد و اتالف وقت است. در واقع مقنن نقش عبث و زائد براي دولت در نظر گرفته هزینه
 كه خالف منطق و دور از حكمت است.

مطابق حكمي كه در سال »توان به نظام حقوقي فرانسه اشاره كرد. در این خصوص مي
ها ، لوایح باید سندي تحت عنوان بررسي آثار طرحوزیر صادر شده استتوسط نخست 1333

و لوایح همراه داشته باشند كه شامل تحليلي از فواید مورد انتظار الیحه و پيامدهاي مطالعه 
 . در واقع دولت آثار 227: 1336)زارعي، « اجتماعي، اقتصادي، مالي، حقوقي و اداري آن است

یكي از موازین »كند. ي مقننه ارائه ميا به قوهو تبعات گوناگون یک موضوع را بررسي و آن ر
گذاري عبارت است از ارزیابي و و معيارهاي نوظهور در خصوص ارتقاي كيفيت نظام مقررات

گذاري كه به موجب آن هيچ تصميمي نباید بدون ارزیابي دقيق انواع بررسي دقيق آثار مقررات
هاي مختلف، تصویب و اجرا و گروه آثار اجتماعي، اقتصادي و محيط زیستي آن بر جامعه

  .11: 1333)فریادي، « شود
هاي مختلف گيرد، واجد آثار گوناگون در حوزهلذا هر موضوعي كه در سير تقنين قرار مي

است كه پيامدهاي آن باید توسط نهادهاي تخصصي بررسي شده باشد و لوایح قضایي نيز از 
ي لوایح قضایي، لزوماً به معناي ه در تهيهي قضایيصالحيت قوه»این حكم مستثنا نيست. 

حقوقي و قضایي بودن تمامي ابعاد این لوایح نيست. حسب مورد و متناسب با موضوع، باید 
هاي فراحقوقي و فراقضایي نيز انجام شود. موضوع تعداد مراحل رسيدگي به دعاوي بررسي

اختيار  ر با توجه به لزوم درهاي تجدیدنظتجاري، داراي ابعاد قضایي )امكان ایجاد دادگاه
داشتن قضات با تخصص الزم در این زمينه ، حقوقي )تعارض یا عدم تعارض كاستن از 
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مراحل رسيدگي با حق بر تجدیدنظرخواهي و سایر موازین حقوقي مربوط  ، اقتصادي )تأثير 
 افزایش مراحل رسيدگي و در نتيجه طوالني شدن فرایند صدور و اجراي حكم بر انجام

ي مختلف در این وكار و نقش آن بر وضعيت نماگرهاهاي اقتصادي صاحبان كسبفعاليت
هاي  . این دیدگاه در خصوص امور مرتبط با جنبه71: 1336)تنگستاني، « زمينه   و... است

ي پنجم قانون برنامه  3)132ي ماده« الف»و بند   3)2ي محيطي و فرهنگي، در مادهزیست
 قرار گرفته است. تصریح توسعه مورد
كند هيچ موضوعي بدون توجه به مالحظات جنبي ي امروزي ایجاب ميهاي جامعهپيچيدگي

قانون  3وآثار پيراموني آن در سير تقنين و اجرا قرار نگيرد. در این زمينه الزم است به مفاد اصل 
آن دولت به اي از موضوعات گوناگون را احصا كرده كه براساس اساسي توجه شود كه مجموعه

 2ي امكانات خود را براي نيل به اهداف مذكور در اصل معناي كل حاكميت موظف است همه
پذیر نيست مگر آنكه سه قوه با رعایت اصل تفكيک قوا نهایت كار برد و این مهم امكانبه

ي دولت در این اصل ناظر به سه قوه است و شک واژههمگرایي و مشاركت را داشته باشند. بي
شده در قانون اساسي، داراي نقش و تأثير خاص بينيهاي پيشي صالحيتاي در محدودهر قوهه

ي ي قضایيه، قوهبر قوهقانون اساسي، عالوه 3اصل  16خود است. براي مثال در خصوص بند 
عنوان یک قوه داراي نقش تشریفاتي قلمداد توان آن را صرفاً بهمدخل است و نميمجریه نيز ذي

ي قضایيه را بدون بحث و رسيدگي به مجلس ارسال كند. شده توسط قوهي تهيهكه الیحهكرد 
بيانگر آن است كه دولت در جهت اجراي مفاد آن باید  3ي دولت در اصل بنابراین اطالق واژه

ي قضایيه موضوعات مربوط را مورد بررسي كارشناسي قرار دهد و نظرهاي خود را به قوه
 یک فضاي فني، موضوعات تحليل و نظر مشترک به مجلس ارائه شود.منعكس كند تا در 
)امور تدوین، تنقيح و انتشار  1353نظر تفسيري شوراي نگهبان در سال  3مستند به بند 
ي قضایي تواند در الیحهنيست و اینكه مي رابطیک    دولت تنها131: 1331قوانين و مقررات، 

ي قضایي كه دولت كارشناس است و باید موضوع الیحهاصالحاتي انجام دهد، بيانگر آن است 
رو دولت، ي مجریه بررسي و در مورد آن اعالم نظر كند، ازاینهاي مربوط به قوهرا در حوزه

صاحب نقش و اثر است و اصالح لوایح قضایي توسط دولت مجاز است و اگر این صالحيت 
زم شویم و یكي از لوازم آن این است كه پذیریم، باید به لوازم آن نيز ملترا براي دولت مي

ي قضایي را به مجلس ارائه كند. اگر تواند بدون نظر مثبت دولت، الیحهي قضایيه نميقوه
ي قضایيه موضوعيت دارد، چه ي قضایيه تبعيت كند و نظر قوهدولت موظف باشد از نظر قوه

كه منطقي آن ت است، درحاليي قضایيه به دولي قضایي از سوي قوهلزومي به ارسال الیحه
است كه جهت حذف بوروكراسي و تشریفات زائد، قوه قضائيه بتواند مستقيماً الیحه را به 
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ي قضایي مجلس ارائه كند. اگرچه نقش تأثيرگذار دولت در تدوین و تصویب الیحه
به دالیل انكارناپذیر است، دولت نيز نباید از این صالحيت سوءاستفاده كند و لوایح قضایي را 

كنندگان الیحه در سياسي و غيركارشناسي معطل بگذارد یا بدون توجه به مباني توجيهي تدوین
 بنابراین اگرچه صالحيت دولت مندرج در ي اصلي الیحه را تغيير دهد.ي قضایيه، شاكلهقوه

 ، در مورد لوایح قضایي 13/6/1332، سایت خبر آنالین، 1332گزینشي است )گرجي، 56اصل 
جهت حفظ یكپارچگي و »ي قضایيه است. مقيد به تفاهم با قوه ین صالحيت مطلق نيست وا

 انسجام لوایح و جلوگيري از اعمال تغييرات كارشناسي، در مراحل بررسي الیحه در دولت و
ي )معاونت حقوقي و توسعه« بيني نشده استمجلس سيستم خاصي در قوانين و مقررات پيش

ي ي مفقوده  و همين امر حلقه27: 1333جمشيدي،  یر نظر عليرضاي قضایيه زقضایي قوه
قانون  221ي توان براي رفع مشكل از سازوكار مندرج در مادههماهنگي بين قواست كه مي

هاي نظارتي متشكل از دو نفراز مسئوالن ي پنجم توسعه مبني بر تشكيل شوراي دستگاهبرنامه
حدود مقرر در قانون  ها درآن حفظ استقالل هر یک از باقوه به انتخاب رئيس قوه  نظارتي هر
براي  وري وارتقاي بهره منظور ایجاد هماهنگي براي كارامد نمودن نظام نظارت واساسي به

 تقویت مدیریت كشور، در بحث تدوین قوانين نيز استفاده كرد.
هاي صالحيتي دیگر آنكه لوایح قضایي ممكن است متضمن امور اجرایي مربوط به نكته

ها اعمال نظر كند و هاي قانوني خود، نسبت به آندولت باشد و دولت باید حسب مسئوليت
رابط تواند بدون توجه به مالحظات فني از كنار آن بگذرد با این توجيه كه صرفاً یک نمي

 تواند تصویر مطلوبي را از نقش دولت روشن كند:هاي زیر مياست. مثال
 27ازدواج توسط وزارت بهداشت ،  پزشكي قبل از ن الزامات بهداشتي و)تعيي 26مواد  الف(

 )تسليم اموال از 61دارایي  و  اقتصادي و هاي نامتعارف توسط وزارت امورمهریه ماليات از )اخذ
 ي مجریه بود.هاي قوهي مسئوليتي حمایت خانواده در حوزهسوي دولت به قيم محجور  الیحه

ي قضایي موارد اختالفي فرضي دیگري نيز قابل طرح است. هدر خصوص مفاد الیح ب(
ي قضایيه براي جلوگيري از افزایش اختالفات خانوادگي و طالق و سعي در ایجاد فرضاً قوه

هاي خانواده را ضروري ي خانواده در كنار دادگاهصلح و سازش، وجود مراكز مشاوره
رسيدگي به تخلفات اعضاي این مراكز ي گزینش، آموزش و تشخيص دهد و معتقد باشد نحوه

ي پرداخت آن باید اي و نحوهي خدمات مشاورهها و تعرفهي انجام وظایف و تعداد آنو شيوه
ي قضایيه باشد. در مقابل دولت معتقد باشد این ي مصوب رئيس قوهنامهبه موجب آیين

ود است و نيازي به تشكيل ي خانواده وابسته به سازمان بهزیستي موجظرفيت در مراكز مشاوره
 نهاد موازي و متداخل نيست.
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ي قضایيه موظف شد ي چهارم توسعه، قوهقانون برنامه 131ي ماده« د»به موجب بند  ج(
صالح برساند. در سال دیدگان اجتماعي را تهيه كند و به تصویب مراجع ذيي حمایت از بزهالیحه
 ه به دولت ارسال شد. این الیحه متضمن امور زیر بود:ي قضایيي مذكور از طریق قوه، الیحه1335
منظور جبران خسارت از طریق پرداخت دیدگان به. تشكيل صندوق حمایت از بزه1
 شناسي، بيكاري و خسارت معنوي و اعطاي وام؛ي حقوقي و رواني درمان، مشاورههزینه
اركان صندوق، چگونگي ي انتخاب ي مربوط به شرح وظایف و شيوهنامه. تصویب آیين2

انجام امور مالي، ميزان و شرایط و موانع پرداخت، ساختار و تشكيالت مركزي و واحدهاي 
 ي قضایيه؛استاني توسط رئيس قوه

ي ساالنه، پنجاه درصد هاي بودجهي صندوق شامل ردیف. تعيين منابع مالي و بودجه3
 شود.اي تابع به خزانه واریز ميهي قضایيه و سازماندرآمدهایي كه ساالنه توسط قوه

اگرچه این الیحه ماهيت قضایي دارد، موضوعات آن، مربوط به امور اجرایي، اداري، 
مربوط به دولت است و  121و  72اي نيز است كه براساس اصول استخدامي، مالي و بودجه

بار  72س اصل دولت الیحه را به مجلس ارائه كرد. دولت باید براسا توان بدون تأمين نظرنمي
بيني كند و بسنجد كه آیا توازن ي ساالنه پيشمالي ناشي از تأسيس این صندوق را در بودجه

دليل اینكه ماهيت وظایف صندوق خورد یا نه. از سوي دیگر، بههم مي به درآمد و هزینه
 يامه، اساسن 11)37ي قضایيه و به موجب اصل اجرایي است، باید زیر نظر دولت باشد نه قوه

 قضایيه. يآن باید به تصویب دولت برسد نه قوه
محسوب شود، باید این الیحه را بدون توجه به مالحظات رابط اگر دولت صرفاً یک 

هایي داده است كه باید كه مقنن اساسي به دولت صالحيتمذكور به مجلس ارائه كند، درحالي
یرا در برابر رهبر، ملت و مجلس به آن توجه كند و حق ندارد از خود سلب صالحيت كند، ز

 مسئوليت دارد.
قانون اساسي،  66هاي كلي اصل قانون اجراي سياست 32ي ي مادهبه موجب تبصره د(

رسيدگي به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را از طریق  يي قضایيه مكلف شد الیحهقوه
هاي اقتصادي و ر بنگاهدولت تقدیم مجلس كند. موضوع این قانون واگذاري سهام دولت د

هاي دولتي، تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي، تسهيل هاي بخشچگونگي قلمرو فعاليت
هاي ي فعاليتها در حوزههاي اقتصادي است كه تمامي آنرقابت و منع انحصار در فعاليت

ات دولت كند، بدون در نظر گرفتن مالحظقضایيه تهيه مي ياي كه قوهدولت است، لذا الیحه
 قابل ارائه به مجلس نيست. 

 217 يي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص معضل مادهبراساس مصوبه (ـه
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 يمنظور حل مشكل بودجهاي بهچهارم توسعه، دولت موظف شد الیحه يبرنامه يالیحه
ي بودجه قضایيه با توجه به نياز واقعي تقدیم مجلس كند. دولت در تدوین الیحه يقوه

متوازني را به مجلس ارائه كند،  يتام باشد تا بتواند بودجه باید داراي اختيار 72براساس اصل 
 ياي است، اعم از آنكه مربوط به قوهاي كه متضمن امور مالي و بودجهرو هر الیحهازاین

 ود.گيري شبيني و تأمين بار مالي آن باید در دولت تصميمدليل پيشقضایيه باشد یا نباشد، به
پذیر نيست، لذا این امر در اصوالً فرایند قانونگذاري بدون توجه به مالحظات فني دولت امكان 
 داخلي مجلس تصریح شده است. ينامهآیين 153و  157، 176، 173، 172، 163، 161، 131مواد 

 يي مجلس در خصوص تهيه و ارسال لوایح قضایي از طریق دولت مانند تبصرهرویه
رسيدگي به  يقانون اساسي )موضوع الیحه 66هاي كلي اصل قانون اجراي سياست 32 يماده

تخلفات و جرایم این قانون ، قانون تمدید مهلت اجراي آزمایشي قانون مجازات اسالمي 
آیين  ي)موضوع الیحه 1337قانون دیوان عدالت اداري مصوب  63ي ، ماده1331مصوب 

)موضوع لوایح  1333چهارم توسعه مصوب  يبرنامه قانون 131ي دادرسي دیوان  و ماده
 ،هاي مجازات حبس، حمایت از حقوق شهود و متهمانزدایي از قوانين كيفري، جایگزینجرم

حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمایت از حریم  ،دیدگان اجتماعيحمایت از بزه
نقش تأثيرگذار دولت  تعریف جرم سياسي و تفكيک آن از سایر جرایم   نيز بيانگر ،خصوصي

تلقي شود، این امر با حكمت قانونگذاري ناسازگار است و امري  رابطاست و اگر دولت صرفاً 
هاي غيرضرور است كه از این حيث نيز زائد و موجب اتالف وقت و مستلزم صرف هزینه

 است.  12)هاي اقتصاد مقاومتيسياست 11قانون اساسي و بند   11)3اصل  11مغایر بند
صالحيت دولت در تصویب و ارسال لوایح قضایي به مجلس از باب تكليف نيست و  
ها را از یک جمهور در بحث امضا و ابالغ قانون مقایسه و آنتوان آن را با صالحيت رئيسنمي

سنخ تلقي كرد، زیرا در هيچ جایي از قانون اساسي چنين تكليفي براي دولت نيست كه ملزم 
جمهور رئيس 123كه در اصل تأیيد و به مجلس ارسال كند، درحالي را باشد عين لوایح قضایي

موظف است مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني و ابالغ به وي امضا كند و براي 
اجرا در اختيار مسئوالن بگذارد. در مذاكرات مربوط به این اصل ذكر شده است كه صالحيت 

رو در این خصوص هم تخيير نيست؛ ازاین يلهجمهور از باب تكليف است و از مقورئيس
تشریفاتي  جمهورنص صریح وجود دارد و هم مذاكرات داللت بر این دارد كه نقش رئيس

قضایي نه نص صریحي بر تشریفاتي بودن  ياست، ولي در مورد نقش دولت در فرایند الیحه
قضایيه  يیيد نظر رئيس قوهاي وجود دارد و لذا این نظر كه دولت ملزم به تأاست و نه قرینه

 است، محل اشكال و تأمل است.



 
 
 

 ها و رویکردهالوایح قضایی به مجلس: نقد رویه يو ارائه صالحيت تدوین تأملی بر
  

 

89 

  گيرينتيجه
ي قضایي به ي الیحهقضایيه در ارائه يمقنن اساسي اگرچه با عدم تصویب صالحيت قوه

مرز صالحيتي قواي مجریه و  173اصل  2و بند  56شكل مستقيم به مجلس و تصویب اصل 
ن دو قوه را در صورت تفاهم نداشتن بر سر لوایح تعامل ای يقضایيه را تعيين كرده، نحوه

قانون اساسي  56ي مجریه را بر مبناي اصل نوعي تفوق قوهقضایي مشخص نكرده است و به
مجلس  يپذیرفته كه با توجه به نظرهاي شوراي نگهبان این رویكرد تعدیل شده است . رویه

قضایي را  يجلس، ارسال الیحهدر خصوص تهيه و تصویب لوایح قضایي بيانگر آن است كه م
صرفاً از طریق سازوكار دولت تعيين كرده است. اگر نقش دولت رابط باشد، طراحي چنين 

توان با حذف نقش صوري دولت، از همان ابتدا به سازوكاري عبث و غيرمنطقي است، زیرا مي
 قضایي را به مجلس ارائه كند.  يقضایيه صالحيت داد تا خودش الیحه يقوه

ي قضایيه مغایر موازین حقوقي است، زیرا قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه 3يماده
 يشود و واژه، لوایح قانوني پس از تصویب دولت به مجلس تقدیم مي56براساس اصل 

تصویب داراي مفهوم است و مرجع مصوب، حق اصالح را دارد، با این حال نباید به 
ي قضایيه صرفاً ولت نيز حكم و ادعا كرد كه نقش قوهصالحيت مطلق و بدون قيد و شرط د

تهيه و تدوین و نقش دولت نيز رد یا پذیرش آن است، بلكه باید براي هر دو قوه صالحيت 
ي دیگر ترجيح داد و اگر اختالفي نيز پدید اي را به قوهتوان بدون دليل، قوهقائل شد و نمي
سازي را كنندگي و آمادهنيستند، بلكه نقش تهيه كدام مرجع تصویب نهایي قانونآید، چون هيچ

رو نظر هر دو قوه باید در یک متن واحد به مجلس ارائه شود. بنابراین در دارند، ازاین
 يخصوص لوایح قضایي نقش دولت در تصویب مطلق نيست، بلكه مقيد به تفاهم با قوه

و بدون توجه به مالحظات و قضایيه نيز مطلق نيست  يقضایيه است و در عين حال نقش قوه
مندرج  يتهيه يتوان از واژهي الیحه به مجلس ندارد و نميمجریه، حق ارائه ينظرهاي قوه

 ي الیحه به مجلس كرد.صالحيت ارائه يافاده 173اصل  2در بند 
 يبه رسميت شناخته شده، در سایر اصول، نحوه 75اگرچه موضوع استقالل قوا در اصل 

 يرو باید به قدر متيقن اكتفا و از توسعهیكدیگر نيز بيان شده وازاین ود تأثير قوا برمداخله و حد
قضایي  يي الیحهي قضایيه در ارائهها پرهيز كرد. موضوع صالحيت رئيس قوهدليل صالحيتبي

مقنن اساسي است . با عنایت به  بدون توجه به تأثير و نقش دولت، مغایر قانون اساسي و نظر
ي طور خاص در بحث تهيه و ارائهاصل همگرایي بين قوا و رعایت مالحظات هر قوه به لزوم

مشتركي را  يقضایي، باید هر دو قوه را مكلف كرد در راستاي رسيدن به اجماع، الیحه يالیحه
طور مستقل در متن واحد به مجلس به مجلس ارائه كنند و در صورت اختالف، نظر هر كدام به
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همگرایي و مشاركت حداكثري بين قواي مجریه و »شود بر این اساس پيشنهاد ميارائه شود. 
قضایيه در تهيه و تدوین لوایح قضایي و توجه به نقش سازنده و مؤثر هر دو قوه با همكاري و 

عنوان یكي به« ي نظر هر دو قوه در متن الیحههماهنگي یكدیگر و در صورت بروز اختالف ارائه
گيرد.  ي قانونگذاري در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد توجه قرارهاي كلاز سياست

تصویب لوایح قضایي، مسئوليت كميسيون لوایح دولت به  بر این به منظور تسریع درعالوه
قضایيه  يي وزیر دادگستري گذاشته شود تا با توجه به اشراف بر روند تنظيم الیحه در قوهعهده

 دارد، روند بررسي را 111مجریه طبق اصل  يقضایيه با قوه يوهعنوان رابط قو مسئوليتي كه به
قانون  111ي اجراي قسمتي از اصل قانون نحوه 2 يماده« الف»تسریع كند. همچنين براساس بند 

قضایيه به  يشده توسط رئيس قوهي لوایح قضایي تهيهوي مسئوليت ارائه 1336اساسي مصوب 
عهده دارد، بنابراین بهتر است هر دو قوه از ظرفيت وزیر  ردولت و پيگيري تصویب آنها را ب

 نحو احسن استفاده كنند.دادگستري كه آگاه و آشنا به مسائل قواي مذكور است، به
قضایي به مجلس  يي الیحهدر خصوص مواردي كه بين قواي مجریه و قضایيه براي ارائه

، حل اختالف و تنظيم روابط 111صل ا 5شود، باید متذكر شد براساس بند اختالف ایجاد مي
هاي رهبري است. در این زمينه رهبر معظم انقالب، طي حكمي گانه جزء صالحيتقواي سه
منظور بررسي گانه را بههيأت عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه 3/7/1331در تاریخ 

ن عالي نظام خود ي نظرهاي مشورتي تشكيل دادند. در این حكم تصریح شده مسئوالو ارائه
نحو مطلوب تنظيم و اختالف احتمالي را رفع كنند. در تعامل با یكدیگر، روابط قوا را به

بعد  ياول، اصل بر همكاري و تعامل قوا با یكدیگر است و در مرحله يرو در مرحلهازاین
ظارتي و ایجاد كه در مورد نهادهاي نگونهبر آن، همانباید از این راهكار استفاده كرد. عالوه

پنجم توسعه، راهكار الزم را طراحي و  يقانون برنامه 221 يهماهنگي بين آنها، مقنن در ماده
توان در خصوص تقنين و هماهنگي و همكاري بين قوا نيز شبيه بيني كرده است، ميپيش

 همين حكم را تصویب كرد.
ها و وراي عالي استانها و لوایح قانوني توسط دولت، شطرح 112و  56براساس اصول 

شود، بنابراین سازوكارهاي مندرج در این اصول پانزده نفر از نمایندگان به مجلس ارائه مي
هاي ابتكار قانونگذاري است و آنچه موضوعيت دارد، صالحيت مجلس در تقنين است، راه

ا صرفاً ي خود را به مجلس تحميل كنند و نقش آنهتوانند ارادهرو این نهادها نميازاین
كه در خصوص مصوبات گونهسازي متن اوليه براي تصویب نهایي مجلس است، همانآماده

هاي اجرایي در فرایند تصویب مقررات، هاي دولت و دستگاههيأت وزیران، نقش كميسيون
ي نظرهاي كارشناسي است و این دولت است كه در صرفاً تهيه و تدوین متن اوليه و ارائه
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كند كه بعضاً ممكن است با تشخيص مصلحت تصميم نهایي را اتخاذ مي نهایي، يمرحله
مخالف متن اوليه نيز باشد، زیرا مسئوليت و صالحيت با هيأت وزیران است. همين فرایند در 

دیگر بدون دليل  يهاي قانوني نيز وجود دارد و نباید نظر یک قوه را به قوهمورد لوایح و طرح
اول باید نظر مشترک هر دو قوه به مجلس ارائه شود و  يدر مرحله ترجيح داد و بر این اساس

، سنجيمستقل هر یک به مجلس ارائه شود تا مجلس براساس مصلحت در صورت اختالف، نظر
 تصميم نهایي را اتخاذ كند.
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 هایادداشت
ي ریه و قوهي مجي مقننه، قوهاند از: قوهقواي حاكم در جمهوري اسالمي ایران عبارت: »75اصل  .3

ي این قانون اعمال ي امر و امامت امت بر طبق اصول آیندهقضایيه كه زیر نظر والیت مطلقه
 «شوند. این قوا مستقل از یكدیگرند.مي

ي یي و اداري و اجرایامور قضا ييه در كليهیقضا يهقو هايمسئوليتانجام  منظوربه: »175اصل  .0
سال  ي و مدیر و مدبر را براي مدت پنجیبه امور قضا نفر مجتهد عادل و آگاه مقام رهبري یک

 «يه است.یقضا يمقام قوه ترینعاليكه  نمایدمييه تعيين یقضا يرئيس قوه عنوانبه
هاي قانوني شود و طرحلوایح قانوني پس از تصویب هيأت وزیران به مجلس تقدیم مي: »56اصل  .1

 مجلس شوراي اسالمي قابل طرح است. به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در
ي تواند با همكاري قوهدولت مي»هاي سياسي: فعاليت احزاب و گروه يطرح نحوه 21 يماده .4

قانون اساسي را تهيه  113ي محاكم دادگستري موضوع اصل ي تشكيل هيأت منصفهقضایيه الیحه
 «و به مجلس تقدیم كند.

ا و اصالحاتي كه نمایندگان در خصوص لوایح قانوني هاي قانوني و پيشنهادهطرح: »57اصل  .5
انجامد، در صورتي قابل طرح كنند و به تقليل درآمد عمومي یا افزایش هزینه عمومي ميعنوان مي

 «در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمين هزینه جدید نيز معلوم شده باشد.
شود، از طرف دولت تهيه و ترتيبي كه در قانون مقرر ميي كل كشور بهي ساالنهبودجه» :72اصل  .9

 «گردد.براي رسيدگي و تصویب به مجلس شوراي اسالمي تسليم مي
 «گانه.حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه -5وظایف و اختيارات رهبر: : »111اصل  .1
كه تا پيوست فرهنگي  يمهندسي فرهنگي كشور و نظامنامه يدولت موظف است براساس نقشه .8

پيوست  ينسبت به تهيه ،رسدپایان سال اول برنامه به تصویب شوراي عالي انقالب فرهنگي مي
 هاي مهم و جدید اقدام نماید.فرهنگي براي طرح

انجام  يهاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحلهها و پروژهطرح .6
 س ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زیستیابي براساسنجي و مكانمطالعات امكان

ها و ها توسط مجریان طرحبيارزیا يهرعایت نتيجمحيطي قرار دهند. زیستمورد ارزیابي اثرات 
 ها الزامي است.پروژه

ها، ها، شركتسازمان يتصویب دائمي اساسنامه تواندميمجلس شوراي اسالمي : »37اصل  .32
ربط واگذار كند یا هاي ذينبه كميسيو 52لت را با رعایت اصل مؤسسات دولتي یا وابسته به دو

 «.دولت بدهد به راها تصویب آن ياجازه
 ي، همه2 مذكور در اصل اهداف به نيل براي است موظف ایران جمهوري اسالمي دولت: »3اصل  .33

 كار برد:هامور زیر ب خود را براي امكانات
 «غيرضرور. تشكيالت و حذف صحيح اداري ایجاد نظام -32

 ياندازه سازيهاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقيهزینهدر  جویيصرفه .30
 د.ئهاي زاهاي موازي و غيرضرور و هزینههو حذف دستگا دولت
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 منابع
ص نقد نظر شوراي نگهبان در خصو» ، 1333كش، محمدامين و غالمحسين الهام )ابریشم .1

 .2، سال پانزدهم، ش حقوق اسالمی يپژوهشنامه ،«امكان ارسال لوایح قضایي به مجلس
صورت  ، 1316ي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي )اداره .2

، تهران: مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
 اسالمي. انتشارات و تبليغات مجلس شوراي  ياداره

نظرات استداللي شوراي نگهبان در » ، 21/6/1333ي شوراي نگهبان )پژوهشكده .3
 ي  قانون وظایف و اختيارات رئيس قوه3) يخصوص طرح الحاق یک تبصره به ماده

 .شوراي نگهبان يپژوهشکده، تهران: «قضایيه
مورد  مجموعه نظرات شوراي نگهبان در ، 1332) ــــــــــــــــــــــــــــ .6

، تهران: 3163تا خرداد  3181هشتم خرداد  يمصوبات مجلس شوراي اسالمی دوره
 شوراي نگهبان.  يپژوهشكده
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Abstract 
The Competence of the head of the judiciary for drafting judicial bills 

has been mentioned in paragraph 2 of the Article 158 of the Constitution of 
the Islamic Republic of Iran. Nevertheless, the content of the Articles 74 
and 102 of the Constitution, as well as the detailed negotiations of the 
Assembly for Final Review of the Constitution in 1979, indicate that the 
head of the judiciary has no jurisdiction to provide and directly send 
judicial bills to the Islamic Consultative Assembly. Thus, this paper seeks 
to answer this question: What is the scope of the competence of the 
executive and judiciary powers in preparing and presenting judicial bills to 
the Assembly, and what are the solutions regarding the challenges between 
the two branches of government?. The necessity of the principle of 
convergence among the governmental powers and their special 
considerations in providing and sending judicial bills to the Assembly 
demands both branches provide an adaptive joint bill, and in case of 
disagreement, the opinions of each branch would be sent to the Assembly 
independently. Reaching this goal requires attention in the General Policies 
of Legislation. 
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