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 1یمحسن دیفر و*1یغمام یدمحمدمهدیس
 

 رانیا، تهران، امام صادق )ع(دانشگاه  دانشکده معارف اسالمی و حقوق اریاستادـ 1
 رانیا، تهران، یادارو خدمات  ییقضادانشگاه علوم  اریاستاد -1

 

 21/4/2734: رشیپذ  42/24/2732: افتیدر

دهیچک
 یبرا یحقوق ییها نظام یتمام کهاست  ییها دغدغه نیتر مهمنظارت بر مصوبات دولت از 

 یاسیس ینهادها قیطرچه از  یعمومبر مقررات  نیقوان تیحاکمو  نیقوانسلسله مراتب  نیتضم
( و 59اصول ) زین رانیا یاسالم یجمهور یاساسآن بوده و هستند. در قانون  یپدر  ییقضاو چه 

 کیمصوبات دولت را تحت نظارت ، ( سابق111اصل ) زینو قبل از آن  یاساس( قانون 195)
و مسلط  یاسیس یمرجعتوسط  یقانونگذارهمانند  یگذار مقرراتقرار داده بود تا  یاسیسمقام 

ماده و  مذکورنظارت مطابق اصول  نیا. ماحصل ردیگو نظارت قرار  یبررسمورد  نیقوانبه 
رئیس مجلس  یها مسئولیت در رابطه با یقانون اساس 195و  59قانون نحوه اجراء اصول  »واحده 

 یها ونیسیکم ای رانیوز ئتیه( یعادقانون ) ریمغاشدن مصوبات  االثر یملغ، «یاسالم یشورا
عدم  هیتوج درصدد ،یا ادلهاظهار از حقوقدانان با  یبرخوجود  نیااست. با  ریوزاز چند  متشکل

علل  ةبه عمد، و نقد آن مذکورمقاله نگارنده با استناد به اظهارات  نیاهستند. در  قوانین مذکور
 . پردازد یم نیقوانمصوبات دولت با  یها رتیمغا

( 195( و )59ل )واص، رانیوز ئتیه، یاسالم یشورامجلس  سیرئ، نظارت :هادواژهیکل
 .نیقوانولت با مصوبات د قیتطبو  یبررس ئتیه، یاساسقانون 
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مقدمه
 (Marek, 1954: 278) است. یکشورهر  یداریپادوام و  ضرورت ییقانونگرا

ابهام و ، رانت یفضافارغ از  ندینما یسع یکشورالزم است مقامات  نکهیا الخصوص یعل
 نیتأم یا قهیسلو  یشخص یها برداشترا دور از  یعمومو مصلحت  تیرضا، یقانونخالء 
 ینیخمامام  چنانکه، حق و عدالت نیتأمندارد جز  یتیغاقانون  دیدتر. و بدون کنند
 الحکومه ان: »داند یمقانون و عدالت  یاجرادر جهت  یآل یهدفرا  حکومت لیتشک

، )امام( ینیخم« )الناس. بین االلهیه العداله بسط و القانون اجرا الجل جعلت انما االسالمیه
 یاله عدل قانون بر یمبتن یحکومت را یالماس یجمهور حکومت شانیا( 111: 1ج، 1931
 حق یحاکممقام و  چیه و برند یم سر به کامل تیامن با قانون هیسا در همه که دانسته
 کارگزاران جمله از و همگان صراحت با لذا، بردارد یقدم قانون و مقررات برخالف ندارد

 را قانون که دیباش نیا به دیمق دیبا همه: »نمودند انیب و فراخوانده قانون تیحاکم به را
در واقع از  (935 :11ج، 1933، )امام(ینیخم.« )باشد شما یرأ برخالف ولو دیریبپذ
 قانون است. تیحاکم، ینظمو استقرار هر  حکومتهر  لیتشک تایهیبد

و نقض و فرار از قانون ، قانون را مد نظر قرار داده تیحاکمامر  زین یرهبرمقام معظم 
همواره  لیدل نیهمبه ، دانند یمجامعه  یاقتصادو  یاجتماعاوضاع  دنکر یبحرانعلت  را

 ندگانینما دارید در اناتیب) «دولت عمل یبرا است الخطاب فصل قانون»: کنند یمعنوان 
 ( 5/9/1931 مورخ یاسالم یشورا مجلس

 دو وجه دارد: یرهبرامام و  اناتیب
 یاجرااصل بر  که دارند یم انیب (1)نظام یکل استیس کیبه عنوان  شانیا که نیا( 1

منجر به نقض قانون  یها برداشتو بدون اتباع از ، کاستو  کمبدون ، مفاد و اهداف قانون
 نکهیا کما باشد یم ها استیس نیااالتباع بودن  اصل بر الزم میدان یم کهاست. و همانطور 

و  (1).دانند یم یتخطو قابل  یارشادنظام را  یکل یها استیسها ناصواب  برداشت یبرخ
 است؛ یعمل به صورت کردیرو نیا نیمباز مقامات  یبرخ یعمل هیرومتأسفانه 

 کالنروزمره و  به طور کهدارد  یمسائلآن اشاره به  شناسانة بیآس( وجه پنهان و 1
 نقض و فرار از قانون. یعنی میهستشاهد آن 

 هیتوجقابل  ریغبودن و  یقانون ریغ یمدع یها استدالل یبررسمقاله نگارنده با  نیادر 
به ، یاساس( قانون 195( و )59اصول ) لیذ سازوکارمجلس بر اساس  سیرئبودن نظارت 
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پرداخته است و در جهت اتقان  رانیوزمحترم  ئتیهناظر به مصوبات  یها رتیمغا لیتحل
قانون  رتیمغا لیدلبه  که کردهاشاره  رانیوز ئتیهاز  یمصوباتصرفاً به ، مطالعه نیا

 منتشر شده است. ـ ریاخدر چند سال  ـ یرسمشده و در روزنامه  االثر یغمل

دولت(ئتیه)رانیوزئتیهمصوباتکنترلیقانونیمبنا
نظام استقالل قوا  کی یاساس( قانون 93مطابق اصل ) رانیا یاسالم یجمهورنظام 

در  زین ییرهاابزا یولمستقل هستند  گریکدیقوا از  نکهیابا  یمتعددمطابق اصول  کهاست 
به عمل آورده و مانع از نقض  ییقضا ـ یاسیسنظارت  گریکدی عملکرددارند تا بر  اریاخت

 تیصالح، یاساس( قانون 31اساس و مطابق اصل ) نیاقانون و فساد قدرت گردند. بر 
 یاسالم یشورامجلس  یانحصار تیصالح ـ  نظارت تیصالحعالوه بر  ـ یقانونگذار

. در مفهوم ینوعو  یکل ةعبارت است از هر وضع قاعد یقانونگذاراست و البته مفهوم 
 نیا. گردد یم زین یعمومقانون شامل مقررات  کردهبه آن اشاره  زین( 31اصل ) چنانکهاعم 

است و البته  ریناپذ( خدشه 93قوه مقننه طبق اصل استقالل قوا مصرح در اصل ) تیصالح
در  کیشرو دولت را  هیمجرقوه  کشورهااز  یرخبما مانند  کشور یحقوقنظام  که میدان یم

 یو( به 195محدود بر اساس صدر اصل ) به طور بلکه (9)ندانسته است. یقانونگذارامر 
  تنظیم»و « قوانین  اجرای  تأمین»، « اداری  وظایف»در خصوص  یگذار مقررات ةاجاز

مفهوم عام داده شده  به یقانونگذارمجلس در امر  تیصالح تیرعابا «  اداری  سازمانهای
 ة( اساسنام59دولت مطابق اصل )، یفن کارشناسانه دید نیتأمدر جهت  نیهمچناست. 
 یضیتفو به صورت نیقوان تیرعارا با  دولت به وابسته ای یدولت مؤسساتو  ها شرکت

 (191: 1931، یغمام. )کند یم بیتصوو  نیتدو
 ،ـ  است یاسیسقاعدتاً  کهـ جلس نظارت م نیهمچنو  یگذار قانون تیصالحبا توجه به 

در مقررات مصوب دولت متبلور  یحیصحمصوب مجلس به نحو  نیقوانمفاد  آنکه یبرا
را مرجع  جمهور سیرئ، و ششم ستیبو  کصدیاصل ، یاساسقانون  یبازنگرقبل از ، شود

از   پس  های دولت  نامه ها و آیین  نامه تصویب»قرار داده بود:  یدولتنظارت بر مصوبات 
  آنها را بر خالف  که  رسد و در صورتی می جمهور رئیس  اطالع  به  وزیران  هیأت  تصویب

نظارت از آن  نیا« فرستد. می  وزیران  هیأت  تجدید نظر به  برای  بیابد با ذکر دلیل  قوانین
و چهارم  یسو  کصدی)اصل  شد یماداره  ریوزتوسط نخست  رانیوز ئتیه کهجهت 
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 یشورا که. البته از آن جهت دیرس یممنتخب مجلس بود مطلوب به نظر  زین یوسابق( و 
عدم »اصل ، بود کشاندهنظارت را به قبل از اجرا  نیا (1)یریتفس هینظر کینگهبان در 

 یاعضا مذاکراتبه هر حال مشروح  یول. شد یمبا خدشه روبرو « یامور عموم یلیتعط
طلوب نظارت بر مصوبات دولت است و از آن م ةسابق نیمب یاساسقانون  یبازنگر یشورا

به  رانیوز أتیه استیر تیصالح یاعطاو  ریوزبا توجه به حذف مقام نخست  کهجهت 
 ها آن،  (9)نبود ممکن جمهور سیرئ اراتیاخت ةنظارت در زمر نیا یبقا، جمهور سیرئ

 نیا (1)دادند. صیتشخنظارت  نیا یاجراصالح در خصوص  یمقامآنرا  سیرئمجلس و 
در مفاد  زینقانونگذار  کردیروبر  یمبتنالزم بود برداشت  کهاز آن جهت  تیصالح یاعطا

 نیقوان ریتفس یانحصار تیصالحمجلس  کهبود. چرا  یضرورگردد  نیتضممقررات 
 (199ـ191: 1931، یغمامرا مطابق اصل هفتاد و سوم بر عهده دارد. ) یعاد

 رانیا یاسالم یجمهور 1915سال  یحاصال یاساس( قانون 59اصل ) لیذبر اساس 
 و  بررسی منظور  به و باشد کشور  عمومی  مقررات و  قوانین مخالف نباید  دولت  مصوبات»

  مجلس  رئیس  اطالع  به اجراء  برای  ابالغ  ضمن باید مزبور  قوانین با آنها  مغایرت  عدم  اعالم
  تصویب: »کند یمهم مقرر  یاساسن ( قانو195اصل ) لیذ نیهمچن.« برسد  اسالمی  شورای

  ابالغ  ضمن،  اصل  این در مذکور  هایکمیسیون  مصوبات و  دولت  های نامه آیین و ها نامه
 بر را آنها  که  صورتی در تا رسد می  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  اطالع  به اجراء  برای

 .«بفرستد  وزیران  هیأت  به نظر تجدید  برای  دلیل ذکر با بیابد  قوانین  خالف
 و هشتاد اصول اجراء نحوه»تحت عنوان  یعاد یقانون 1915راستا در سال  نیادر  
 های مسئولیت  با رابطه در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و سی و یکصد و پنجم

 های نامه آئین و ها نامه تصویب: »دارد یماشعار  کهوضع شد « اسالمی شورای مجلس رئیس
 مصوبات نیز و هشتم و سی و یکصد اصل در مذکور هایکمیسیون مصوبات و دولت

 مجلس رئیس اطالع به ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون پنجم و هشتاد  اصل موضوع
 بدهد تشخیص قانون خالف را آن مجلس رئیس که صورتی در. رسد می اسالمی شورای

 کالً یا بعضاً مصوبات قبیل این چنانچه، نماید می اعالم دولت به دلیل ذکر با را خود نظر
 مکلف مربوطه کمیسیون یا و وزیران هیأت  مورد حسب شوند داده تشخیص قانون خالف
 سپس و اقدام مصوبه اصالح به نسبت مجلس رئیس نظر اعالم از پس هفته یک ظرف است

( 5) اکنونهم  یآتاقات ماده واحده با الح نیا« .نماید صادر را اجراء توقف  فوری دستور
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عدالت  وانیدبر آراء  یحتمجلس  سیرئبر قاطع بودن نظر  یهمگ ها آنتبصره دارد و مفاد 
 یشورا از جمله ریگ میتصم ینهادها ریسابه  نیقواننظارت مطابق  نیا .کند یم حکم یادار
ره ( و تبص95موضوع تبصره ماده ) یاساس( قانون 11اصل ) یکل یها استیس یاجرا یعال

 یعل یشورامصوبات  نیهمچن( و 11اصل ) یکل یها استیس یاجرا( قانون 11ماده )« 1»
 یفضاحفظ و گسترش  یقانون حهیال( قانون اصالح 1ماده )« 1»ها موضوع تبصره  استان

 یتسرمصلحت نظام(  صیتشخمجمع  هیاصالحمجلس و  1955سبز شهرها )مصوب 
 .دهد یم

مجلس  استیر قیطراز  یاسالم یشورامجلس ، ظارتو ن کنترلدر نظام  بیترت نیابه 
در  (195مفاد و روح قوانین )مطابق اصل تا  کند یمدولت نظارت  یگذاربر نحوه مقررات 

 .گردد نیتضمقانون  تیحاکمجهت 
 یبرارا  کاملنظارت جامع و  امکانهم  کهوجود دارد  یمتعدد عواملوجود  نیابا 

قانون در جهت وضع  احکاماز  یمواردلت در و هم دو آورد ینممجلس فراهم  سیرئ
 فیوظااتفاق نسبت به  نیا یا اندازه. در هر صورت تا کند ینم تیتبعمصوبات خود 

 ها رتیمغا تعداد یولاست  یعیطب یعمومخدمات  هیاراو  یعمومدولت در اداره امور 
اق در اتف نیاداشته است.  یصعودرشد  ییها برههنسبت به تعداد مصوبات صادره در 

 جمهور سیرئقابل مطالعه است.  یصعودهشتم و نهم از جهت رشد متناوباً  یها دولت
 بحث از پس که کردارسال  درباره یرهبر به خطاب را یا نامه خصوص نیا درنهم  دولت

 روابط میتنظ و اختالف حل یعال أتیه 19/11/1931 مورخ جلسه در، موضوع یبررس و
 اثر الغاء» :دیگرد اعالم لیذ شرح به یرهبر معظم مقام به مذکور أتیه نظر گانه سه یقوا

 مجلس مصوب نیقوان بر یمبتن یاسالم یشورا مجلس محترم سیرئ توسط دولت مصوبات
 را یعاد قانون در یاریاخت نیچن ینیب شیپ، یارجاع نامه در زین محترم جمهور سیرئ. است

 دولت اراتیاخت قییضت و ادشدهی اصول در مجلس سیرئ اراتیاخت توسعه موجب
 از برداشت اختالف به نهیزم نیا در ها یناهماهنگ و اختالفات عمده هک آنجا از. اند دانسته
 یاجرا شده ابالغ یها راهبرد نخست بند دیکتأ به توجه با و شود یم مربوط ادشدهی اصول

 میتنظ و الفاخت حل یبرا یاساس قانون ریتفس مانند ییها راه از استفاده بر 111 اصل 3 بند
 ایآ هک مورد نیا در یاساس قانون 195 و 59 اصول از نگهبان یشورا ریتفس، قوا روابط
، ریخ ای ندک یم اعطا مجلس سیرئ به را دولت مصوبات اثر الغاء اریاخت ورکمذ اصول

 زین فوق اصول از برداشت خصوص در یعال هیأت نظر اعالم چنانچه. بود خواهد گشا راه
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 یشوراپاسخ  .«شد خواهد نظر اعالم متعاقباً، باشد یاسالم انقالب معظم رهبر موردنظر
بود.  نیموازو منطبق بر  ینیب شیپقابل  کامالًقانون  تیحاکم نیتضم یراستانگهبان در 

به  11/9/1931است در مورخ  یاساسهم سنگ مفاد قانون  کهشورا  ریتفس
 مجلس رئیس نظر اعالم از پس وزیران هیأت: »دارد یم حیتصر/م 31/91/391شماره

 صورت این غیر در است؛ خویش مصوبه اصالح و تجدیدنظر به مکلف اسالمی شورای
)پورتال « .شد خواهد االثر ملغی ایراد مورد مصوبه، قانونی مقرر مهلت گذشت از پس

سابق خود را  ةیرووجود دولت همچنان  نیابا  (195اصل  لیذ ریتفس، نگهبان یشورا
 دیبا، دولت یها نامه بیتصو یها رتیمغا یشناس بیآس یراستامقاله در  نیار ادامه داد. د

 . میپرداز یمبه دو دسته از علل 

  رتیمغامنجر به  یها برداشتـ 1
 یریگیپو دو هدف عمده را  کند یمرا فراهم  رتیمغاها مبنائاً موجبات  برداشت نیا

 یمعرف یاساسمفاد قانون  ریسابا  ادمتضرا اشتباه و  مذکوروضع اصول  نکهیا: اول دنکن یم
. به کند میاصل و مفاد قانون نحوه اجرا را مخدوش  لیذ نیتضم که یریتفس؛ دوم کرده

 نیتر مهماز  یبخشتا  کند یم یسعدولت اوالً ، ها برداشت نیابر  یمبتنو  بیترت نیا
 سیرئنظر مختلف به  یانحابه  اًیثانو  نکندمجلس ارسال  سیرئ یبرامصوبات خود را 

 .نکند( عمل 195( و )59اصول ) یاجرا ةماده واحد یالحاقچهارم  ةمجلس و تبصر

 آن جینتا( و 135( و )58ها دولت از اصل ) برداشتـ 1ـ1

( و 58اصول ) که دارند یمابراز  نیچن یودولت و حقوقدانان موافق نظر ـ 1ـ1ـ1
 یخاص ریتفاس دیبا رتیمغا نیارفع  یبرادارند و هم  رتیمغااصول  ریسا( هم با 135)

 :کرد هیارارا 

)محمد  .شوند یم( 93قوا مندرج در اصل ) کیتفکموجب اختالل در  مذکوراصول . 1
 (1931، زاده یمنش، 1931، نژاد

به بوده ) یاساس( بر خالف قانون 195( و )59اصول ) یاجرا یعادوضع قانون . 1
عدم  ةمجلس را خالف قاعد سیرئ تیصالحو  (1931، زاده یمنش( و )1931، یداغ

 (1931، )محمد نژاد .دهد یم شیافزا تیصالح
اصول  و برخی دیگر ازاستقالل قوا  (195( و )59اصول )از نگهبان  یشورا ریتفاس. 9

 (1931، نژاد یاحمد) .کند یمرا مختل  یاساسقانون 
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 کشور یادارو  ییاجراموجب اختالل در نظم  مذکوراصول  یاجراضمانت  رشیپذ. 1
درصد ملت  91از شیبتوسط  کهاست  کشورمقام دوم  اراتیاخت یناف( و 1931، یداغب)

 (1931، نژاد یاحمد. )گردد یم نییتع

 سیرئ یاستطالعصرفاً نظارت  یعنیداد  هیارا قیمض ریتفس مذکوراز اصول  دیبا. 9
 (1931، الهام، 1931، زاده یمنش، 1931، مجلس مورد قبول است. )محمد نژاد

 وانید( نقض اصل نظارت 195( و )59اصول ) یاجراقانون  یالحاق 5ع تبصره وض. 1
 (1931، زاده یمنش. )گردد یممحسوب  یموازنهاد  کی جادیاو  یادارعدالت 

هم اصل سلسله مراتب  ییاجرا یها دستگاهبه  ها رتیمغامجلس با ابالغ  سیرئ. 3
 یقانون( و هم مفاد ورجمه سیرئ 11/1/1931مورخ  11511شماره  ة)بخشنام یادار

 . کند یم( را نقض 1931، یعباس)
 و ها نامه بیتصو) 195 اصل از مجلس استیر اراتیاخت یتسربودن  یقانونریغ. 5

 یها اساسنامه) 59 و (ریوز چند از مرکب یها ونیسیکم مصوبات و دولت یها نامه نییآ
 و( جمهور سیرئ ژهیو ندگانینما ماتیتصم) 113اصل به( …و یدولت یها سازمان

 یقانون فیوظا در تداخل ای و نظر اختالف موارد در رانیوز أتیه ماتیتصم) 191اصل
 و بودجه و برنامه امور در جمهور سیرئ میمستق تیمسئول)111 اصل و( یدولت یها دستگاه

 .(کشور یاستخدام و یادار امور
، 1931، یداغب. )کشور وجود ندارد ریسا در هیچ نمونه مشابهی از نظارت مورد نظر. 3

 (1931، محمدنژاد

 (1931، )محمدنژاد .مجلس است سیرئنظارت  یناف یاساسقانون  مذاکراتمشروح . 11

 یعنیاست  ییقضادر نظام  دنظریتجد( به مفهوم 195در اصل )« دنظریتجد»مفهوم . 11
رد حق الغاء اثر ندا کنندهنظر  دیتجدقانون بود مرجع  ریمغاو مصوبه دولت  میتصماگر 
شماره خبر ، الهام، 1953، . )الهامکندارسال  یمقتض میتصماخذ  یبرا به دولت دیبا بلکه

 (وزینرجا  ،119119

 دولت یها برداشتاز  یناش جینتاـ 2ـ1ـ1

اصول  لیذ که کنند یمرا دنبال  یجینتااهداف و  مذکور یها برداشت کهاست  یهیبد
 هیمجرقوه  ماتیتصمبر  نظارتاعمال انتفاع ساقط و مانع  زییح( را از 195( و )59)
 از: اند عبارتها  برداشت نیا جینتا. گردد یم
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 مجلس سیرئ یبراالف( عدم ارسال مصوبات 
 کهد باش توانند ینم نکته نیا نیمب( 1ـ1ـ1در بند ) مذکور یها برداشتاز  کدام چیه

  و مصوبات  دولت  های  نامه  ها و آیین  نامه  تصویب: »دارد یم انیب مذکورصراحت اصول 
  شورای  مجلس  رئیس  اطالع  اجرا به  برای  ابالغ  ضمن،  اصل  مذکور در این  های کمیسیون

بصورت مجلس  سیرئ یبراعمالً دولت مصوبات را  ،وجود نیابا .« رسد می  اسالمی
های متفاوت هیئت تطبیق در پاسخ به  از اعضای دورهخباز  .کند یمکرده و ارسال گزینشی 

برای  را مصوباتدر خصوص اینکه دولت  -دولت ئتیه ریدب – یصدوق یعلدعایی که ا
اظهار  (3)دهد به هیئت تطبیق نمی را آنها مجلس کند ولی رییس ارسال می مجلس رییس

 رئیس برای بنابراین فرستد می ما برای ندک دریافت ای مصوبه اگر مجلس رئیس: »دارد یم
 مصوبات غیررسمیهای  انالک از ما و دهند نمی ما به یزیچ هم ایشان هک فرستند نمی مجلس

 روزنامه مانند دیگرهای  انالک از را مصوبات هک شویم می مجبور ما. نیمک می دریافت را
 روزنامه) .«نیمک دریافت... و دولت سایت، مجلس قوانین اداره، محاسبات دیوان، رسمی
 (1ص، 19/11/31 خیتار به 1139 شماره ،شرق

مجلس ارسال  سیرئ یبراروبرو هستند  واضح راداتیابا  که یمصوباتعمده  به طور
استخدام  (5)،نیآفر)همانند مهر  یاستخداممصوبات ، یاستانهمانند مصوبات  گردند ینم

همچون  ینیعناواز  نیهمچن( و... . دولت (11)یشرکتو لغو استخدام  (3)نفر در نهاد 1911
خود را از شمول عنوان  ةتا مصوب ردیگ یم بهره زین و...« نامه توافق»، «نامه تفاهم»
 که یحال. در نکندمجلس ارسال  سیرئ یبرارا  ها آن بیترت نیبدخارج و « نامه بیتصو»

 دیبا بلکه، ( دولت نه تنها مصوبات195( و )59اصول ) یاجرا ة( قانون نحو1طبق تبصره )
در جهت  نیهمچن .کندال دولت ارس یبرامصوباتش را هم  یهیتوجمستندات و گزارش 

در تبصره  ،دارد ینامآن مصوبه چه  نکهیامصوبات دولت اعم از  هیکلبه اطالق  حیتصر
استفاده شده تا صرفاً « های مقامات مذکور تصویبنامه»از عبارت  مذکورقانون  یالحاقهشتم 
 .نهد یمخود  «مصوبات»دولت بر  که ینیعناوباشد و نه  «بیتصومرجع » مالک

 مجلس سیرئنظرات  تیرعا ب( عدم
 یمستمسک تواند یم( گفته شد 1ـ1ـ1در بند ) که ییها برداشت یتمام یمنطق جهینت

مجلس  سیرئنظرات  تیرعابه دو روش با عدم  چنانکهنقض قانون.  هیتوجباشد در 
 :میهستمواجه 
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 مجلس سیرئنظرات  یقطعو  حیصر یاجراعدم . 1

 میهستشاهد آن  حیصردولت به طور  یها نامه بیتصواز  یبرخمتأسفانه در خصوص 
 یف کماعامداً و عالماً ، هفته کیمجلس و گذشت زمان  سیرئمصوبه بعد از اعالم نظر  که

در خصوص عدم  جمهور سیرئ یحقوقمعاون  یداغبخانم  السابق در حال اجرا است.
 ثراال یملغ اجازه اصل نیدر ا: »سدینو یممجلس  سیرئاعمال نظرات  یاجراوجود ضمانت 

 اصل در اینکه بر عالوه اجرایی ضمانت چنین بینی پیش و است نشده داده مصوبه نمودن
 صراحتا که اساسی قانون 139و 131 اصل مغایر است نشده بینی پیش اساسی قانون 195

 روش این باشد می است کرده بینی پیش را اداری عدالت دیوان توسط دولت مصوبات ابطال
در  یداغب (11)«.شود می کشور اجرایی و اداری نظام در اخالل موجب دولت مصوبات الغای
 جمهور سیرئ جهینتاست و در  یاساسمجلس نقض قانون  سیرئاقدام  دهد یم حیتوض ادامه

 به جمهور رئیس: »دینما یاساساقدام به اخطار قانون  119طبق اصل  دیباضمن تمرد از آن 
 قانون نقض به نسبت تواند نمی است بدیهی و خورده سوگند اساسی قانون از پاسداری

 تذکر و اخطار دهد انجام است ممکن که کاری ترین طبیعی بنابراین. باشد تفاوت بی اساسی
 «.است

 ةبخشنام - نژاد یاحمدمحمود - جمهور سیرئ کههاست  استدالل نیهمظاهراً بر اساس 
ابالغ  کشور ییاجرا یها دستگاه یتمامبه  ریزرا به شرح  11/1/1931مورخ  11511شماره 

 است: کرده
 یها دستگاهبا  مکاتبهضمن  یعادبه استناد مصوبه  یاسالم یشورامجلس  محترم سیرئ»
خارج از  یحتبعضاً  که یدولتمصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات  یبرخ ییاجرا

 .دینما یم داده و لغو صیتشخ ریمغارا  باشد یم زینشده  ادیمصوبه  تیصالح
عالوه بر  که دینما یم اعالم فهیوظو به عنوان  یاساسقانون  111و  119ه استناد اصل ب

را  یاریاخت نیچن یاساساز اصول قانون  کی چیه، هیرواقدام و  نیامتعدد به  راداتیا
 « ..است. نکردهاعطا  یاسالم یشورامجلس  یحتمحترم و  سیرئبه  حاًیتلو ایصراحتاً و 

: کند یم تکمیل نیچن 1931 بهشتیارد 11الهام در مورخ  نیغالمحسرا  لیتحل نیا
 نهاد عنوان به رسمی روزنامه در داند می مغایر را ای مصوبه هکاین محض به مجلس رئیس»

 ندارد؛ حقوقی توجیه این و ندک می منتشر شورک رسمی مقررات و قوانین انتشار رسمی
این اقدام  ...است اصول خالف دخو، نیست نهایی هک نظری هم آن رسمی روزنامه در نشر
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شور کند و نظم را در کو تردیدی بر خالف قانون ایجاد  کیکن است در اجرا تشکمم
حالی که فارغ از عدم توجه رییس در  (119119شماره خبر ، وزین)رجا « نندکمختل 

(، این امر کامالً 195( و )59ی اجرا اصول ) قانون نحوهصراحت جمهور و معاونش به 
( 1955آزاد به اطالعات ) یدسترس( قانون انتشار و 11( و )9مطابق مواد ) است که مبرهن

 زینالغاء و اصالح آن  و به همین جهتمنتشر شود  یرسمدر روزنامه  دیبامصوبات دولت 
 منتشر گردد. یرسمدر روزنامه دسترسی به اطالعات عمومی باید حق  نیتضمدر جهت 

 یضمن اءیاحعدم اجرا با ـ 2

 سیرئگرفتن نظر  دهیناددر  یاقدامفعال  به صورتدولت ، مصوبات یبرخورد در م
 (11)دیجد ةمصوب کیشده را در قالب  االثر یملغ ةمصوب بلکه دهد ینممجلس صورت 

باور  نیارا به  ییاجرا یها دستگاهاقدام دولت  نیا. با داند یم یجارو  حاکمهمچنان 
 یمجررفع اثر شده و همچنان آن مصوبه ، شده ثراال یملغ ةاحتماالً از مصوب که رساند یم

 است. 

 (135( و )58دولت ناظر به مفاد اصول ) یها استدالل لیتحلـ 2ـ1
و  رفتهیپذ یشکلحداقل به مفهوم « ت قانونیمکحا»اصل  یحقوق یها نظام یتمامدر 

 ندینما تیرعارا  نیقوانمفاد  دیبا( انیفرمانرواهمه )چه فرمابرداران و چه  کهاست  یهیبد
قواعد مادون الزاماً  یعنیاست  حاکماصل سلسله مراتب هنجارها  نیقوان انیم نیهمچنو 
 که ییاجرامقامات ، از همه شیب انیم نیا. در کنند تیرعاو مقررات مافوق را  نیقوان دیبا

 بیتصو کهرا  ییها نامه نییآمصوبات و  دیبادارند  یگذار قاعدهدر  یمحدود اراتیاخت
اهداف  ایبا مفاد  یرتیمغا چیهحداقل  ایباشد  (19)«دیگو یآنچه قانون م»بر  یمبتن دکنن یم

از ابتدا در اصول  کهاست  یا دهیاهمان  نیا( AJDA, 2004: 357نداشته باشد. ) نیقوان
 1995مصوب  یاساس( قانون 139( و )111مخصوصاً اصول ) یاساساز قانون  یمتعدد
 یساختار راتییتغبا تمام  یاساسقانونگذار قانون ، 1915و در اصالحات سال  افتینمود 
: 1951، یاساسقانون  یبازنگر مذاکراتنمود. )مشروح  دیتأکبه شدت بر آن ، هیمجرقوه 
دولت  یها نامه بیتصودو نهاد به نظارت بر  رانیا یحقوقدر نظام  هذایعل( 1111ـ 339

را به شرط  یعمومو  یدولتمراجع  همه ماتیتصمهمه  که یادارعدالت  وانید: پردازند یم
فقط  که یاسالم یشورامجلس  سیرئ؛ و کند یم یبررس( 139مطابق اصل ) تیشکا
 تیماه که یا مصوبههر  ای( و 195( و )59موضوع اصول ) رانیوز ئتیه یها نامه بیتصو
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 (19).کند یم یدگیرسرا  (11)اصول باشد نیادر  مذکورداشته و مصوب مقامات  نامه بیتصو
مطابق صدر  مصوبه کند اعالم قانون ریمغا را یا مصوبه مجلس سیرئ اگر ندیفرآ نیادر 

 .شود یم ملغی االثر( 195( و )59اصول ) یاجرا ی نحوهماده واحده 
قوا  کیتفکدر مدل « تعادل و نظارت»نظام  ندیفرآ کننده لیتکممجلس  سیرئنظارت 

 اریاختچرا  نکهیا الخصوص یعلارد وجود د ییها یکاستنظارت  نیادر . گرچه باشد یم
قانون و  تیحاکماز  انتیص ونشده  یحکومتگذار  مقرره ینهادها ریسامجلس شامل  سیرئ

نباید نسبت به  کرده ولی فقدان نظارت مواجه یکاست خلل با رانظام تعادل و نظارت 
 .شاهد تمرد باشیم زین همین میزان نظارت

حاصله )از منابع مختلف با  یها نامه بیصوتمجلس را به  سیرئ یدگیرس ریزجدول 
 :دهد یمنشان  ریاخ ةده کی یطتوجه به عدم ارسال تمام مصوبات توسط دولت( 

تعداد مصوبات حاصله سال
(11)

 رتیمغادرصد  رتیمغاعدم  رتیمغا 

 ٪1700 097 07 077 (39بهشتیارد)تا  1931

1937 379 100 991 1307٪ 

1933 301 933 999 99٪ 

1933 370 193 779 1909٪ 

1930 309 30 770 309٪ 

1939 1979 09 370 707٪ 

1937 9079 70 379 901٪ 

1930 1393 191 399 000٪ 

1939 1903 33 1779 000٪ 

1939 1119 199 379 11٪ 

1931 1933 30 399 903٪ 

1937 1700 99 377 700٪ 

 یقیتطب ةمطالع ـ1ـ2ـ1
 ریسادر  ینظارت نیچن که کنند یمادعا  حقوقداناناز  یمعدود ةعد میگفت کههمانطور 

مصوبات دولت انطباق  یبرا یبررسلزوم  منکر ها آنالبته  .سابقه ندارد یحقوق یها نظام
 وانیدمانند  ییقضامرجع  کیصرفاً توسط  دیبانظارت  نیا که کنند یم انیب بلکه شوند ینم

دو بحث را از هم  دیبا دیتردگفت بدون  دیبا. در پاسخ ردیگصورت  یادارعدالت 
 یبرامنطبق و مطابق قانون باشند و  دیبادولت  یها نامه بیتصو ایآ نکهیا. اول کرد کیتفک

 یاسیسنهاد  کی تواند یم ایآمرجع  نیا نکهیاالزم است؟ دوم  یمرجعتطابق  نیا نیتضم
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 باشد؟آن  سیرئو همانند مجلس 
مثبت است  یهیبدفرض  کیه عنوان همه حقوقدانان ب انیمپاسخ سوال اول  یبه راست

گفت اوالً مجلس و  دیبادر پاسخ  ؟داد یاسیس یمرجعنظارت را به  نیا توان یم ایآ یول
از  یاریبس که یشأنهم هستند.  ینظارتشأن  یدارا یقانونگذارشأن  کناراجزاء آن در 

 فهیوظ کشورها از یاریبسدر  نکهیا کماباشد.  یاول یقانونگذاربر  دیباحقوقدانان معتقدند 
مند است.  بهره نهیزم نیادر  یمتعدد یابزارهامجلس نظارت بوده و از  یاصل

(Yamamoto, 2007, p:11 به عالوه )از  یبردارگرته  دینباضرورتاً ، نظارت سازوکار آنکه
 نیااساس  نیهمهدف است. بر  نیتأم یبراابزار  یکارآمدمهم  بلکهباشد  کشورها ریسا

قرار  دیتأکمورد  ییابتداآن هم در جلسات  یبازنگرمجلس  اکراتمذشأن در مشروح 
صحت  نیتضم یبرا« تعادل و نظارت»نظام  تیخصوصبودن  یاسیس، اًیثان (13)گرفته است.

 یاسیس تیماهدو قوه از سه قوه  یوقت گریدهر قوه است. به عبارت  ینهاد یکارکردها
به قوه  هیمجرقوه  ییپاسخگو یحتو « تعادل و نظارت»دارند ما در حال بحث از نظام 

 نجایادر  آنکه. به عالوه میهست( یاساسقانون  111)اصل  جمهور سیرئدر حد  یحتمقننه 
 یندگینمابه  بلکه ستین یا قهیسلعمل  یبرا یمجوزآن  سیرئ ایبودن نهاد مجلس  یاسیس

( ماده 1و فهم قانون )تبصره) یقانونگذارمجلس در  یرانحصا تیصالح تیخصوصاز 
موارد «  با ذکر دلیل» نیقوان تیرعا نیتضم یبرا کهمجلس است  سیرئ نیا، واحده(

 کارشناساناز  یا مجموعهبه  یمتک که یرتیمغا. کند یماعالم  جمهور سیرئرا به  رتیمغا
از  متشکل یمشورتنهاد  نیااست.  نیقوانمصوبات دولت با  قیتطبو  یبررس ئتیهعضو 

 نیمعاوناز ، در جهت اتقان نظرات کهاست  یمالو  یحقوقاز متخصصان  یا مجموعه
 یبررسدر ابتدا هر مصوبه را  ئتیه نیا (15).شود یماستفاده  یدولت نیمتخصصوزراء و 

مصلحت خاص  ایبر نص  یمبتنتا اگر دولت  کند یمدولت ارسال  یبراو  کرده یمقدمات
مجلس آنرا هم لحاظ  سیرئو  ئتیهاست  کردهمصوبه مزبور  بیتصودام به اق یقانون
. کنندعدول  یقطع ریغو  یمقدمات رتیمغااز  یقانونو در صورت وجود نص  ندینما

 ریسادر  یمشابهمبناء  ینظارت یعملکردها نیچن( و اتفاقاً 199ـ 193: 1931، یغمام)
را انجام  فهیوظ نیا یاسیس تیماهبا  یینهادها زیندر فرانسه  چنانکهدارد.  کشورها

 : دهند یم
( 13در فرانسه مطابق ماده ) کهنهاد خود پارلمان )مجلس و سنا( است  نیاولالف( 
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 بیترت نیارا بر عهده دارد. به  فهیوظ نیا (13)1111مورخ نهم نوامبر  1919ـ1111قانون 
را به  یگزارشست قانون دولت موظف ا کی بیتصوماهه از  1 حداکثر ةدور کیدر  که

 بیترت نیاو مصوبات دولت در آن مورد است. به  ها نامه نییآ هیکلناظر به  کهمجلس بدهد 
ا مفاد یآ ن آنچه قانونگذار گفته است را به اجرا درآورده است؟یا دولت مر و عیآ» که

دولت  بیترت نیابه « ن شده است؟یتأم (11)ا اهداف قانونیاست و آ یمقررات دولت ضرور
 کند بیتصوشش ماهه  حداکثررا  یالزام یها نامه بیتصو نکهیادارد اول  یاساس فهیوظو د

 ةنظارت بر عهد اعمال نیا فةیوظباشد.  نیقوانمصوبات منطبق بر مفاد و روح  نکهیاو دوم 
)هم در  ونیسیکم نیااست. گزارش منتشره توسط  (11)نیقوان یاجرانظارت بر  ونیسیکم

اعالم ، نیقوان ریمغا یها نامه بیتصو کردنالوه بر فاقد اعتبار سنا و هم در مجلس( ع
 .شود یمهم  یعموم

مشورت  ازمندین بیتصودولت قبل از  یها نامه بیتصوفرانسه  یحقوقب( در نظام 
موجب  یولمشورت گرچه صرفاً مشورت است  نیاهستند.  (11)یدولت یشورابا  یالزام

 امکان که دهد یم یدولت یشورابه  ینیشیپ نظارت کیو  شود یماتقان مصوبات دولت 
 اند نکردهبه نظر شورا عمل  رانیوز ئتیه که یمواردقانون مخصوصاً  ریمغاابطال مصوبات 

 .کند یمرا فراهم 

 یشخص یها برداشتطرد  یبرااالجرا  الزم ریتفس ـ2ـ2ـ1
اصرار  در جهت نگهبان یشورا تاًینها، حقوقدانان یبرخبه تبع ابهامات مطروح توسط 

اصول  لیذ« تجدید نظر  برای»و «  قوانین با آنها  مغایرت  عدم  اعالم و  بررسی»بر مفهوم 
 یعال أتیه قانون و بنا به درخواست تیحاکم یاجرا( به عنوان ضمانت 195( و )59)

 هینظر 11/9/1931 مورخ جلسه در، مذکوراصول  لیذ ریتفسقوا به  انیمحل اختالف 
 مجلس سیرئ نظر اعالم از پس رانیوز هیأت». کرداعالم  ریزشرح خود را به  یریتفس

 صورت نیا ریغ در است؛ شیخو مصوبه اصالح و دنظریتجد به لفکم یاسالم یشورا
 شماره ةینظر) .«شد خواهد االثر یملغ رادیا مورد مصوبه، یقانون مقرر مهلت گذشت از پس
 ن(نگهبا یشوراپورتال ، 11/9/1931 خیتار م/391/91/31

 ها نامه بیتصو یمحتوامربوط به  یها رتیمغاـ 2
مطرح شده  رایاخ یها برداشتدولت نه به جهت  یها نامه بیتصو یها رتیمغااز  یبرخ

 شتریبمسائل  نیااند.  با آن روبرو بوده زینگذشته  یها دولت کهاست  یمسائل لیدلبه  بلکه
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 مصوبات و مفاد مقررات مربوط مرتبط است. یمحتوابه 

 قانونگذار احکامعدم دقت دولت به ـ 1ـ2
خود را از  یولقانون مطلع است  کی اتیکلدولت از  که میهستشاهد آن  یموارددر 

. کند ینمدقت الزم را اعمال  ثیح نیااز  ایو  داند یمدقت در مفاد و شمول آن معاف 
 (11)یمقتضبه الزامات  حیتصرعدم  ایو  (19)قانون طیشراو  احکامتوسعه شمول  ای قییتض

 دست است. نیا (19)یقانون فاتیتشر تیرعاو عدم 

 یگروهو  یاجتماع یها خواستفشارها و ـ 2ـ2
تا  کند یمقصد  یاجتماع یها ضرورتاز فشارها و  یسر کیدولت بنا به  یموارددر 
مصوبات در  نیا ة. عمددینماآن وضع  زیآمبر لبه ابهام  ایبا قانون و  ریمغارا  یمصوبات
، یکارشناسدولت فارغ از مطالعات  که بیترت نیا. به شوند یم وضع یاستان یسفرها
و بند )ت(  13نشده )مواد  ینیب شیپ یمالبار  یدارا که کند یماخذ  یماتیتصمها و  وعده
 راداتیاو با  سلف آن( است نیقوانساله پنجم توسعه و  قانون برنامه پنج 111ماده 
 اریبسبه عالوه مصوبات  (11)( روبرو است.کشور یمومعقانون محاسبات  3)ماده  یا بودجه

 نیهمچن (13).باشند یم دسته نیااز  یرسمبه  یقرارداداز  تیوضع لیتبدمربوط به  ادیز
به  یشرکت یروهاین تیوضع لیتبدها به  دولت در الزام دستگاه زیآممصوبه جنجال 

مصوبات دولت با  قیطبتو  یبررس ئتیهمتعدد  یها استداللبا توجه به  زین یقرارداد
)از  یکشورخدمات  تیریمداز مواد قانون  یمتعددبا مفاد  رتیمغادر خصوص  نیقوان

دولت را بر  کهاست  یاجتماع یخواستهااز فشارها و  یناش زین و...( 13، 19جمله مواد 
بعضاً در  که( حهیال) یقانون مذکورو اصالح مفاد  رییتغ یبرابدون درخواست  دارد یم آن
خواسته بر  کیدولت( به  یساز کوچک استیس) گردند یم دنبال استیس کیلب قا

 پاسخ دهد.  یقانونو  یعمومخالف مصالح 
قالب قابل  نیادر  زیناقشار و افراد  یبرخبه  ازیامت یاعطاموضوع در خصوص  نیا
و  موسسات  رهیمد ئتیه یاعضاهنگفت  یایمزاحقوق و  یاعطامثال  یبرااست  لیتحل

  (13).زیآم ضیتبع طیشراافراد خاص و  یبراورود خودرو  ایو  (15)یدولت یاه شرکت
با توجه  زینفاقد استاندارد  یخودروها دیتولمصوبات دولت در خصوص  انیم نیادر 

 ازینآن همواره با فشار خودروسازان و  کردن یانحصارصنعت و  نیادولت از  تیحمابه 
 (91)روبرو بوده است. یانحصارار انتخاب و باز امکاناز عدم  یناش یعموم
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  یقانون ریغاصرار دولت بر اعمال ـ 3ـ2
 ایمصوبه و  کهمنظور از اصرار دولت بر اعمال خالف مندرجات قانون آن است 

 نیا جةینت. کند یمنقض  یشکلقانونگذار را هرچند  احکاماز  یحکم آشکارادولت  میتصم
نظام  دتوان یماطالع از مفاد قانون رخ دهد عدم  لیدلاست به  ممکنالبته  که یشکن قانون
 از: اند عبارت عیشاموارد  نیتر مهماز  یبرخ. دینمارا مختل  کشور یاقتصاد ـ یادار

 یمصالح نیتأم یبراقانونگذار  که یمصوباتالخصوص  یعلمصوبات  یبرخالف( در 
 ازین یبخود را دولت ، کرده ینیمعو دستگاه  یرسم یمرجع دییتأ ای شنهادیپبه اخذ  حیتصر

خاص در  به طور دییتأ ای (91)شنهادیپفقدان  نیا. داند یم مذکور دییتأ ای شنهادیپاز اخذ 
ـ  یشکل ندیفرآ کیگرچه  شود یم تکرار شتریب هیمجرمستقل از قوه  ینهادهامورد 

عدم  ةقانونگذار ملحوظ داشته بواسط که یجوانب دیتردبدون  یول رسد یمبه نظر  یفاتیتشر
باعث اخالل  زین یموارددر  ،دولت ی هیرو نیهممغفول خواهد ماند.  یآلمفاد  نیا تیرعا
 (91)کند یم یریگ میتصم ها آن یجا بهدولت  چنانکهنهادها شده است  یبرخ یریگ میتصمدر 

 (99).کند یم دیمق ایرا مختل  ها آن تیصالح ای
در مصوبه  یاهومقانونگذار به نحو  احکاممصوبات  یبرخدر  گریدب( از طرف 

مورد نظر  ندیفرآفارغ از  یندیفرآو  زمیمکانمفاد مصوبه  که بیترت نیابه  شود ینم تیرعا
 به طور ها شرکتمثال در مصوبات و اساسنامه نهادها و  یبرااست  کرده هیاراقانونگذار را 

مسئله  ژهیبه ومناقصات ) یبرگزارالزامات مربوط به قانون  تیرعاشاهد عدم  مکرر
مسئله عدم  ژهیبه وقانون محاسبات ) ایو  (91)(فاتیتشر ترکامالت متوسط و بزرگ و مع

درآمدها و  زیوارو عدم  (91)یمالبار  نیتأم (99)،مصوب مربوط یاعتباراستفاده از محل 
 . میهست (95)یکشورخدمات  تیریمدعادالنه قانون  یاجرا نیهمچن( و (93)وجوه به خزانه

 نیتأمرز اصرار دولت بر خروج از قانون مسئله سازمان خاص و با یها نمونهاز 
سوء استفاده از فرصت  امکاندقت قانونگذار بر  یب اریبسالبته نگارش  کهاست  یاجتماع

فرد  کیانتصاب  یبرا ،مذکورطرف مفاد اساسنامه  کیشده موثر بوده است. از  جادیا
و رفاه  کار، تعاون ریوز اراتیاختو  فیوظا گرید یسوو از  گردد یم راتییتغدچار 
 (93).گردد یم ضیتفو جمهور سیرئبه معاون اول  یاجتماع

 ها فیتخفو  ضیتبعبر  دیتأکـ 4ـ2
عدالت در آنها با  یمبنا که کند یم یمصوباتاقدام به صدور  یاریبسدولت در موارد 
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نون ( قا113ماده )« 1» تبصرهمثال  یبرا. گردد یمنقض  فیتخفو  حیترجو  ازیامت یاعطا
 یمالاز مقررات  یبخش میتنظبه قانون  یمواد( قانون الحاق 11ماده )« 9»برنامه پنجم و بند 

 (11).کند یم محکومرا  ضیتبعهرگونه  کهدولت 

 تیصالحاصالح مصوبه توسط مقام فاقد ـ 8ـ2
 قیطراصالح مصوبات دولت را از ، 11511شماره  بخشنامه لیذدر  جمهور سیرئ

دانسته است. اما عمالً بعد از اعالم  ممکنمجلس  سیرئعالم نظر و نه اسلسله مراتب 
دولت رأسا خود اصالح  ئتیه ریدباز مصوبات را  یاریبس، مجلس سیرئتوسط  رتیمغا

اصالح مصوبات  اقدام به، «یریال تحرکاش»عنوان تحت  بعضاً که مذکور ریدب. کند یم
 بیترت نیامجلس قرار گرفت به  سیرئمورد اعتراض  کند یم (11)رتیمغاو رفع  (11)دولت

ر یبر مغا یمبن یاسالم یس مجلس شورایه بعد از ابالغ نظر رئکگردد  یراً مشاهده میاخ» که
با اعمال اصالحات ، دولت هیأتر محترم یدب، از مصوّبه با قانون یا قسمتیدانستن تمام 

انتشار آن در و  یاجرائ یدر صدد ابالغ نظرات دولت به دستگاهها، یا محتوائی یلکش
دولت  هیأتر محترم ین امر با قطع نظر از اقدام دبیه اکد. از آنجا یآ یبر م یروزنامة رسم

چون در ، ر استکر و تشیسته تقدیخود شا یه در جاکها و اعالم نظرها  یدر بررس
ران یمحترم وز هیأت یة رسمیباشد و تا قبل از وصول جواب ین موضوعه نمیچارچوب قوان

رادات و صدور یمتضمّن اعمال اصالحات و رفع ا، ریل از چند وزکمتش یها ونیسیمکا ی
نظرات و آراء ، هذایعل، رادات نخواهد بودیرافع ا یدر موعد مقرّر قانون یمصوّبه اصالح

از مصوّبه از  یا قسمتیر دانستن تمام یبر مغا یمبن یاسالم یس مجلس شورایرئ یابالغ
ر یدب یها است و نامه یان به قوّت خود باقکماک، لیذ یها نامه بیجمله راجع به تصو

 یو حسب مورد ناف یاعالم یها رتیرادات و مغایقانوناً رافع ا، دولت هیأتمحترم 
بر صدور  یر مبنیل از چند وزکمتش یها ونیسیمکا یران یمحترم وز هیأتت یمسئول

 (19)«.باشد ینم یاصالح یها مصوّبه

 مربوط به مصوبات مستندات و اطالعات انیبعدم  ـ6ـ2
دولت مطابق اصل  کهاست  یمصوباتاز مصوبات دولت  یا عمدهبخش  دیتردبدون 

در  آنکهاز  ریغ یولاست  کردهاقدام به وضع آن « ییاجرا یها نامه نییآ»( به عنوان 195)
های موضوع اصل  دولت و کمیسیون هیأت: »دینما یمتعلل  یجد به طورارسال مصوبات 

م قانون اساسی مکلفند عالوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن یکصد و سی و هشت
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دولت و  هیأتسوابق و اطالعات و متن مذاکرات ، درخواست رئیس مجلس به
 یبرخ بیترت نیابه « های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند. کمیسیون

دولت  مورد نظر مصالح و نصوصمجلس به جهت عدم اطالع از  سیرئ رتیمغاموارد 
مجلس در قالب  سیرئ اریاختاگر در  مذکوروجود مستند و اطالعات  که یحالدر  است.

 بود. یگریدآن به وجه  تیفیک ایو  شد ینماخذ  رتیمغا گرفت یمقرار  یالزام وستیپ کی
 روبرو هستند.  یکاست نیابا  یاستانمصوبات  یتمام

گیرینتیجه
با  دیبا کهدولت است  نیا، ر مصوبات دولتدر واقع در خصوص اعمال نظارت ب

نهاد  کیاعمال نظارت  یرایپذ شیشاپیپقانون  تیحاکمخود در نظام  گاهیجاشناخت 
 یکارشناسمصوبات فاقد  نیااز  یاریبس نکهیا کمابر مصوبات خود باشد  گرید یقانون

 نیاز مربوط است و ا ییاجرادستگاه  ایو  یجمهور استیر یحقوقالزم توسط معاونت 
بوجود  کشورقانون در  تیحاکم یکارکرد نیتضم یراستادر  دیمفتعامل  کیجهت 

 مصوبات دولت رتیمغادو دسته عمده از علل  لیتحلمقاله به اجمال به  نیا. در دیآ یم
 رشیپذاز برداشت خالف نص و روح قانون در  یناش کهاز علل  یا دسته. میپرداخت
 ةقاعد کی تیمطلوب رشیپذعدم  دیترددون ب ؛ وقانون توسط دولت است تیحاکم
متأسفانه دولت و حقوقدانان  کهآن باشد  یاجراعدم  یبرا یمستمسک تواند ینم یحقوق

به  کهاز علل  یا دستهو  ؛ورزند یمامر اصرار  نیاشاذ بر  یها استداللمنتسب به آن با 
از  یناشجهت  کیاز  ریاخدسته  نیا. گردد یمبر  نیقوانمصوبات و  یمحتواو  تیماه

است و از جهت  نیقوان تیرعامطابق و با  یگذار مقرراتدولت در امر  یکارشناسضعف 
آن به هر  کردن ییاجرادولت به دنبال  کهاست  ییها برنامهو  اتیمقتض ةبواسط گرید
مربوط به  مشکالتبه  زین رادهایا یبرخنظارت  ندیفرآدر  گرید یسواست. از  یمتیق

 ینیتقنمفاد  یضمنمنجر به نسخ  یتضادها ایاجمال و ، از جمله ابهام انریادر  یقانونگذار
باشد  یا قوه نیب یهمکارهر دو قوه بر تعاون و  یبنا. در هر صورت اگر گردد یبرم

در  یگذار مقرراتو  یقانونگذار تیفیک شیافزاو  ها رتیمغا ةعمد کاهششاهد  توان یم
 یها چالشناظر به  ینهادها ریساو  گریکدی ینقانو یها تیصالح نکهیابدون ، میباش کشور

 شود. کشانده یحقوق ریغ
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هاادداشتی
 .انداز چشم دوره در نظام یکل یها استیس( 19( و )11بند ) ـ1

 انحط محسن؛، یلیاسماعبه:  دیبنگرنظام  یکل یها استیسبودن  یالزاممطالعه ادلة  یبرا ـ9
 یاسالم یجمهور یاساس حقوق در نظام یکل یها استیس نهاد تیماه لیتحل( 1953) یهاد، فینظ
 .113ـ39 :، زمستان15 ، شماره3 ، دورهیاسالم، تهران: پژوهشنامه حقوق رانیا

 هم داده است. ینیتقن تیصالحفرانسه به دولت  یاساسقانون  91ماده  لیذ چنانکه ـ9

اساسی این است قانون  111مستفاد از اصل ... »: 9/11/1919 مورخه 1911شماره  هینظر ـ0
 «.جمهور مصوبه رسمیت اجرایی ندارد که قبل از اعالم نظر رئیس

همواره مصوبات دولت او تحت  که یاساسقانون  یبازنگردو دورة منتج به  ریوزنخست  ـ7
جمهور رئیس قوه اجرائی  وزیر، رئیس پس از حذف نخست: »کند یم انیببود  جمهور سیرئنظارت 

ت دولت معموال به شدت متاثر از نظر اوست. عمال ممکن نیست که و رئیس دولت شده و مصوبا
ول بررسی مصوبات دولت باشد که آیا مطابق قوانین هست یا نه. برای ؤرئیس دولت، مس

جلوگیری از انحرافی که ممکن است پیش آید و مصوبات دولت از قوانین و حتی قانون اساسی 
جمهور در  جمهور برآمدیم چون قبال رئیس ای رئیسفاصله بگیرد، به فکر تعیین مرجع دیگری به ج

توانست این مسوولیت را برعهده بگیرد و تاکنون  موضع باالتری از رئیس دولت قرار داشت می
شد و دولت به خاطر این مراقبت  شد و دو تا سه درصد مصوبات دولت رد می طور عمل می همین

 (351ـ359: 1951، یموسو)« کرد که مصوباتش منطبق بر قوانین باشد. تالش می
 یاساس قانون یبازنگر یشورا مذاکرات مشروح صورتبه:  دیبنگر شتریبمطالعه  یبرا ـ9

 .1111ـ331: 1951، رانیا یاسالم یجمهور
7-  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911222000365. 

 .«نیآفر مهر طرح» :، موضوع9/3/1931 مورخ ه15311ت/131111 شماره به نامه بیتصو ـ3

 در نفر 1911 استخدام» موضوع 9/11/1931 مورخ ه15311ت/139133 شماره نامه بیتصو ـ3
 .«یجمهور استیر نهاد

 با قرارداد فسخ» موضوع 15/9/1931 مورخ ک11111ت/113111 شماره نامه بیتصو ـ17
 اصالح» وعموض 9/11/1931 مورخ ک13119 ت/193113 شماره نامه بیتصو، «یخدمات یشرکتها
 .«یشرکت یروهایناالثر شدة  ملغی مصوبه

11- http://www.lvp.ir/ 

 
 اصالح» موضوع 13/5/1931 مورخ ه115911/15919 شماره نامه بیتصو برای مثال:ـ 19
 مورخ ک13119 ت/193113 شماره نامه بیتصو، «یمذهب اماکن یامنا فیوظا و اراتیاخت مصوبه

 شماره نامه بیتصو، «یشرکت یروهایناالثر شدة  لغیم مصوبه اصالح» موضوع 9/11/1931
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 مورخ  ه13915ت/111193 شماره مصوبه اصالح» موضوع 15/1/1931 مورخ ه13915ت/111111
 و ... . «11/5/1931

13- la dite loi. 

/ب 9153  عطف به نامه شماره ه» 1191/11/1951نگهبان به شماره  یشورامطابق نظر  ـ10
ای از قبیل تعیین بودجه موضوع نامه شماره  ز اینکه امور مهمهصرف نظر ا 11/9/1951

باشد، تشخیص موضوع  می 113خارج از شمول محدوده اصل  3/9/1933مورخ   ه11311/ت5511
و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است، نیازی به 

 «اظهار نظر شورای نگهبان ندارد.
 و چهل اصل یکل یها استیس یاجرا قانون( 11( و )95مجلس مطابق مواد ) سیئر ـ17
 گسترش و حفظ یقانون حهیال یاصالح( 1( ماده )1تبصره ) نیهمچن، و یاساس قانون( 11) چهارم

مراجع مندرج در مواد  ماتیتصمبه  یدگیرس تیصالح( 1955)مصوب  شهرها در سبز یفضا
 ( بر عهده دارد.195( و )59اصول ) یاجرارا منطق بر قانون نحوه  یقانون

او  تیصالحدر  رسد یممجلس  سیرئبه دست  یمختلفاز منابع  کهمصوبات حاصله  یتمام ـ19
عدم » رادیابا  قیتطب ئتیه یبررساز مصوبات حاصله در  یتوجهبخش قابل  جهینتدر  ستندین

مجلس از اعالم نظر  سیرئاست  نممک یقانونبر مصالح  یمبتن. به عالوه گردند یمروبرو « صالحیت
الخصوص معوقه شدن  یعل یلیدلبه هر  ایو  دینما یخوددار« سکوت»خود تحت عنوان  رتیمغا

 یدگیرساست به آن  توانستهاز سه سا چهار سال از زمان صدور( ن شیب یا مصوبه کردن افتیدر)
 و چهل اصل یکل یها استیس یاجرا قانون( 11( و )95موضوع مواد ) ینهادها آنکهبه عالوه  .دینما

 گسترش و حفظ یقانون حهیال یاصالح( 1( ماده )1تبصره ) نیهمچن، و یاساس قانون( 11) چهارم
 .کنند ینممجلس ارسال  سیرئ یبرامصوبات خود را  زین( 1955)مصوب  شهرها در سبز یفضا

اند. یکی مجلس اقتداراتی دارد یکی قانونگذاری است، بم: »یرفسنجان یهاشم یآقا ـ10
 (191، ص رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یبازنگر یشورا)جلسه هفتم « نظارت است.

بازنشستة  ای یفعل نیمعاونوزرا همانند  نیمعاوناز  ئتیه نیا یها دوره یتمامدر طول  ـ13
قائم مقام معاونت  چنانکهبهره برده شده است  یجمهور استیر یها معاونتوزارت اقتصاد و 

 نیاهستند.  ئتیه نیاعضو  ها مدتمعاونت  نیااز حقوقدانان  یبرخو  یجمهور سیرئ یحقوق
 .گردد یم لیتکمدانشگاه  دیاساتاز  گرید یتنو  ندهینما 1 حداکثربا حضور  بیترک

19- http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000256180. 

20- les motifs. 

21- la commission de contrôle de l’application des lois. 

22- Conseil d'État. 
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افزودن  ثیحاز  15/11/1931 مورخ ه15911ت/111539 شماره نامه بیتصو برای مثالـ 99
 .( قانون برنامه پنجم توسعه113ماده )« 1»مازاد بر آنچه در تبصره  یشرط

 ، موضوع3/11/1931 مورخ ـه15151ت/113311 شماره نامه بیتصو برای مثالـ 90
 .«سمنان استان یکشور ماتیتقس»

 انعقاد: »موضوع 11/11/1931 مورخ 119911/13111 شماره نامه بیتصو برای مثالـ 97
( 15) و( 13) مواد مراعات عدم ثیح از «ریبهمنش و کارون یها رودخانه یروبیال یبرا قرارداد
 و صنعتی و تولیدی مهندسی و فنی توان از تفادهاس حداکثر قانون ( »9) ماده و مناقصات یبرگزار
 .«خدمات صدور منظور به تسهیالت ایجاد و ها پروژه اجرای در کشور اجرایی

 فیوظا» موضوع 1/1/1953 مورخ ـه19113ت/111319 شماره نامه بیتصو برای مثالـ 99
 .«همدان استان در کشور وزارت

 .13/11/1931 مورخ هـ15311ت/119191 شماره نامه بیتصو( 5بند ) برای مثالـ 90
 و 11/9/1931 مورخ ـه11115ت/91135 شماره نامه بیتصو( 3ماده )« ج»بند  برای مثالـ 93
 صندوق اساسنامه» موضوع 19/5/1931 مورخ ـه15191ت/193911 شماره به آن هیاصالح
 .«ییشکوفا و ینوآور

 اجازه» موضوع 1/5/1931 مورخ ه15131ت/191115 شماره به نامه بیتصو برای مثالـ 93
بدون اخذ ثبت »ورود چند دستگاه خودرو  زیتجو ثیحاز  «خودرو دستگاه ستیب صیترخ و ورود

 .«سفارش و بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو

 شماره: »موضوع 19/5/1931 مورخ 113319/13139 شماره نامه بیتصو برای مثالـ 97
 ریسا و خودرو دیتول یفیک ارتقاء قانون 1 ماده با تریمغا ثیح از «هوو کشنده ونیکام یگذار

 .یصنعت داتیتول

در خصوص فقدان  11/3/1931ن مورخ 13119/ت111199مصوبه شمارة برای مثالـ 91
 .یکشاورزمحصوالت  ینیتضم دیخر متیق نییتع یبرا یکشاورزجهاد  ریوز شنهادیپ

 فیوظاموضوع  15/9/1931 مورخ 19119/11993( مصوبة شمارة 13بند ) برای مثالـ 99
 کمیته» تیصالح در اخالل ثیحاز  کرمانشاه استان در یراهبرد نظارت و یزیر برنامه معاونت

 . «استان اعتبارات تخصیص

اصفهان به  یاستانداردر الزام  19/1/1931مورخ  ه15115/ت11311مصوبة  برای مثالـ 99
 .یعموم( قانون محاسبات 99با ماده ) تریمغادر « هماهنگی نهاد ریاست جمهوری»با  کرد نهیهز

موضوع  13/11/1931 مورخ 113139/11131( بند )ب( مصوبة شمارة 1جزء ) برای مثالـ 90
 .المیا استان در ها خانه وزارت فیوظا

 13/3/1953 مورخ 91155/111 شماره به جمهور سیرئ ژهیو ندهینما میتصم برای مثالـ 97
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 .«مهر مسکن طرح فاضالب و یرسان ، برقیانآبرس خدمات نهیهز نیتأم» موضوع

 رفاه وزارت فیوظاموضوع 11/1/1931 مورخ 13195/11915مصوبة شمارة  برای مثالـ 99 
 .بلوچستان و ستانیس استان در یاجتماع نیتأم و

در خصوص  3/11/1931مورخ  ک15511/ت113111( مصوبة شمارة 1بند ) برای مثالـ 90

 یبخش میتنظ( قانون 1مواد ) تیرعاعدم  ثیحاز  یتجاربه نرخ  سبک یخودروها متیق شیافزا

 . یعموم( قانون محاسبات 91( و )93دولت و ) یمالاز مقررات 

 شیافزاو  یقانون یمجوزهابرابر مطالبق  یشغل یها فرصت کهمعنا  نیاعادالنه به  یاجرا ـ93

العاده مواد  فوق شیفزاا یبرا یمتعددمصوبات  ثیح نیا. از ردیگحقوق شفاف و برابر صورت 

 یجمهور استیرها همانند نهاد  دستگاه یبرخبه نفع  یکشورخدمات  تیریمد( قانون 15)

ها  العاده حقوق و فوق شیافزا نکهیااند. به عالوه  شده زین یبندمتأسفانه طبقه  کهشده  بیتصو

 . ردیگ ینمحوظ قرار مل زین طیشرا کهآن دارد  یها تبصره( و 15طبق ماده ) یطیشرا

خروج  ثیحاز  1/11/1931مورخ  ه11131/ت111513مصوبة شماره  برای مثالـ 93

 کل 1931( قانون بودجه 111( قانون برنامه پنجم و بند )111ماده )«   ه»نسبت به مفاد بند  یموضوع

 .کشور

دستگاه  کیدر ورود  91/1/1931مورخ  ه11151/ت193959مصوبة شمارة  برای مثالـ 07

  . 111S بنز یخودرو

: موضوع 1/11/1931 مورخ ه13939ت/19399 شماره به دولت أتیه ریدب نامه برای مثالـ 01

 .دولت ریدب تیصالحعدم  ثیحاز  «کشور کل 1931 بودجه( 119) بند موضوع اعتبارات عیتوز»

، 11/3/1931مورخ  13511/ت151395دولت به شماره  أتیه ریدب نامه برای مثالـ 09

 .های اجراییمصوبه اختصاص اعتبار به دستگاهاصالح »موضوع: 

43- http://www.icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=167268. 



 

 
 1931بهار  - 1سال دوم، شماره /  یعموم  حقوق یاه یربرس فصلناهم   

 

 

32 

منابعومآخذ

 یفارس الف(
 نیاول، ملت است کی حق یآزادی مبناسرنوشت بر  نییتع(، 1931ی نژاد، محمود )احمد

 :رانیا یاسالم یجمهور یدر حقوق اساس هیقوه مجر شیهما

http://www.president.ir/fa/43689. 

 مشروح ، صورت(1931) یاسالم یشورا مجلس یعموم روابط و یفرهنگ امورکل  اداره
مجلس شورای  :تهران، رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون یبازنگر یمذاکرات شورا

 .دوم چاپ ،اسالمی

 :ندارد ی دولت راها نامه نییآمجلس حق ابطال  سیرئ(، 11/3/1931) نیحس غالمالهام، 

http://khabaronline.ir/detail/261087. 

 قاتیتحق مرکزی در سخنران، یقانونگذاری قلمرومحدوده و (، 1933) نیغالمحسالهام، 
 ی نگهبان.شورا

 نیا ریمغا دینبا دولت مصوبات بر مجلس سیرئ نظارت اعمال(، 19/1/1931) فاطمهی، بداغ
 (.http://www.lvp.irولت )ی دحقوقی معاونت نترنتیا گاهیپا، باشد اصول

 ی )ره(.نیخمو نشر امام  میتنظ، تهران: موسسه نور فهیصح(، 1911اهلل ) ی، روحنیخم

 )ره(. ینیخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه: ، تهرانعیالب(، 1911روح اهلل ) دیسی، نیالخمی موسو

کشور  یرسم مذهباحکام  و اصول با دینبا دولت مصوبات(، 19/1/1931ی، عاطفه )عباس
ی دولت حقوقی معاونت نترنتیا گاهیپا ...،باشد داشته رتیمغا یاساس قانون ای و
(http://www.lvp.ir.) 

اسناد  مرکز، تهران: رانیای اسالمی جمهوری اساسحقوق (، 1931ی )دمحمدمهدیسی، غمام
 ی.اسالمانقالب 

ل نظارت بر مجلس در اعما سیرئ تیصالحی بررس (،19/1/1931) زیپرومحمدنژاد، 
 (.http://www.lvp.irی دولت )حقوقی معاونت نترنتیا گاهیپا، مصوبات دولت

 مصوبه لغو اریاخت یاساس قانون 195 و 59 اصل از ایآ(، 19/1/1931) فرزان، زاده یمنش
 (.http://www.lvp.ir) ؟شود یم استنباط مجلس سیرئ توسط رانیوز ئتیه
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