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دریافت4992/2/41 :

چکیده
موضوع تمايز تقنين از اجرا و لزوم وجود نهادهاي مشخص براي انجام هر كدام از آنها
همواره مورد توجه حكومتها بوده است .در جمهوري اسالمي ايران نيز برداشتهاي متفاوت
از اصول قانون اساسي در خصوص تقنين و اجرا ،ضرورت تبيين معيارهاي تشخيص اين دو
حيطه از يكديگر را پيش از پيش مشخص مينمايد .در اين بين پيبردن به معيارهاي مد نظر
شوراي نگهبان در تفكيک تقنين از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسير قانون اساسي راهگشا به
نظر ميرسد  .بنابراين طبق رويه اظهارنظر شوراي نگهبان از مجلس اول تا انتهاي مجلس هشتم
مواردي مانند تضييق و يا توسعه موضوع حكم ،تعيين ضوابط و حدود قانون ،تعيين ميزان
معافيت و استثناء قوانين ،تصميمگيري در خصوص حقوق و آزاديهاي شهروندان ،تهيه،
تدوين و تعريف اصطالحات ،تعيين ميزان جرايم و مجازاتها و  ...را ميتوان به عنوان
معيارهاي امور تقنيني شناخت و مواردي نظير نصب و عزل مقامات اجرايي ،تخصيص و
مصرف بودجه ،تهيه آييننامه اجرايي ،تقديم اليحه به مجلس ،برگزاري انتخابات ،تعيين
جزئيات امور اجرايي و ...را ميتوان به عنوان معيارهاي امور اجرايي استنباط كرد .البته در اين
ميان مواردي كه شورا بر خالف رويه خود نظر داده باشد نيز قابل مشاهده است.

کلیدواژهها :تقنين ،اجرا ،صالحيت ،شوراي نگهبان ،قانون اساسي.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: javan_broomand@yahoo.com
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مقدمه
تفكيک تقنين از اجرا يكي از موضوعات بحث بر انگيز حوزه فعاليتهاي قواي سهگانه
به ويژه قوه مقننه و قوه مجريه ميباشد؛ عقيدهاي كه از نظريه تفكيک قوا نشأت ميگيرد .هر
چند كه متفكرين حقوق اساسي عمدتاً پيام اصلي تفكيک قوا را جلوگيري از فساد قدرت
دانستهاند ،اما از نقش توازني آن به نحوي كه قوه مقننه در تدوين قوانين و سياستها و قوه
مجريه در اجراي آنها وظايف اختصاصي خود را مستقل از يكديگر انجام دهند ،نيز غفلت
نورزيدهاند (هاشمي )242 :2931 ،و همواره از تمايز قواي جامعه و بيان خصايص و نقش
هر كدام و مشخص ساختن بهترين دستگاهها و افرادي كه واجد واگذار كردن وظايف
حكومتي باشند ،به عنوان مهمترين مقاصد اين نظريه ياد كردهاند (قاضي .)239 :2939 ،از
اين منظر اين نظريه در جمهوري اسالمي ايران بنا بر اصل ( )25قانون اساسي و به نحو
استقالل قوا از يكديگر البته زير نظر رهبري پذيرفته شد و بعد از آن تالش گرديد كه
حيطههاي فعاليتي هر يک از قوا در اصول بعد مشخص گردد .اما حوزههاي كاركردي
مشترک و تجربه فعاليت بين قوا به مرور زمان اختالفاتي را در برداشت از اين اصول و فهم
مراد مقنن اساسي به وجود آورد .هر چند كه قانون اساسي به صورت كلي در برابر چنين
احتماالتي ،با اصل ( )33خود دفع دخل مقدر كرده و شوراي نگهبان را مسئول تفسير قانون
اساسي قرار داده است ،اما به علت صالحيت اختياري شورا در تفسير اصول قانون اساسي و
عدم صالحديد آن مقام در صدور تفاسير كافي ،اين ابزار تا كنون در اين مورد به اندازه
كافي كارگر نيفتاده است .اما شايد بتوان به نحو ديگري به نظر اين نهاد صالح در برخورد با
اين موضوع پي برد و آن هم زماني است كه يک مصوبه مجلس مرزهاي تقنين از اجرا را
رعايت نكرده و شوراي نگهبان مغايرت آن با قانون اساسي را اعالم ميكند .در اين هنگام
هر چند شورا به صورت صريح اصلي را تفسير نكرده است ،ليكن به صورت غير مستقيم
برداشت خود را از اصول مربوط اعالم مينمايد .بنابراين نگاه مجموعي به همين نظرات نيز
در فهم رويكرد و معيارهاي مقام مذكور در خصوص تقنين و اجرا راهگشاست .به همين
جهت اين نوشتار در پي آن است تا با بررسي تفصيلي تمام نظرات شوراي نگهبان و
استخراج تمام ايراداتي كه به نحوي به اين موضوع ارتباط پيدا ميكنند ،به فهم صحيحي از
برداشت شوراي نگهبان از تقنين و اجرا دست يافته و به اين سئوال پاسخ دهد كه معيارهاي
تمييز تقنين از اجرا از نظر آن شورا چيست و سپس به تحليل اين برداشت بپردازد.
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مطالعه نظرات شوراي نگهبان در خصوص تمييز امر اجرايي از امر تقنيني مستلزم
مطالعه كامل نظرات شوراي نگهبان است .در اين راستا و در موضوع تقنين و اجرا ،اصول
متعددي در قانون اساسي وجود دارد كه ميتوان آنها را در دو دسته جاي داد :اول گروهي
از اصول كه به تعريف عمل اجرايي يا شرح وظايف مقامات اجرايي ميپردازند مانند
اصول ( )54و ( )224قانون اساسي ،دوم گروهي كه به ماهيت تقنيني برخي امور اشاره
كرده و آنها را در صالحيت مجلس شوراي اسالمي ميدانند مانند اصول ( )22و ()55
قانون اساسي .البته گروهي از اصول نيز وجود دارند كه به لزوم تفكيک تقنين از اجرا و
صالحيت استقاللي هر يک از قوا در انجام وظايف محوله ميپردازند كه در واقع ميتوانند
ذيل يک يا هر دوي گروه مذكور مورد بررسي قرار گيرند .از اين ميان ميتوان به اصول
( )25و ( )01و ( )32قانون اساسي اشاره كرد .آنچه كه مهم مينمايد آن است كه شوراي
نگهبان در اظهار نظرهاي خود متعرض همة اصول مذكور كه به نحوي در يكي از
گروههاي مذكور جاي دارند ،نشده و به فراخور تنها به تعدادي از آنها اشاره كرده است.
از اين رو تمام نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي از ابتداي
تشكيل تا پايان مجلس هشتم مطالعه گرديده و به تفكيک موارد تقنيني و اجرايي به ترتيب
اصول قانون اساسي مورد استناد مطرح خواهند شد.

 .1معیارها و حدود امر تقنینی
قانونگذاري يا تقنين يكي از صالحيتهاي ذاتي قوه مقننه به شمار ميرود و شوراي
نگهبان در بسياري از اظهارنظرهاي خود در خصوص طرحها و لوايح با استناد به اصول
متعددي از قانون اساسي بر اين امر تأكيد كرده است كه با بررسي آنها ميتوان به
معيارهاي تشخيص امر تقنيني از نظر شوراي نگهبان پي برد .به همين منظور اصول مورد
استناد شوراي نگهبان به ترتيب شماره مطرح ميگردند:

1ـ .1اصل ( )75قانون اساسی
با بررسي نظرات شوراي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل ( ،)25ايراد مغايرت
با قانون اساسي گرفته است موارد زير قابل برداشت است؛
1ـ1ـ .1مجلس نميتواند به وسيله وضع قانون و تعيين ناظر دائم (فارغ از بحث حق رأي)
در وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي در امر اجرا دخالت كند .چنانكه شوراي نگهبان در

فصلناهم ربرسی اهی حقوق عم

ومی  /سال دوم ،شماره  - 2بهار 2932

412

نظر شماره  3551مورخ  )2(2902/9/22بر اين امر تأكيد ميكند.
1ـ1ـ .2شركت در جلسات مجلس وظيفهاي منحصر در نمايندگان مجلس شوراي
اسالمي است و از اين منظر به حوزه تقنين مربوط ميشود ،بنابراين وضع قانون جهت
تكليف به حضور مقامات اجرايي در مجلس ،غير از موارد سؤال و استيضاح از وزرا و
رئيس جمهور خالف قانون اساسي است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره 9322
مورخ  )2( 2952/3/29به اين امر اشاره ميكند.
1ـ1ـ .3تقنين در حوزه فرهنگ تا جايي در صالحيت مجلس است كه قبل از آن
شوراي عالي انقالب فرهنگي ورودي نداشته باشد .مانند نظر شماره  31/22/2302مورخ
 2931/21/2شوراي نگهبان(.)9
1ـ1ـ .4تقنين تا جايي در صالحيت مجلس است كه وارد حيطه صالحيتهاي
انحصاري رهبري مستفاد از اصل ( )221و نهادهاي ذيربط و ساير شئون واليتي وي
نگردد و ايشان در مورد مصوبهاي اظهار نظر صريح نكرده باشد ،مانند نظر شماره
 31/22/9123مورخ  2931/21/23شوراي نگهبان(.)4
1ـ1ـ .5قوه مقننه نميتواند با وضع قانون ،رئيس جمهور و وزرا را ملزم به جواب
()2

دادن به تذكرات نمايندگان كند ،مانند نظر شماره  53/22/4222مورخ 2935/2/3
شوراي نگهبان.

1ـ .2اصل ( )06قانون اساسی
با بررسي نظرات شوراي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل ( ،)01ايراد مغايرت
با قانون اساسي گرفته است موارد زير قابل برداشت است؛
ـ اعمال قوه مجريه كه مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده است ،قابل قانونگذاري
توسط قوه مقننه نيست .مانند نظر شماره  3551مورخ  )0(2902/9/22شوراي نگهبان.

1ـ .3اصل ( )51قانون اساسی
با بررسي نظرات شوراي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل ( ،)52ايراد مغايرت
با قانون اساسي گرفته است موارد زير قابل برداشت است؛
ـ مجلس شوراي اسالمي تا حدي ميتواند قانون وضع كند كه وارد صالحيتهاي
انحصاري رهبري مستفاد از اصل ( )221قانون اساسي نگردد .چنانكه شوراي نگهبان در

نظر شماره  3551مورخ  )5(2902/9/22بر اين امر تأكيد ميكند.
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1ـ .4اصل ( )57قانون اساسی
با بررسي نظرات شوراي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل ( ،)32ايراد مغايرت
با قانون اساسي گرفته است موارد زير قابل برداشت است؛
1ـ4ـ .1تضييق و يا توسعه موضوع حكم و يا محدوده ماده نيز نوعي قانونگذاري
است و نميتوان آن را به غير از قوه مقننه واگذار كرد .چنانكه شوراي نگهبان در نظر

شماره  4549مورخ  )3(2902/4/9خود بر اين امر اشاره ميكند.

1ـ4ـ .2تعيين ضوابط و حدود قانون ،امري است تقنيني و واگذاري آن به غير از قوه
مقننه خالف قانون اساسي است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره  2429مورخ

 )3(2902/0/9بر اين امر تأكيد ميكند.

1ـ4ـ .3تعيين ميزان معافيت و استثناء ،امري است تقنيني و سپردن آن به قوه مجريه
خالف قانون اساسي است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره  3219مورخ

 )21(2902/22/20بر اين امر اشاره دارد.

1ـ4ـ .4امر قانونگذاري در صالحيت كل مجلس شوراي اسالمي است و وضع قانون
جهت واگذاري امر تقنين به بخشي از نمايندگان نظير كميسيونها يا هيأت دولت خارج از
حدود مذكور در اصل ( ،)32ممنوع ميباشد .در همين راستا شوراي نگهبان در نظر شماره
 3222مورخ  )22(2902/2/22بر اين امر تأكيد ميكند.
1ـ4ـ .5تصميمگيري در خصوص حقوق و آزاديهاي شهروندان امري است تقنيني و
نميتوان آن را به قواي ديگر واگذار كرد .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره 3551
مورخ  )22(2902/9/22بر اين امر تأكيد ميكند.
1ـ4ـ .6تهيه ،تدوين و تعريف اصطالحات امري است تقنيني و واگذاردن آن به قوه
مجريه و آييننامه ممنوع است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره  3322مورخ
 )29(2900/3/23بر اين امر اشاره ميكند.
1ـ4ـ .7تعيين مالکهاي صالحيت و وظايف و اختيارات براي انجام يک كار و تعيين
شرايط عضويت در يک نهاد و همچنين وضع امور اداري و استخدامي ،امري است تقنيني
و دخالت غير از قوه مقننه در آن ممنوع است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره
 21191مورخ  )24(2900/21/22بر اين امر اشاره ميكند.
1ـ4ـ .8تعيين ميزان جرايم و تخلفات و مجازاتها امري است تقنيني و واگذار كردن
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آن به قوه مجريه و آييننامه ممنوع است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره 2533
مورخ  )22(2952/22/0به اين موضوع اشاره دارد.
1ـ4ـ .9تعيين خط مشي و اهداف و سياستهاي كلي براي يک نهاد ،امري است
تقنيني و نميتوان آن را به قوه مجريه و آييننامه صادره از هيأت وزيران واگذار كرد .مانند
نظر شماره  55/22/2324مورخ  )20(2955/9/21شوراي نگهبان.
1ـ4ـ .11اصالح قوانين نيز امري است تقنيني و نميتوان آن را به غير تفويض كرد.
مانند نظر شماره  32/91/224مورخ  )25(2932/2/2شوراي نگهبان.
1ـ4ـ .11وضع تكاليف مالي براي شهروندان از جمله ماليات و عوارض امري است
تقنيني و واگذار كردن آن به قوه مجريه ممنوع است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره
 32/91/2231مورخ  )23(2932/9/22بر اين امر تأكيد ميكند.
1ـ4ـ .12تدوين مقررات براي نحوه حل اختالف غير قضايي نيز امري است تقنيني و
نميتوان آن را به قوه مجريه و آييننامه هيأت وزيران واگذار كرد .چنانكه شوراي نگهبان
در نظر شماره  32/91/0422مورخ  )23(2932/22/4بر اين امر تأكيد ميكند.
1ـ4ـ .13تفكيک امور تصدي و حاكميتي ،امري است تقنيني و نميتوان آن را به قوه
مجريه و آييننامه هيأت وزيران سپرد .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره
39/91/5421مورخ  )21(2939/2/23بر اين امر اشاره ميكند.
1ـ4ـ .14تأييد بودجه امري است تقنيني و نميتوان اين امر را به غير از مجلس
قانونگذاري واگذار كرد .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره  30/91/22122مورخ
 )22(2930/22/23بر اين امر تأكيد ميكند.

1ـ .7موارد متناقض
همانطور كه مشاهده ميشود از برآيند نظرات شورا پيرامون هر اصل مشخص است كه
شورا بر روش يكساني به اظهار نظر در خصوص مغايرت مصوبات مجلس با اصول قانون
اساسي پرداخته است و بر فهم يكسان خود از اصول در ادوار متفاوت اصرار ورزيده است
چنانكه موارد متعدد ارجاع در يک مورد مؤيد اين مطلب است.
اما كاوش دقيقتر نشان ميدهد كه مواردي نيز وجود دارد كه شورا در دورههايي
برخالف رويه خود عمل كرده است و برداشت متفاوتي از اصول مورد بحث در خصوص
نحوه تشخيص و محدوده امر تقنيني داشته است؛
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1ـ5ـ .1همانگونه كه در مورد 2ـ4ـ 0مشاهده ميشود؛ تهيه ،تدوين و تعريف
اصطالحات در رويه شوراي نگهبان امري تقنيني انگاشته شده است .اما بررسيها نشان
ميدهد كه شورا نظر مخالف هم داشته است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره
 32/91/0209مورخ  )22(2932/21/24خود تصويب تعاريف و اصطالحات و استانداردهاي
موضوع ماده ( )20اليحه اصالح ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي توسط شوراي
عالي رفاه و تأمين اجتماعي را خالف اصل ( )32قانون اساسي ندانسته ،بلكه با ايراد
اصل( )293قانون اساسي ،اين امور را در صالحيت هيأت وزيران دانسته و لذا اصل
تفويض آن به دولت را مورد پذيرش قرار داده است.
1ـ5ـ .2همچنين چنانكه در مورد 2ـ4ـ 3مشاهده ميشود بر اساس رويه شوراي
نگهبان ،تعيين خط مشي و اهداف و سياستهاي كلي براي يک نهاد ،امري تقنيني قلمداد
شده ،اما مواردي هم وجود دارد كه بر خالف رويه موجود عمل شده است .شوراي
نگهبان در نظر شماره  32/91/2352مورخ  )29(2932/2/22خود ،تعيين خط مشي در مورد
همكاريهاي بينالمللي توسط شوراي عالي فضايي را خالف اصل ( )32قانون اساسي
ندانسته ،بلكه با ايراد اصول ( )01و ( )293قانون اساسي اين امور را اجرايي دانسته است
و همچنين در قبال سياستگذاري كالن براي استفاده از فناوريهاي فضايي توسط شوراي
مذكور سكوت كرده و ايراد اصل ( )32را متذكر نگرديده است .همچنين در نظر شماره
()24

 4330مورخ 2952/4/5

خود در قبال تشكيل شوراي عالي مناطق آزاد تجارتي و

صنعتي ،به عنوان نهاد عالي سياستگذاري در اين مناطق ،فقط ايرادات اصول ( )01و
( )293را روا دانسته است و بر اجرايي بودن اين امور صحه گذارده است .و همچنين
()22

است نظر شماره  2505مورخ  2952/21/23شوراي نگهبان

در مورد شوراي عالي
()20

هماهنگي ترافيک شهرهاي كشور و نظر شماره  32/91/23313مورخ  2931/21/2شورا

در مورد شوراي عالي آموزش و پرورش كه فقط در مورد تصويب مقررات آموزش و
پرورش متذكر ايراد اصل ( )32ميشود و در مورد عبارت «مرجع سياستگذاري» در
همان ماده سكوت ميكند و اشارهاي به ايراد اصل ( )32نميگردد.
1ـ5ـ .3همانطور كه در مورد 2ـ4ـ 2ذكر گرديد؛ تعيين ضوابط و حدود قانون در
رويه شوراي نگهبان امري تقنيني دانسته شده است ،ليكن شورا در نظر شماره
()25

 32/91/0209مورخ 2932/21/24

خود در مورد سپردن تعيين ضوابط به شورايعالي
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رفاه و تأمين اجتماعي فقط ايراد اصل ( )293را وارد دانسته است و بدين ترتيب تعيين
ضوابط را به هيأت وزيران سپرده است .و ديگر آنكه حتي در برخي موارد شورا ماهيت
امر تعيين ضوابط را اعم از تقنيني و اجرايي دانسته و به عبارتي تشخيص آنها را موكول به
نظر مجلس كرده است .مانند نظر شماره  30/91/24354مورخ  )23(2930/22/0كه ما را با
سه رويكرد متفاوت از شورا در اين زمينه روبرو ميسازد.
1ـ5ـ .4چنانكه در مورد 2ـ4ـ 9مالحظه ميشود تعيين موارد استثناء از حكم قانون
امري تقنيني است و واگذاري آن به قوه مجريه خالف قانون اساسي اعالم گرديده است،
در حالي كه ميتوان مواردي را يافت كه شوراي نگهبان در خصوص اين واگذاري اعالم
موضع مخالف نكرده و قوه مجريه به عنوان مرجع تعيين موارد استثناء از حكم قانون مقرر
گرديده است؛ چنانكه اين امر در ماده (« )91قانون مديريت خدمات كشوري»( )23و تبصره
( )4الحاقي به ماده (« )24قانون تقسيمات كشوري»( )91مشهود است.
1ـ5ـ .5چنانكه در مورد 2ـ4ـ 2مشاهده ميشود تصميمگيري در مورد حقوق و
آزاديهاي شهروندان در رويه شوراي نگهبان امري تقنيني تلقي ميگردد .اين در حالي است
()92

كه شورا در نظر شماره  32/91/23313مورخ 2931/21/2

خود در مورد شورايعالي

آموزش و پرورش ،وظايف و اختيارات اين شوراي عالي را از اين جهت كه به حقوق مردم
مربوط است از مصاديق آييننامه موضوع اصل ( )293قانون اساسي دانسته و اعالم مغايرت
با اصل مذكور مينمايد و بر اين اساس اين مورد امري اجرايي انگاشته ميگردد.
1ـ5ـ .6چنانكه در شماره 2ـ4ـ 3مشاهده ميشود در رويه شوراي نگهبان تعيين ميزان
جرايم و تخلفات امري است تقنيني ولي برخي موارد نيز وجود دارد كه شوراي نگهبان در
قبال واگذاري حق تعيين مجازات به هيأت وزيران واكنش نشان نداده و به عبارت ديگر
بر آن صحه گذاشته است مانند نظر شماره  34/91/22593مورخ  2934/4/25كه در مورد
قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي( )92ارائه گرديد ولي در مورد واگذاري حق
تعيين تخلفات و مجازاتها به آييننامه هيأت وزيران سكوت كرده و ايراد اصل ( )32را
وارد ندانسته است.

1ـ .0برآیند
چنانكه ذكر گرديد شوراي نگهبان در مورد معيارها و حدود امر تقنيني ،تا كنون به
اصول ( )52( ،)01( ،)25و ( )32قانون اساسي استناد كرده است .اصل ( )25كه مهمترين
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منبع تفكيک قوا در جمهوري اسالمي ايران به شمار ميرود ،يكي از مستندات شوراي
نگهبان جهت جلوگيري از تصويب قوانيني است كه منجر به اختالط امور تقنيني و اجرايي
ميشوند (مانند مورد 2ـ2ـ .)2همچنين در خصوص تبيين محدوده امر تقنيني ،شوراي
نگهبان با استناد به اين اصل و اينكه همه قوا زير نظر واليت فقيه اداره ميگردند برخي از
شئون قانونگذاري را از صالحيت مجلس شوراي اسالمي خارج دانسته است مانند موارد
(2ـ2ـ 9و 2ـ2ـ .)4همچنين اين شورا با ذكر اصل ( )01قانون اساسي ،مواردي را كه
مستقيماً مربوط به رهبري ميشود را قابل قانونگذاري براي مجلس نميداند (مورد 2ـ )2و
اين امر را خارج از صالحيت تقنيني مجلس مبعث از اصل ( )52قانون اساسي اعالم
ميكند (مورد 2ـ9ـ .)2همچنين اصل ( )32قانون اساسي يكي از پر استنادترين اصول
براي شوراي نگهبان در بحث تمييز تقنين از اجرا بوده و در تشخيص ماهيت تقنيني امور
بسيار كاربرد دارد ،در حالي كه اين اصل به خودي خود فقط بر غير قابل تفويض بودن
اختيار تقنيني نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اشاره ميكند و اينكه چه امري تقنيني است
و چه امري تقنيني نيست ،از اين اصل استنباط نميشود .اما هر جا شورا خواسته است
اعالم نمايد كه موردي ماهيت تقنيني دارد و نيازمند قانونگذاري مجلس است از ايراد
اصل ( )32استفاده كرده است كه در اكثر اين موارد يک پايه استدالل كه مربوط به ماهيت
تقنيني آن موضوع است ذكر نميگردد (مانند مورد 2ـ4ـ 3كه اصل  90كه ماهيت تقنيني
جرم و مجازات را تأكيد كرده است ذكر نشده و فقط به اصل  32اشاره شده است) .البته
الزم به ذكر است كه عدم ذكر پايه ديگر استدالل در برخي از موارد ناشي از غفلت شورا
از ذكر اصول ديگر قانون اساسي نيست ،چراكه اصل مصرحي در آن زمينه وجود ندارد و
با تذكر ايراد اصل ( )32در حقيقت تشخيص و استنباط مستقل شوراي نگهبان از ماهيت
تقنيني يک امر بر اساس كليت قانون اساسي مشخص ميگردد (مانند مورد شماره 2ـ4ـ29
كه با استناد به اصل  ،32تشخيص امور تصديگري و حاكميتي ،به عنوان امري تقنيني تبيين
شده است) .البته از ايراداتي كه شورا مستند به اين اصل گرفته است ،حدود صالحيتهاي
مجلس شوراي اسالمي در امر قانوگذاري نيز قابل فهم است (مورد 2ـ4ـ.)4

 .2معیارها و حدود امر اجرایی
از آنجايي كه تعريف روشني از امور اجرايي در قانون اساسي وجود ندارد ،بررسي
آراء شوراي نگهبان قانون اساسي ميتواند تا حدودي از اين ابهام مفهومي بكاهد و به
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تمييز تقنين از اجرا كمک كند .به همين منظور اصول مورد استناد شوراي نگهبان در
اظهارنظرهاي اين نهاد ،مطرح ميگردد.

2ـ .1اصل  75قانون اساسی
با بررسي نظرات شوراي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل ( ،)25ايراد مغايرت
با قانون اساسي گرفته است موارد زير قابل برداشت است؛
2ـ1ـ .1نصب و عزل مقامات اجرايي (غير از وزراء) عملي است اجرايي و قوه مقننه
حق دخالت در آن را ندارد مگر حق سؤال و استيضاح از رئيس جمهور و وزرا .مانند نظر
شماره م 2923/مورخ  2901/9/2شوراي نگهبان(.)99
2ـ1ـ .2تصويب بودجه امري تقنيني است ولي تخصيص و مصرف آن امري اجرايي
ميباشد و قوه مقننه حق دخالت در آن را ندارد .مانند نظر شماره  3219مورخ
 2902/22/20شوراي نگهبان(.)94
2ـ1ـ .3هر هيئتي كه در قوه مجريه تشكيل شود و وظايف اجرايي داشته باشد قوه
مقننه حق دخالت در تصميمگيريها و تشكيل جلسات آن را ندارد ،هر چند كه حق
نظارت مجلس مبتني بر اصل ( )50قانون اساسي در خصوص تحقيق و تفحص پا
برجاست .مانند نظر شماره  3239مورخ  2902/2/92شوراي نگهبان(.)92
2ـ1ـ .4تهيه آييننامه اجرايي و اجراي آن امري اجرايي است و قوه مقننه حق دخالت
در آن را ندارد .مانند نظر شماره  2952مورخ  2951/9/23شوراي نگهبان(.)90
2ـ1ـ .5تقديم اليحه به مجلس امري اجرايي است و قوه مقننه نميتواند دولت را به
اين امر مكلف نمايد .مانند نظر شماره  5242مورخ  2959/3/2شوراي نگهبان(.)95
2ـ1ـ .6برگزاري انتخابات امري است اجرايي و ساير قوا حق دخالت در آن را ندارند.
مانند نظر شماره  222مورخ  2954/2/23شوراي نگهبان(.)93
2ـ1ـ .7تعيين جزئيات امور اجرايي مانند تعيين ساعات كار مراكز دولتي ،امري
اجرايي است و قوه مقننه نميتواند با دخالت در آن ،استقالل قوه مجريه را مختل كند بلكه
بايد اين امور را به آييننامه واگذار كرد ،چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره
 32/91/23313مورخ  )93(2932/21/5بر اين امر تأكيد ميكند.
2ـ1ـ .8قوه مجريه حق تدوين آييننامه براي قوانيني كه مربوط به نهادهاي غير از قوه
مجريه است را ندارد .مانند نظر شماره  35/91/25233مورخ  2935/9/22شوراي نگهبان(.)41
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2ـ .2اصل  06قانون اساسی
با بررسي نظرات شوراي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل ( ،)01ايراد مغايرت
با قانون اساسي گرفته است موارد زير قابل برداشت است؛
2ـ2ـ .1دولت عهدهدار وظايف اجرايي است و امور اجرايي بايد مستقيماً توسط دولت
انجام گيرد ،بنابراين مجلس نميتواند نهادهاي ديگر را در امور اجرايي بدون نظر دولت
مشاركت دهد .مانند نظريه شماره  4234مورخ  2902/9/4شوراي نگهبان(.)42
2ـ2ـ .2وظايف شوراي امنيت كشور از زمره امور اجرايي است و ساير قوا حق
دخالت در آن را ندارند .مانند نظر شماره  3392مورخ  )42(2902/9/29شوراي نگهبان.
2ـ2ـ .3تشكيل شوراي عالي بخشهاي مختلف اجرايي كشور نيز امري اجرايي است
و غير از وزير (به ويژه نمايندگان مجلس) حق عضويت همراه با حق رأي در آن را
ندارند .مانند نظر شماره  5242مورخ  2959/3/2شوراي نگهبان(.)49
2ـ2ـ .4تعليق كاركنان عملي است اجرايي و مجلس نميتواند با مصوبه خود اين
عمل اجرايي را به خارج از قوه مجريه واگذار كند .مانند نظر شماره  52/22/14443مورخ
 2952/2/20شوراي نگهبان(.)44
2ـ2ـ .5قواي مقننه و قضائيه حق دخالت در تصميمگيريها و تشكيل جلسات
شوراهايي كه در قوه مجريه تشكيل شده و وظايف اجرايي و نظارتي داشته باشند را
ندارند مگر آنكه پس از دخالت ،مصوبات شورا به تأييد وزير مربوطه يا رئيس جمهور
برسد .مانند نظر شماره  34/91/22023مورخ  )42(2934/4/22شوراي نگهبان.
2ـ2ـ .6تعيين ساعات كار مراكز دولتي ،امري است اجرايي و قوه مقننه نميتواند به
صورت جزئي در اين امور دخالت كند ،چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره
 32/91/23313مورخ  )40(2932/21/5بر اين امر تأكيد ميكند.
2ـ2ـ .7محول كردن هر اختياري كه ماهيت اجرايي نداشته باشد به شورايي در قوه
مجريه ممنوع است .مانند نظر شماره  35/91/25242مورخ  )45(2935/9/29شوراي نگهبان.

2ـ .3اصل ( )51قانون اساسی
با بررسي نظرات شوراي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل ( ،)52ايراد مغايرت
با قانون اساسي گرفته است موارد زير قابل برداشت است؛
ـ رئيس جمهور نميتواند نسبت به تشخيص ،برداشت ،نوع و كيفيت اعمال اختيار
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قانونگذاري مجلس اظهار نظر و يا اعمال قدرت كند .چنانكه شوراي نگهبان در نظر

شماره  32/91/2344مورخ  )43(2932/2/25بر اين امر تأكيد ميكند.

2ـ .4اصل ( )113قانون اساسی
بررسي نظرات شوراي نگهبان نشان ميدهد كه اين شورا در مواردي مانند نظر مربوط
به «اليحه اصالح قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري
اسالمي ايران» مورخ  2932/2/25ايراد اصل ( )229را وارد دانسته است اما از آنجايي كه
شوراي نگهبان در اين مورد ،اصل ( )229قانون اساسي را تفسير نيز كرده است و تمام
نظرات خود را در تفاسير تكرار كرده است در اين قسمت تفاسير نيز ذكر ميشود .از
موارد مذكور مفهوم امر «اجراي قانون اساسي» و محدوده آن قابل برداشت است؛
2ـ4ـ .1مسئوليت اجراي اصل ( )229قانون اساسي مربوط به جائي است كه اصلي از
اصول قانون اساسي يا به كلي اجراء نشده باشد يا متوقف شده باشد چنانكه شوراي نگهبان

در نظر شماره  52/22/2423مورخ  )43(2952/22/2خود بر اين امر تأكيد كرده است.

2ـ4ـ .2مستنبط از اصل ( )229قانون اساسي آن نيست كه رئيس جمهور بتواند در
مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند (مانند نظر
()21

شماره  55/22/9332مورخ )2955/3/22

يا در اين مورد هيأتي را تشكيل دهد چنانكه
()22

شوراي نگهبان در نظر شماره  32/91/2344مورخ 2932/2/25

خود بر اين امر تأكيد دارد.

2ـ4ـ .3مسئوليت اجرا در اصل ( )229قانون اساسي امري غير از «نظارت بر اجراي
قانون اساسي» است .چنانكه شوراي نگهبان در نظريه تفسيري شماره  32/91/45242مورخ

 )22(2932/4/22خود بر اين امر اشاره دارد.

2ـ4ـ .4مسئوليت اجراي رئيس جمهور در اصل ( )229قانون اساسي شامل مواردي نيست
كه قانون اساسي تشخيص ،برداشت نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده
مجلس خبرگان رهبري ،شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مجلس شوراي
اسالمي ،قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري گذاشته است .چنانكه شوراي نگهبان در نظريه
تفسيري شماره  32/91/45242مورخ  )29(2932/4/22خود بر اين امر تصريح ميكند.

2ـ .7اصل ( )124قانون اساسی
بررسي نظرات شوراي نگهبان نشان ميدهد كه اين شورا در مواردي بر مصوبات
مجلس شوراي اسالمي ايراد اصل ( )224گرفته است كه از ايرادات مذكور مورد زير
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درباره مفهوم امر اجرايي و محدوده آن قابل برداشت است؛
ـ قوه مقننه نميتواند براي رئيس جمهور معاون تعيين كند بلكه انتخاب معاون از
اختيارات اجرايي رئيس جمهور است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره  9034مورخ
 )24(2952/5/22بر اين امر تأكيد ميكند.

2ـ .5اصل ( )135قانون اساسی
با بررسي نظرات شوراي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل ( ،)293ايراد
مغايرت با قانون اساسي گرفته است موارد زير قابل برداشت است؛
2ـ7ـ .1اتخاذ تصميماتي موردي كه داراي ماهيت تصويبنامهاي هستند نظير ايجاد
مراكزي در دستگاههاي اجرايي ،امري است اجرايي و نيازمند تصويبنامه هيأت وزيران و
نميتوان آن را به غير واگذار كرد .همانگونه كه شوراي نگهبان در نظر شماره  0210مورخ
 )22(2902/3/29بر اين امر اشاره دارد.
2ـ7ـ .2تصويب آييننامه و دستورالعمل ،امري اجرايي است و حقي مختص هيأت
وزيران و يا جمعي و يا فردي از آنان است و سپردن آن به غير ايشان و همچنين دخالت
قوه مقننه در اين امر ممنوع است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره  2952مورخ
()20

2951/9/23

خود ،موكول كردن تصويب آييننامه به همكاري كميسيون بهداري و

بهزيستي مجلس شوراي اسالمي را خالف اصل ( )293قانون اساسي دانسته است .و در
()25

نظر تفسيري شماره 53/22/4222

مورخ  2953/2/22ارجاع تصويب آييننامه به

كميسيون با كميسيونهاي مجلس را خالف اصل ( )293قانون اساسي ميداند.
2ـ7ـ .3مديريت سازمانهاي اداري عملي است اجرايي و در صالحيت هيأت وزيران
و يا جمعي و يا فردي از آنان است و دخالت غير ايشان در اين امر ممنوع است .چنانكه
شوراي نگهبان در نظر شماره  4330مورخ  )23(2952/4/5به اين امر اشاره دارد.
2ـ7ـ .4تشكيالت شوراي عالي بخشهاي مختلف اجرايي كشور نيز امري اجرايي
است و غير از وزير (به ويژه نمايندگان مجلس) حق عضويت با حق رأي در آن را ندارند.
مانند نظر شماره  5242مورخ  2959/3/2شوراي نگهبان(.)23
2ـ7ـ .5تشخيص نياز به آييننامه اجرايي براي يک قانون امري است تقنيني و
واگذاري آن به غير از قوه مقننه ممنوع است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره
 32/91/493مورخ  )01(2932/2/25بر اين امر تأكيد ميكند.
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2ـ .5موارد متناقض
چنانكه پيش از اين گفته شد ،شوراي نگهبان سعي نموده است كه بر ارائه نظر بر
اساس يک برداشت از اصول قانون اساسي استوار بماند ولي همانگونه كه ديده شد در
برخي موارد اين شورا در تشخيص امور تقنيني به رويه خويش عمل نكرده است .در
تشخيص امور اجرايي مواردي از اين دست كمتر مشاهده ميگردد و اگر نقدي هم وارد
است بر نحوه ايرادات آن نهاد و عدم نيل به مقصود قانون اساسي است:
ـ همانگونه كه در مورد 2ـ 2مشاهده ميگردد ،طبق اصل ( )224قانون اساسي ،اختيار
داشتن معاون با رئيس جمهور است و مجلس نميتواند با تشكيل سازماني عنوان معاونت
بر آن نهد و شوراي نگهبان با همين استدالل ،نظر مذكور را اعالم ميدارد ،ولي مجلس
شوراي اسالمي در مقام اصالح ،فقط لفظ معاون را حذف كرده و منصوب بودن رئيس
سازمان محيط زيست توسط رئيس جمهور را تكرار ميكند و مصوبه اين بار مورد ايراد
شورا قرار نميگيرد .اين در حالي است كه تشكيل سازمان به رياست فردي منصوب رئيس
جمهور به معناي تشكيل معاونت براي رئيس جمهور است .كما اينكه در عمل مسئولين
سازمانهاي محيط زيست و ميراث فرهنگي كه برآمده از قانون مصوب مجلسند ،به عنوان
معاونان رئيس جمهور شناخته ميشوند و اين امر مغاير اصل ( )224قانون اساسي است.

2ـ .5برآیند
چنانكه گفته شد پس از بررسي تمام نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات
مجلس اول تا هشتم ،معيارهاي امر اجرايي و محدوده آن مستند به اصول (،)01( ،)25
( )224( ،)229( ،)52و ( )293قانون اساسي قابل برداشت است .نكته حائز اهميت در
خصوص اصل ( )25قانون اساسي آن است كه از آنجايي كه اين اصل به طور كلي
استقالل كاركردي قوا را بيان ميكند ،بنابراين شوراي نگهبان ميتوانسته در هر موردي كه
تشخيص ممزوج شدن حدود تقنين و اجرا را داده است ،عالوه بر استناد به ساير اصولي
كه مستقيماً مورد نظرش بوده ،به اصل ( )25قانون اساسي هم استناد كند (چنانكه در مورد
2ـ2ـ 4شورا عالوه بر استناد به اصل  293قانون اساسي ،به اصل  25نيز اشاره كرده است)
و حتي در برخي موارد از ذكر ايراد مستقيم چشم ميپوشد (مانند مورد 2ـ2ـ 2كه از
استناد به اصل  22قانون اساسي خودداري كرده و رأساً اصل  25قانون اساسي را مستند
ايراد خود قرار داده است) و يا اينكه تشخيص مستقل خود را از ماهيت اجرايي يک امر
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ذيل ايراد اين اصل بيان كند( .مانند مورد 2ـ2ـ 0در مورد برگزاري انتخابات) .همچنين
اصل ( )01قانون اساسي يكي ديگر از مستندات شوراي نگهبان در اعمال تفكيک قوا
ميباشد و بر اعمال قوه مجريه توسط رهبر ،رئيسجمهور و وزراء تأكيد دارد .بنابراين
هرجا شوراي نگهبان براي ايراد به مصوبات مجلس به اصل ( )01قانون اساسي استناد
كرده است ،در حقيقت در مقام تمييز امور اجرايي از غير آن بوده و از انجام آن توسط قوه
مقننه جلوگيري كرده است (مانند مورد 2ـ2ـ 0در مورد تعيين ساعت كار بانکها) .ديگر
آنكه شوراي نگهبان با استفاده از اطالق اصل ( )52قانون اساسي ،ورود مقامات اجرايي در
تشخيص و برداشت نوع و كيفيت امر قانون گذاري را ممنوع دانسته و از اين جهت آن را
به عنوان محدوديتهاي امر اجرايي ياد ميكند .در مورد اصل ( )229قانون اساسي نيز
بايد اشاره كرد كه اين اصل از آنجا كه رئيس جمهور را مسئول اجراي قانون اساسي اعالم
ميكند ،به بحث تفكيک تقنين از اجرا مرتبط ميشود .مفهوم اين اصل تا به حال بارها از
شوراي نگهبان مورد سؤال واقع شده است و شورا نيز بارها تأكيد كرده كه مسئوليت
اجراي قانون اساسي مذكور در اصل ( )229قانون اساسي بايد بهگونهاي تفسير گردد كه
موجب از بين رفتن مرزهاي استقالل قوا نشود .بنابراين مسئوليت اجراي قانون اساسي
توسط رئيس جمهور تا آن جاست كه قانون اساسي لوازم اجراي آن را براي قوه اجرايي
كشور ديده باشد و يا اينكه اصلي وجود داشته باشد كه مسئول مستقيمي نداشته باشد و بر
آن اساس رئيس جمهور به استناد اطالق اصل ( )229قانون اساسي مسئول اجراي آن
گردد .مانند اصل ( )3قانون اساسي در مورد امر به معروف و نهي از منكر كه لوازم
اجرايي آن براي مقام خاصي در قانون اساسي ديده نشده است .در غير از اين موارد يعني
در جايي كه اصلي از اصول قانون اساسي داراي مسئولي خارج از قوه مجريه ميباشد
اصل ( )229قانون اساسي كاربردي ندارد .از اين منظر و متناسب با بحث ما دراين نوشتار،
در تقابل تقنين و اجرا ،اصل ( )229قانون اساسي مطابق نظرات شوراي نگهبان هيچگونه
تفوقي را براي رئيسجمهور در اصول مربوط به تقنين بر مجلس شوراي اسالمي ايجاد
نخواهد كرد .اصل ( )224قانون اساسي نيز يكي ديگر از اصول مورد استناد شوراي
نگهبان در خصوص تفكيک تقنين از اجراست كه در مورد اختيار رئيس جمهور در نصب
معاون سخن ميگويد .در مواردي كه ضمن معرفي اعضاي يک تشكيالت ،از رئيس يک
سازمان به عنوان معاونت رئيس جمهور ياد ميشود شوراي نگهبان ايراد اين اصل را
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متذكر شده است چراكه تصميمگيري در خصوص داشتن معاونت طبق اين اصل جزء
عمليات اجرايي است و قوه مقننه حق دخالت در آن را ندارد .اما در خصوص اصل
( )293قانون اساسي بايد اشاره كرد كه شوراي نگهبان در ايرادات خود به مصوبات
مجلس از دو منظر به آييننامهها پرداخته است :نخست آنكه در صورتي كه سخن از
آييننامه اجرايي در يک مصوبه آمده باشد حتماً بايد توسط مقام ذيربط يعني هيأت وزيران
و وزير مربوطه صادر شود و صدور آنها با هر گونه دخالت ديگران و عدم تأييد نهايي
وزير يا رئيس جمهور ،خالف اصل ( )293قانون اساسي اعالم ميشود (مانند مورد
2ـ5ـ )2و ديگر آنكه صدور آييننامههاي مستقل در حوزههاي انجام وظايف اداري و
تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري تا جايي كه خالف قوانين عادي نباشد را
امر اجرايي و در صالحيت هيأت وزيران و وزير مرتبط ميداند (مانند نظر شماره 2ـ5ـ.)9
اما نكته حائز اهميت آن است كه شوراي نگهبان عليرغم تأكيد بر ماهيت قانوني
«ضوابط اجرايي» ،در برخي موارد اين مفهوم را اعم از اجرايي و تقنيني دانسته و تشخيص
ماهيت آييننامه اجرايي داشتن يک ضابطه و به تبع آن نيازمند تصويب مقامات اجرايي
بودن يا قانون بودن آن ضابطه و نيازمند تصويب مجلس بودن آن را منوط به تشخيص
خود نمايندگان و تلقي آنها از آن ضابطه ميداند و مانند نظر شماره  30/91/24354مورخ
()02

2930/22/0

اظهار ميكند كه اگر منظور از ضوابط مذكور موازين قانوني است خالف

اصل ( )32است چرا كه به غير نمايندگان سپرده شده است و اگر منظور از آن ضابطه
موارد آييننامهاي است سپردن آن به گروهي كه عضو غير وزير هم دارد خالف اصل
( )293قانون اساسي است.

نتیجهگیری
براي تمييز تقنين از اجرا و محدوده هر يک از آنها در نظرات شوراي نگهبان و پس از
فقدان نظرات تفسيري كافي در اين خصوص الجرم نظرات شوراي نگهبان در مقام
اظهارنظر درخصوص مصوبات مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از جمعبندي و
استخراج مناط ،معيارهاي شورا مبني بر تشخيص و حدود امر تقنيني و اجرايي مرتبط با هر
اصل قانون اساسي ذيل دو بخش امور تقنيني و امور اجرايي ،مطرح گرديد .در پايان هر
بخش موارد خالف رويه شورا و متناقض با معيارهاي مستخرج ذكر گرديد.
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آنچه كه اكنون به عنوان جمعبندي بايد ارائه گردد در حقيقت پيش از اين به صورت
خُردتر در پايان بررسي هر يک از بخشهاي امور تقنيني و اجرايي به عنوان برآيند ارائه
شده است ،اما آنچه كه بايد اضافه نمود آن است كه طبق اين تحقيق ،شوراي نگهبان در
خصوص برشمردن مصاديق تقنيني و اجرايي سعي بر آن داشته است كه حتي االمكان از
يک الگوي واحد پيروي كند و تا حدود زيادي نيز در اين مهم موفق بوده است ،چنانكه
اين نوشتار به ذكر اين الگوها و تعداد زياد نظراتي كه وجود يک الگو را در برداشت از
هر اصل ثابت ميكرد ،پرداخت .ليكن همانگونه كه در موارد متناقض ذكر شد ،موارد
متعارضي نيز وجود دارد كه از استحكام اين ادعا كه از نظرات شوراي نگهبان ميتوان يک
الگوي جامع و مانع جهت تمييز تقنين از اجرا استخراج كرد را ميكاهد .اما نبايد چند
نكته را از نظر دور داشت:
نخست آنكه :موارد تناقض برشمرده شده نسبت به موارد متكي بر يک سير واحد و
منطقي داراي فراواني بسيار كمتري است ،بنابراين از ارزش كار علمي انجام شده نميكاهد.
ديگر آنكه :بررسي انجام شده در مورد نظرات شوراي نگهبان در يک بازة زماني
حدوداً  92ساله صورت گرفته است و در اين مدت نه چندان اندک ،موارد زيادي ميتواند
بر تغيير نظرات شوراي نگهبان مؤثر افتاده باشد كه از آن جمله ميتوان به تغيير اعضاي
شوراي نگهبان به مرور زمان و حتي تكامل و تغيير فهم اعضاي شورا از اصول قانون
اساسي ،اشاره كرد.
سوم آنكه :پويايي يک نظام حقوقي به انعطاف و همراهي موازين آن نظام با شرايط
اجتماعي نيز بستگي دارد تا اينكه در برداشت نظر از اصولي كه تاب تفاسير و
برداشتهاي متفاوتي دارند به عنوان پلي جهت عبور كم هزينه از دوران گذار به كار آيند.
و آخر آنكه :موارد پيش گفته عليرغم داشتن سهمي از واقعيت نبايد مانع از طرح
لزوم امعان دقت نظر بيشتر شوراي نگهبان بر پيروي از يک سبک واحد در برداشت از
اصول قانون اساسي به ويژه در حيطه تمييز تقنين از اجرا گردد.
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یادداشتها
1ـ « ...ماده  4نيز مغاير با قانون اساسي است زيرا تعيين ناظر دائمي در وزارتخانهها و
سازمانهاي دولتي از طرف مجلس شوراي اسالمي نوعي دخالت قوه مقننه در قوه مجريه است و
اين احراز مصاديق اصل ( )50نميباشد».
2ـ «موظف نمودن وزير به شركت در كميسيون تخصصي در بند  2ماده واحده مغاير اصول
 51 ،25و  33بوده فلذا مغاير قانون اساسي شناخته شد».
3ـ «4ـ در بندهاي  22 ،3 ،0 ،2 ،9 ،2و  25ماده  0چون وظايف بندهاي  24 ،0 ،2و  22شوراي
عالي انقالب فرهنگي را به شوراي عالي آموزش و پرورش داده است ،لذا مغاير با اختيارات واليت
مطلقه فقيه مصرح در اصل  25قانون اساسي و نيز مغاير با موازين شرع شناخته شد...
3 ...ـ اطالق ماده  20چون شامل مصوبات شوراي انقالب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت
نظام ميشود لذا مغاير اصل  25و  222قانون اساسي شناخته شد» .همچنين است نظريات شماره
شماره  31/22/2353مورخ  2931/21/2و 2395ـ ق مورخ  2931/22/3و . ...
4ـ «2ـ اطالع عدم معافيت مالياتي مستفاد از مواد (2و  )04و تبصرههاي آنها نسبت به مواردي
كه حضرت امام(ره) يا مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) نظر به معافيت دادهاند ،نظير آستان قدس
رضوي ،خالف شرع و مغاير اصل  25قانون اساسي است» همچنين است نظريات شماره
 31/22/2353مورخ  2931/21/2و شماره 2395ـ ق مورخ  2931/22/3و ...
5ـ «در ماده  232الزام وزير و رئيس جمهور به جواب دادن به تذكر نمايندگان ،خالف اصل
 25قانون اساسي است».
6ـ «2ـ نظر به اينكه به موجب اصل  52قانون اساسي( ،مجلس شوراي اسالمي در حدود مقرر
در قانون اساسي ميتواند قانون وضع نمايد) و طبق اصل ( 01اعمال قوه مجريه جز در اموري كه
مستقيماً به عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا است)
قانونگذاري مجلس شوراي اسالمي در رابطه با نماينده مقام رهبري در وزارت اطالعات ،خارج از
حدود مصرح در قانون اساسي است بنابراين ماده  2با اصول  01و  52قانون اساسي مغاير است».
7ـ ر.ک به شماره .3
8ـ « ...اين اصطالحات و عناوين اگر احتياج به تعريف دارد چنانكه در طرح فرض شده است
بايد قبالً مانند مصوبه معادن در طرح ،مذكور و كل طرح با توجه به آن تعاريف به تصويب برسد
و اگر احتياج به تعريف ندارد پس واگذاري آن به آييننامه مفهومش واگذاري اختيار كوتاه كردن
يا گسترش دادن موضوع حكم و مفهم مشخص اين اطالعات و عناوين به هيأت وزيران است و
چون مآالً قانونگذاري است ،با اصل  32قانون اساسي مغايرت دارد .» ...همچنين است نظريات
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شماره  50/22/2123مورخ  2950/3/91و شماره  31/22/2302مورخ  2931/21/2و . ...
9ـ «2ـ ماده  29كه تعيين ضوابط اجازه تأسيس و توسعه و انتقال مؤسسات پزشكي را در تمام
كشور به عهده آييننامه ميگذارد ،به نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان مغاير با اصل  32قانون
اساسي است» .همچنين است نظريات شماره  3330مورخ  2902/9/29و شماره  21305مورخ
 2902/22/23و . ...
11ـ «9ـ بند  2تبصره  53كه اختياراتي [نظير معافيت از پرداخت تمام يا قسمتي از بهاي
گذرنامه] را به هيأتدولت واگذار نموده است كه قانونگذاري است و در صالحيت مجلس
شوراي اسالمي ميباشد مغاير با اصل  32قانون اساسي شناخته شد» .همچنين است نظريات شماره
 2952مورخ  2951/9/23و شماره  5034مورخ  2959/22/22و . ...
11ـ « بند ب ماده واحده [كه اصالح و تغيرات الزم در تشكيالت و حقوق كادر و  ...با موافقت
كميسيون ديوان محاسبات مجلس ميداند] با اصل  32قانون اساسي كه قانونگذاري را از آن
مجلس شوراي اسالمي ميداند مغايرت دارد» .همچنين است نظريات شماره  9912مورخ
 2952/9/21و شماره  9924مورخ  2952/9/29و . ...
12ـ «4ـ چون مواردي كه در ماده  2و تبصره  9مواد  22و  22و  29موكول به اذن حاكم شرع
شده است مواردي است كه با حقوق افراد و حرمت حيثيات آنها ارتباط دارد و اين موارد بطور
تفصيل در قانون معلوم نشده است و احالة آن به مقامات قضايي و اجرايي نوعي قانونگذاري
است با اصل  32قانون اساسي مغايرت دارد» .همچنين است نظريات شماره 2539ـ ق مورخ
 2904/3/25و شماره  34/91/22542مورخ  2934/2/24و . ...
13ـ «23ـ ماده  92خالف موازين شرع است و تبصره آن نيز [كه تعيين برخي موارد از جمله
كار افتادگي و ...بر عهده دستورالعملهاي شوراي عالي كار گذاشته است] چون نوعي
قانونگذاري است خالف اصل  32قانون اساسي است» .همچنين است نظريات شماره
 55/22/2023مورخ  2955/2/2و شماره  53/22/2354مورخ  2953/3/91و . ...
14ـ «2ـ نظر به اينكه در تبصره ماده  5حدود صالحيت علمي و اخالقي ذكر نشده است مغاير
با اصل  32قانون اساسي است» .همچنين است نظريات شماره  3322مورخ  2902/2/29و شماره
 31/22/2112مورخ 2931/2/23و . ...
15ـ «2ـ ذيل تبصره  2كه تعيين ميزان جريمه را منوط به تصويب هيأتوزيران نموده مغاير با
اصل  32قانون اساسي شناخته شد» .همچنين است نظريات شماره  301مورخ  2954/0/23و
شماره  50/22/2123مورخ  2950/3/91و . ...
16ـ «2ـ بخشي از هدف و وظايف مذكور در در موارد  9 ،2و  4طرح تشكيل شورايعالي
اشتغال از مقوله تقنين است كه مربوط به مجلس شوراي اسالمي است ،بخشي ديگر از آنها نيز يا
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از وظايف و اختيارات هيأت وزيران و يا از جمله وظايف و اختيارات وزير و وزارت كار و امور
اجتماعي است ،از اين رو تفويض تعيين اهداف و اجراي وظايفي كه بر عهده قوه مقننه و
هيأت وزيران و يا وزير كار و امور كار و امور اجتماعي است به شورايي مركب از تعدادي از
وزيران و مسئوالن غير وزير مغاير اصل  32 ،01 ،23و  293قانون اساسي است» .همچنين است
نظريات شماره  32/91/0209مورخ  2932/21/24و شماره  32/91/0422مورخ  2932/22/4و . ...
17ـ «با توجه به اينكه آييننامه ايمني انبارهاي كاال مصوب  2922به تصويب كميسيونهاي
مجلسين سنا و شوراي ملي سابق رسيده است و قانون محسوب ميشود؛ تفويض اختيار اصالح آن
به دولت مغاير اصل  32قانون اساسي است» .همچنين است نظريات شماره  34/91/22315مورخ
 2934/2/2و شماره  35/91/23930مورخ  2935/3/20و . ...
18ـ 2ـ وضع عوارض موضوع بند ي ماده  4از آنجا كه از امور تقنيني است و بايد توسط
مجلس وضع گردد و در اين جا توسط كارگروه  ...تعيين ميشود خالف اصل  32قانون اساسي
شناخته شد.
9...ـ برقراري عوارض توسط شوراهاي اسالمي خالف اصل  32قانون اساسي است» .همچنين
است نظريه شماره  32/21/2321مورخ .2932/3/22
19ـ «22ـ تبصره  2ماده ( )52كه تصويب نحوه رسيدگي و صدور رأي و تهيه آييننامه اجرايي
و مالي را بر عهده آييننامه قرار داده است از اين جهت مغاير با اصل  32قانون اساسي شناخته
شد» .همچنين است نظريات شماره  34/91/22322مورخ  2934/2/2و شماره 32/91/20294
مورخ 2932/4/22و . ...
21ـ «2ـ تبصره ( )2ماده واحده از اين جهت كه تفكيک امور تصدي و حاكميتي را به
هيأتوزيران محول نموده و اين امر از شئون قانونگذاري است لذا مغاير با اصل  32قانون اساسي
است».
21ـ «2ـ اطالق بند  2ماده [ 4كه در مورد تأييد بودجه توسط شورايعالي است] ،مغاير اصل
 32قانون اساسي شناخته شد».
22ـ «9ـ تعيين ضوابط كلي به نحو مذكور در بند ه ماده  22و همچنين تصويب تعاريف و
اصطالحات استانداردهاي موضوع بند س ماده  20بر عهده شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي
گذاشته شده است و واگذاري اين امور به غير هيأتوزيران مغاير اصل  293قانون اساسي شناخته
شد».
23ـ «3ـ بند ز ماده  3چون تعيين خط مشي بر عهدة آن گروه است خالف اصل  01و  293و
موارد ديگري كه شورا مستقل عمل ميكند خالف اصل  01قانون اساسي است».
24ـ «2ـ تشكيل شوراي عالي با كفيت مذكور در ماده  2و وظايف مذكور در ماده  0كه
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متشكل از عضو غير وزير است و وظيفة تهية آييننامه را بر عهده دارد خالف اصل  01و 293
قانون اساسي است».
25ـ «الف) ماده  2با توجه به شرح وظايفي كه براي شوراي عالي تعيين شده است [از جمله
تهيه خط مشي] خالف اصل  293قانون اساسي است».
26ـ «2ـ اطالق عبارت تصويب مقررات آموزش و پرورش در صدر ماده ( )2و عبارت ساير
امور در ذيل اين ماده در موارديكه قانوني وجود نداشته باشد به نحوي تقنين است .لذا مغاير
اصل  32قانون شناخته شد».
27ـ ر.ک به شماره .20
28ـ «2ـ تبصره ( )2ماده ( )2مقصود از ضوابط مذكور در اين ماده چنانچه قانونگذاري باشد
مغاير اصل  32قانون اساسي است و اگر آييننامه باشد مغاير اصل  293قانون اساسي است».
29ـ «وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره ميشوند ،در
صورت ضرورت با تأييد سازمان و تصويب هيأت وزيران ميتوانند حسب وظايف قانوني خود در
برخي از سطوح تقسيمات كشوري واحد سازماني داشته باشند .در اين صورت كليه واحدهاي
وابسته به يک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يک از سطوح
تقسيمات كشوري در يک واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار ميگيرند .موارد استثناء
از حكم اخير اين ماده با تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد».
31ـ «تبصره ( )4الحاقي به ماده ( )24قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به شرح زير
اصالح ميشود :تبصره 4ـ ساير موارد مستثني از شمول اين ماده بنا به پيشنهاد مشترک دستگاه
ذيربط و وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود».
31ـ « 2ـ تعيين وظيفه دبيرخانه شورا ،پشتيباني علمي ،پژوهشي و خدماتي متناسب با وظايف و
مسئوليت هاي شورا ،نظارت بر حسن اجراي مصوبات و توسعه ارتباطات با مجريان و مردم و ساير
امور ذيل ماده ( )2به آييننامه داخلي واگذار شده است اين موارد شامل اموري ميگردد كه به
حقوق مردم مربوط است ،از مصاديق آيين نامه موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي
ميباشد .لذا تصويب آييننامه مذكور توسط شوراي عالي آموزش و پروش مغاير اين اصل شناخته شد».
32ـ «ماده  ،2تبصره  :2آئين نامه تعيين انواع تخلفات و جرايم مربوط به سير و حركت ناوگان
در شبكه حمل و نقل ريلي و نحوه رسيدگي به آنها توسط هيأت مديره راه آهن تهيه و به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد»
33ـ « 2ـ آن قسمت از بند يک ماده واحده كه تعيين رئيس كل بانک مركزي و قائم مقام او را
مقيد به تأييد صالحيت آنها به وسيله مجلس شوراي اسالمي مينمايد ،چون نوعي دخالت قوه
مقننه در قوه مجريه ميباشد ،با اصل  25قانون اساسي مغاير است» .همچنين است نظريات شماره
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 4143مورخ  2952/21/24و شماره  33/91/4130مورخ  2933/21/0و . ...
34ـ «2ـ بند ب تبصره  3و نيز تبصره  29كه مصرف اعتبار مصوب را با نظارت نمايندگان
حوزه انتخابيه مربوطه قرار داده و نيز قسمت اخير تبصره  09مغاير با قسمت اخير اصل  25قانون
اساسي شناخته شد».
35ـ « اگرچه مجلس شوراي اسالمي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد ولي از
لحاظ اينكه هيأت مذكور در بند  2وظايف اجرايي دارد و به موجب اين بند جلسات هيأت بدون
حضور ناظر مجلس شوراي اسالمي رسميت ندارد ،با استقالل قوه مجريه كه مطرح در اصل 25
قانون اساسي است مغايرت دارد» .همچنين است نظريات شماره  4239مورخ  2952/22/22و
شماره  0115مورخ  2952/22/23و . ...
36ـ «2ـ در تبصره يک ماده  2اصالحي و تبصره  9ماده  21الحاقي و تبصره  0ماده 23
الحاقي كه تهيه و تأييد آيين نامه موكول به همكاري كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي
اسالمي شده مغاير با اصل  25و اصل  293قانون اساسي ميباشد».
37ـ «29ـ رديف  2در بند ب تبصره  22در خصوص الزام دولت به تقديم اليحه مغاير اصول 25
و  54قانون اساسي است» .همچنين است نظريه شماره  53/22/2354مورخ  2953/3/91شوراي نگهبان.
38ـ «0ـ ماده [ 51كه نظر هيأت مركزي نظارت مجلس بر انتخابات شوراها را در مورد ابطال
يا توقيف انتخابات قطعي و الزماالجرا دانسته است] مغاير اصول  25و  52قانون اساسي است».
همچنين است نظريه شماره  31/22/2023مورخ .2931/3/23
39ـ «نظر به اينكه تعيين اينگونه موارد از امور اجرايي است و با توجه به اصل  25قانون
اساسي كه مبين استقالل قوا است ،مغاير اين اصل و در اين خصوص نيز مغاير اصل  01قانون
اساسي تشخيص داده شد».
41ـ «3ـ تفويض تدوين آييننامه مندرج در تبصره ماده ( )23در خصوص دستگاههاي زير نظر
مقام معظم رهبري و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام ،شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري و
همچنين قواي مقننه و قضائيه ،مغاير اصول مربوط به اين دستگاهها و نيز اصول  25و  221قانون
اساسي شناخته شد».
41ـ «2ـ ماده  21چون مربوط به وظايف اجرايي است كه دولت عهدهدار آن است و بايد
مستقيماً به وسيله دولت انجام بگيرد ،از اين جهت مشاركت سپاه را در امور مذكوره به درخواست
دولت و مسئولين مربوطه قرار نداده است با اصل  01و  221نيز مغاير ميباشد».
42ـ «...همچنين بند  9و  22ماده مذكور (عضويت دادستان كل كشور و دادستان انقالب) و
بند  2و 3ماده ( 0عضويت دادستان انقالب اسالمي استان و دادستان استان) و بند  2و  0ماده 5
(عضويت دادستان انقالب اسالمي شهرستان و دادستان عمومي شهرستان) و بند  4ماده 3
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(عضويت دادستان دادگاه بخش) با اصل  01قانون اساسي مغايرت دارد»
43ـ «0ـ تشكيل شوراي عالي مصرف در تبصره  23كه دو عضو از نمايندگان مجلس دارد
مغاير اصول  01و  293قانون اساسي شناخته شد» .همچنين است نظريات شماره 55/22/2324
مورخ  2955/9/21و شماره  53/22/2354مورخ  2953/3/91و . ...
44ـ «2ـ در ماده  3الزام وزير يا رئيس دستگاه به تعليق و نيز (در غير اين صورت رئيس
سازمان شخصاً نسبت به تعليق اقدام مينمايند) مغاير اصل  01قانون اساسي شناخته شد» .همچنين
است نظريه شماره  30/91/22210مورخ .2930/22/24
45ـ «2ـ ماده ( )2با توجه به تبصره ( )2آن از اين نظر كه تصميمگيري در امور اجرايي را به
شورايي محول نموده كه غير از قوه مجريه در آن عضويت دارند ،مغاير اصول  25و  01قانون
اساسي شناخته شد» .همچنين است نظريات شماره  34/91/29549مورخ  2934/3/23و شماره
 32/91/23223مورخ  2932/3/5و . ...
46ـ رک به شماره .44
47ـ «0ـ در ماده  23اطالق سياستگذاري مغاير اصل  32قانون اساسي شناخته شد ،عالوه بر
اين اختيارات محوله در اين ماده به شوراي مذكور [از جمله حل اختالف و ايجاد وحدت رويه و
ارشاد و ]...خالف اصل  01قانون اساسي است» .همچنين است نظريات شماره 30/91/29215
مورخ  2930/3/20و شماره  31/91/42232مورخ .2931/2/22
48ـ «د :شمول دستگاههاي حكومتي ،در مورد خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و مجمع
تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسالمي و قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه
قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه اي داده است نسبت به تشخيص ،برداشت ،نوع و كيفيت
اعمال اين اختيار و مسئوليت خالف اصول مربوط قانون اساسي من جمله ،30 ،34 ،32 ،59 ،52
 220 ،222 ،213 ،213 ،215 ،33 ،33شناخته شد»...
49ـ « ...ضمناً اصل  229نيز مربوط به جائي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي
اجراء نشده باشد يا متوقف شده باشد در اينجا وظيفه رياست جمهور است كه از مقامات مسئول
بخواهد آن اصل را اعمال كنند و آن هم به مسائلي از قبيل انتخابات مربوط نميباشد»
51ـ «عالوه بر اينكه مستفاد از اصل  229قانون اساسي اين نيست كه رئيس محترم جمهوري
بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند و.»...
51ـ «2ـ9ـ چون ظاهر ماده  ،2استقالل هيأت مذكور در مقام عمل است ،لذا اصل تشكيل
چنين هيأتي خالف اصل  229شناخته شد».
52ـ «2ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجراء در اصل
 229قانون اساسي ،امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است».
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53ـ «مسئوليت رئيسجمهور در اصل  229شامل مواردي نميشود كه قانون اساسي تشخيص،
برداشت ،نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري ،شوراي
نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مجلس شوراي اسالمي ،قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه
ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفهاي محول نموده است».
54ـ «بند  2در رابطه با اصالح ماده  2از اين جهت كه رئيس سازمان را الزاماً معاون رئيس
جمهور دانسته است خالف اصل  224قانون اساسي شناخته شد» .همچنين است نظريه شماره .1202
55ـ «در ماده  2چون مفهوم بند  9و  ،2تصويبنامه است و به موجب اصل  293قانون اساسي
تصويب آن در مثل اين مورد با هيأت وزيران است مغاير با قانون اساسي شناخته شد».
56ـ «در تبصره يک ماده  2اصالحي و تبصره  9ماده  21الحاقي و تبصره  0ماده  23الحاقي كه
تهيه و تأييد آييننامه موكول به همكاري كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسالمي شده
مغاير با اصل  25و اصل  293قانون اساسي است» .همچنين است نظريات شماره  3322مورخ
 2900/3/23و شماره  230مورخ  2903/2/29و . ...
57ـ «ارجاع تصويب آييننامه به كميسيون يا كميسيونهاي مجلس خالف اصل  293قانون
اساسي است».
58ـ «9ـ محدود كردن رئيس جمهور به انتخاب مديرعامل از ميان اعضاي هيأتمديره در ماده
 3خالف اصل  293قانون اساسي است» .همچنين است نظريه شماره  52/22/1232مورخ
.2952/2/23
59ـ «تشكيل شوراي عالي مصرف در تبصره [ 23كه دو عضو از نمايندگان مجلس دارد] مغاير
اصول  01و  293قانون اساسي شناخته شد» .همچنين است نظريات شماره  2919مورخ 2952/5/5
و شماره  5034مورخ  2959/22/22و . ...
61ـ «4ـ تعليق تشخيص نياز به آييننامه اجرايي به غير از مجلس شوراي اسالمي مغاير اصل
 293قانون اساسي است».
61ـ ر.ک به شماره .92
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