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 ده یکچ
افزون  روز  ةتوسعشوراهای اداری هستند. ایجاد و    قوة مجریهدر    حکمرانییکی از ارکان نظام  

شورا  ةقاعد  دونبو   آسیب ها  چالش  هااین  در  هایو  را  کرده    ةمنظوم ی  ایجاد  عمومی  حقوق 
این شوراها در نظام حقوقی    تأسیسام به  اکنون اقدت  1300که مقنن از سال  با توجه به آن.  است 

حقوق عمومی و    شود که آیا این اقدام منطبق با موازینمی  این پرسش مطرح،  ایران کرده است 
بهره.  است   اصول قانون اساسی با  این پژوهش  اتخاذ رویکردی نتایج  اسناد قانونی و  از  گیری 

داد    ـ تحلیلی نشان  مجریهن  درو  اشور  تأسیستجویز  توصیفی   و  یادشدهموازین    خالف  قوة 
مقنن  که    قوة مجریهیعنی تنها نهاد شورایی درون    ؛است   قانون اساسی  57و    138  و  60اصول  
تشکیل کمیسیونی   138در اصل  هرچند  هیئت وزیران است و    به رسمیت شناخته  آن را  اساسی

. زیران است نه مجلست وئیه  ةاراداین امر منوط به    ،بینی شده است متشکل از چند وزیر پیش
و    بنابراین،  موضوع  این  بررسی  به  نوشتار  این  و  وساز  ةارائدر  اشکاالت  رفع  جهت  کاری 
 .پرداخته خواهد شد یادشدهموضوع  ایرادات 
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 مقدمه 
اداری   ارکان  شوراهای  از  ،  گذاریسیاست ،  ریزیبرنامه،  گیرییم تصم  مانظیکی 

  شناخته   نظارت بر اجرای قوانین و مقرراتو    ،هاایجاد هماهنگی بین دستگاه،  گذاریمقررات
عالی  هاشورا».  شوندمی درون    اداریی  در  که  هستند  مجریهشوراهایی  کنار   قوة  در  و 

 « .ندشو می  تشکیل  قوة مجریه  رظاجرایی مرکزی زیر ن  هایاداری مرکزی و دستگاه  هایسازمان
انجدانی) موجه  .(76  : 1389،  محبی  نظریات  خصوص  اداری  تأسیس  در  به می  شورای  توان 

همچون   همکا»مواردی  و  هماهنگی  صالحیت رویکرد  شامل  مدیریت  ،  مشترک   هایری  نفی 
موضوعی،  ایجزیره هماهنگی  و  تشکیالتی  مقررات،  هماهنگی  بهتررویکرد  رویکرد  ،  گذاری 

مشاشم و  کنترل،  رکت ورت  و  نظارت  رویکرد  ،رویکرد  و  )  «اختالفاتوفصل  حل  و  مشهدی 
ردهای دولت در امور  عنایت به گسترش نقش و کارک   با.  ه کرداشار (  28  ـ   20  :1400  ،فریادی

اقدام به   یادشده های  در حوزه   عادی مقنن    1300از سال    فرهنگی و    ، اقتصادی ،  سیاسی ،  اجتماعی
مجریه داخل    ا شوراهاین    تأسیس  است   قوة  در    ؛کرده  که  فرض  این  خاص   مورد با  موضوعی 

حل را در تشکیل شورایی متشکل مقنن راه ها آید و برای حل آن می   پدید  یهای ش مشکالت و چال 
و سایر قوا و حتی در مواردی بخش   قوة مجریه یا ترکیبی از نمایندگان    قوة مجریه از نمایندگان  

واق   .داند می   دولتیغیر  هم   ،ع در  و  هی موازی  نهاد  اصل  ئعرض  از  منبعث  وزیران  قانون   138ت 
کند و به می   تأسیس   رزه با قاچاق کاال و ارز ستاد مرکزی مبا مثل    شوراهایی را   گذار قانون ،  اساسی 

دیگری از قبیل نظارت بر   های صالحیت ،  عالوه بر صالحیت وضع مقررات مادون قانون   ، ها آن 
 .دهد می   اجرای برخی از تصمیمات را  و  ، ها اه بین دستگ ی هماهنگ ،  اجرای قوانین   ة نحو 

صالحیت » و  جایگاه  ذکر  شورا  هایعدم  قانها  این  اساسی در  در   ون  را  بسیاری  ابهامات 
جایگاه صالحیت   ،ماهیت ،  مورد  آورده    هایو  وجود  به  شوراها  انجدانی)  ست«ااین  ،  محبی 

حدود و  ، مبانی حقوقی، مجلس ت صالحی ةمحدودفلسفه و در خصوص  ،همچنین .(91 :1389
با سایر اجزای  شوراها  چگونگی ارتباطات و تعامالت  ،  قلمرو وظایف و اختیارات،  ثغور فعالیت 
مجریه وزیراننهاد  مثل    ،قوة  آن  ةنحو و    ،هیئت  مصوبات  بر    های چالشرغم  به  هانظارت 

 . است بحث انتقادی صورت نگرفته شده ایجاد
شوراه  ةنحو بررسی   این  چالش  و  اعملکرد  و  تحول،  موجود  هایایرادات    در  ضرورت 

شورای  ،  هاعملکرد این نهاد  ةنحو نابسامانی در  به دلیل  .  کندمی  را آشکارها  طراحی جدید آن 
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مقابل این اقدام مجلس در    اما،   .دکر  اقدام به ساماندهی این شوراها  1386عالی اداری در سال  
ابقا    (1386)  الیوضعیت شوراهای ع  ن در قانون تعییرا  شورای عالی    18مقاومت و   تثبیت و 

که تاکنون  ساماندهی شوراها را به مجلس ارائه کند    ةالیح  ه شد کهو به دولت اختیار دادکرد  
 اتفاقی رخ نداده است. 

متعددی   شوراهایدالیل  بازمهندسی  ضرورت  است اداری    بر  شمارش  آن  که  قابل    هااز 
به  می تصمیم»توان  نهادهای  رشد  عی  مجگیر  تکثیر  روش  ها  آن   ةبیمارگونو  یک  عنوان  به 

راه و  مشکالتمرسوم  از  برخی  متروک ،  حل  اداری  شوراهای  تصمیم،  وجود  در  ،  گیریاطاله 
وظایفموازی تداخل  و  هزینه،  کاری  و  ،  عمومیهای  تحمیل  پاسخگویی  و  مسئولیت  ضعف 
 .اشاره کرد ( 261 ـ  259 :1392، مشهدی) «ساالرانههای دیوانفرایند
 تواندقانون اساسی می  71اصلی این پژوهش این است که آیا مجلس به استناد اصل    الؤ س
عمومی  و این امر منطبق با موازین حقوق    ی کندادارشورای    تأسیساقدام به    قوة مجریهدرون  

اساسی   قانون  اصول  این.  است و  و  با هدف    مکوشیمی  نوشتار   در  رویکردی    ةارائبازشناسی 
حقوقی عملکرد    و ارزیابی  تاریخی موضوع و بررسی   ةپیشینبیان  ضمن    ، اهارو از این ش   جدید

ناشی از    هایو تبیین آسیب   حقوق عمومیهای  نهادهای تقنینی و نظارتی در انطباق با بایسته
اداری ایراناین    تأسیس   موضوع ی این  ابرای حل ریشه  راهکاری،  شوراها در نظام حقوقی و 

دهیم تحقق.  ارائه  جهت  هدفا  در  آغاز،  ین  اشاره   ةپیشینبه    ،در  قانونی  سوابق  و    تاریخی 
حقوقی  می نظام  در  شوراها  این  ماهیت  و  جایگاه  به  بعد  گام  در  و  حقوقی  کنیم  تحلیل  و 

ناسی شوراها  شبه آسیب سوم    ةمرحل.  پردازیممی  شوراها   تأسیسملکرد مجلس در خصوص  ع
انتها  .دارداختصاص   کاری مبتنی بر موازین  وحل و سازراه،  بو الگوی مطل  ةارائضمن    ،و در 

 .یمکنمی نابسامان موجود ارائه  حقوق عمومی برای اصالح وضع
 تاریخی و سوابق قانونی  ة پیشین.  1

ت وزیران  ئ د شورایی هینها،  قانون اساسی مشروطه  41و    39در اصول    ، گذار اساسیقانون
 ، 1300عادی در سال    مقنن.  دنکآن اشاره    هایرا به رسمیت شناخت بدون آنکه به صالحیت 

معارفتحت عنوان   به    ،قانون شورای عالی   قوة مجریهدر    اداریاولین شورای    تأسیساقدام 
این روند    کرد از  و  به    ،یمقنن اساس  ،1358در سال    .ردادامه داسال همچنان    صدبعد  ضمن 

ی  هایحیت الص،  در این اصل و سایر اصول،  138رسمیت شناختن مجدد هیئت وزیران در اصل  



 

 
 40شماره  / يعموم  حقوق  دانشفصلنامه   

 

 
188 

تواند تصویب  »دولت می  عبارت(  1368)  قانون اساسی بازنگری    در.  را برای آن نهاد تعیین کرد
  کل از چند وزیر واگذار نماید. شتم  هایبرخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون

کمیسیون این  رئیس  ةمحدوددر  ها  مصوبات  تأیید  از  به    «.االجرا است هور الزمجمقوانین پس 
 .اضافه شد یادشدهانتهای اصل 

اداری عالی  هدف  (  1386)   شورای  اداری با  نظام  و ،  اصالح  کارآیی  و  تحرک  افزایش 
خدمت ،  وری بهره  آنان بهبود  کرامت  حفظ  با  مردم  به  مدیریت ،  رسانی  موازی ادغام  ، های 

دقت ،  سازی روان ،  سازی کوچک  و  ب،  کارآمدی ،  سرعت  از  و  و جلوگیری  زاید  الف ت ا روکراسی 
پرهیز ،  پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع و متراکم و مشابه یا متعارض در موضوع واحد ،  وقت 

شتر وقت مدیران مشابه و زاید که مانع کار و تالش است و بی   و   از شرکت در جلسات متعدد 
تمرکز بر  و   ، ارتقای سطح کیفی تصمیمات ،  جویی صرفه ،  ارشد را نیز به خود اختصاص داده است 

 .کرد   های دولت ادغام دیگر یا کمیسیون در یک را    شورا  28  ی واحد وعات با محتوا ضو م 
اقدامضم  ،(1387)  شوراهای عالی وضعیت  تعیینمجلس در قانون   این  با    18،  ن مخالفت 

مجلس مقرر کرد    ةمصوبرا تثبیت و ابقا و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در انتهای    شورا
  شوراها از حیث اصالح وظایف   وضعیت   را برای بازنگری در  مزتواند پیشنهادهای الدولت می

دیگر برای افزایش کارآیی و تشکیل  در یکها  و حذف یا ادغام آن  اختیارات و تعداد اعضا  و
 .دکنبه مجلس تقدیم ها مستمر آن

از گذشت   از تصویب    چهاردهبعد  از سوی دولت و مجلس   هیچ  ،قانوناین  سال  اقدامی 
یید شورای نگهبان به تعداد شوراها أروز با مصوبات مجلس و تبهروز   و  صورت نگرفته است 

شوراها   تأسیس  مورد  در  ننگهبا  شورای  ةرویشود.  می  راه اصولی اضافه  ةنقشبدون داشتن یک  
.  اگرچه در حال حاضر ایجاد این شوراها را پذیرفته است   ؛دچار تشتت و ناهمگونی بوده است 

گیرنده در رابطه با امور  تشکیل شوراهای تصمیم، 1363/ 07/ 25مورخ  ،1949رتی طبق نظر مشو 
از دیدگاه   ،در واقع  .غایرت داردزرا با قانون اساسی ماجرایی با عضویت افراد خارج از هیئت و

جمهور  رئیس)  در رابطه با امور اجرایی با عضویت اعضای هیئت وزیران  یتوان شورایمی  شورا
مربوط به    ةمصوبمجلس در  .  ید این رویکرد است ؤنیز م  نونک ا ت  راشو   ةروی.  تشکیل داد(  و وزرا

وزیر   عالی و راهعضویت  شورای  در  ایران  ترابری  معماری  و  کرد  (  1372)  شهرسازی  مقرر 
اضافه و راهوزیر   ایران  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  اعضای  به    شورا .  دشو می  ترابری 
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کرد این»:  اعالم  اینکه  به  مگونه شوراها  نظر  اجرایی میگذارقانون  فلکتکه  امور  یا  شوند و  ی 
  138و    137و    60نی یا اجرایی مذکور در اصول  را به مراجع قانو ها  قانون اساسی این مسئولیت 

م کرده  شدواگذار  شناخته  مذکور  اصول  خالف  موازین    .«صوبه  با  منطبق  شورا  رویکرد  این 
عمومی   حقوقدانان  ولی    .بودحقوق  آنبرخی  کهبر  ب نتاس»  اند  اصل  اد  اساسی   60ه    قانون 

باشدنمی قبول  مورد  خودچرا  ؛تواند  شوراها  این  بطن    که  مجریهدر  و  می  تشکیل  قوة  شوند 
از   محسوب  ةقو جزئی  عهده  .شوندمی  مزبور  برای  ممنوعیتی  کارکردهای بنابراین  شدن  دار 

ن  ر قانو د  مجلس.  (255:  1396،  لو و اصالنیسهراب)  «.اجرایی توسط آن وجود نخواهد داشت 
به   بند  یک  شه  تأسیسقانون    3  ةمادالحاق  عالی  ایرانشورای  معماری  و  (  1376)  رسازی 
و د  شو میترابری به اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری افزوده   و راهتصویب کرد وزیر  

و    1376شورا در سال  .  از نظر قبلی خود عدول کرد  شورا  یعنی  .یید شورا رسیدأاین حکم به ت
قانون    اًقریبت تصویب  از  بعد  ماه  ترکیب    ةنامآیین اصالح    ةالیحخصوص  در  اخیرالذکر  چهار 

ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا  نظر قبلی خود  (  1375)  شورای عالی هماهنگی  از 
 :تعیین کردشرح  دینبشورا را   اختیارات و وظایف 2 ةمادمجلس در . عدول کرد

 ؛ کشور ابرىتر اجرایی ىاهمشىخط  و هابرنامه تصویب ( الف»
ترابرى در مورد روابط بین مؤسسات ترابرى   و راهتصویب ضوابط پیشنهادى وزارت  (  ب

 ؛ دارانداران و اتوبوسو کامیون
  و   ،هاشعبه،  دفاتر،  مؤسسات  تأسیس  ةاجاز  صدور  به  مربوط  ةنامآیین  تصویب (  ج

 ؛ خارجى  ترابرى هاىنمایندگی
معیارهتعیی(  و و  ضابطه  ه  مز ال  ىان  دستگاهبا  و  مکارى  اداره  و  ایجاد  براى  مربوط  هاى 
 ؛ ترابرىمؤسسات  ةتوسع
 ؛دولتى   هاى سازمان  ترابرى   به  مربوط  امور   مورد   در  پیشنهادى   معیارهاى  و   ضوابط  تصویب (  ز 
 مربوط   امور  در  گذارىسرمایه  به  خصوصى  بخش  تشویق  براى  الزم  هاىسیاست   اتخاذ(  ح

 ؛ ترابرى به
 « .مور ترانزیت داخلى و خارجى کشورر اد هنگىایجاد هما( ک 

کرد اعالم  اینکه شورای  »:  شورا  به  از    مذکورنظر  تعدادى  و  وزیران  از  تعدادى  از  مرکب 
تعاونى و بخش خصوصى است و نظر والن  ئمسهاى دولتى و تعداد دیگری از  سازمانالن  ئو مس
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بندهاى ح و ک    ست و ا  رىاب تر و راهز جزء وظایف وزارت  ،  و،  ج،  ب  ،به اینکه بندهاى الف
از وظایف هیئت دولت است و نظر به اینکه این وظایف و اختیارات چنانچه متعلق به هر یک 
هیئت   به  متعلق  که  مواردى  در  و  برسد  مربوط  وزیر  تصویب  به  تصمیم  باید  است  وزرا  از 

ب یو ا تصتصویب هیئت وزیران برسد و یا جمعى از وزرا بوزیران باشد تصمیم مذکور باید به  
مغایر    2  ةماد  ،بنابراین  ،اسى آن را به تصویب برسانندقانون اس  138وزیران مطابق اصل    هیئت 
 .«قانون اساسى است 138اصل 

،  یگذارقانون  کلی نظام  های سیاست   14به موجب بند    ،با توجه به اینکه رهبر معظم انقالب
به تشکیالحیت ذاتی قوای سهرعایت ص نهگانه در قوانین مربوط  ادال  ز قبیل شوراهای  هایی 

نهادها  ،الیع این  موجود  قوانین  در  سازپیش  ،بازنگری  برای و بینی  الزم  قانونی  کارآمد  کار 
ن معی  یادشدهراه قوای    ةنقشرا به عنوان    با قوانین عادیها  تضمین عدم مغایرت مصوبات آن

دولت    کرد نه  هیچو  مجلس  اقدامی  نه  مذکو گونه  شوراهای  ساماندهی  نکجهت  ،  نددرر 
.  شودمی  بیش از پیش احساس  یادشده  های سیاست   14اجرای بند    ةنحو ضرورت تدوین قانون  

ی و  گیرتعدد ساختارهای تصمیم  با توجه به اینکه(  1400)  دولت در سند تحول دولت مردمی
دولت برنامه درون  چالش  ریزی  تحقق    موجب  برای  اداری  نظام  نامناسب  و  محدود  ظرفیت 

اقدام  رات اظانت  وها  مأموریت  لذا  است  ساختاریبه    شده  کارشناسی    ،کارکردی،  تقویت  و 
با حذف یا تجمیع وظایف و اختیارات شوراهای موازی  ها  آن  ةدبیرخانهای دولت و  کمیسیون

ن سطح  ریاست در  دستگاه  ،هاوزارتخانه،  جمهوریهاد  سایر  دولتی  و  راهبرد  های  عنوان  به  را 
 . است  دهرک یین بازمهندسی شوراهای اداری تع

نظارتی ارزیابی  .  2 و  تقنینی  نهادهای  خصوص    عملکرد    تأسیس در 
 انطباق با موازین حقوق عمومی   از لحاظ شوراهای اداری 
 . چند منظر قابل بررسی است   ازیادشده عملکرد نهادهای 

 : است  شرح دینب در قوانین ترکیب اعضای شوراها( الف
که در این حالت   ؛رای اقتصادشو یر مثل  زوغیر    متشکل از وزیر یا،  قوة مجریهاعضای  .  1

 . قانون اساسی است  138و  134و  60دخالت افراد غیر وزیر مغایر اصول 
قوة  که البته در اکثر موارد عضو    ؛یهیراه اعضای قوای مقننه و قضاهم  قوة مجریهاعضای  .  2
ارای  یه دیا قض  ةو قعضو    ،اما  ،کندمی  شرکت ی در جلسات  أرو بدون حق    به صورت ناظر  مقننه
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.  قانون احزاب  10  ةمادمثل کمیسیون    ، و معلوم نیست علت این تفاوت چیست   است  یأرحق  
 . قانون اساسی است  138و   60و  57در این حالت دخالت افراد غیر وزیر مغایر اصول 

که در برخی موارد این اشخاص    ؛دولتیهمراه اشخاص بخش غیر  گانهاعضای قوای سه.  3
و   57که دخالت افراد غیر وزیر مغایر اصول    ،مثل شورای عالی بیمه  ند،تسه  زنیی  أدارای حق ر

 . قانون اساسی است  138و  60
نمایندگ  شوراهاعضویت  در  مجلس  ناظر  ان  عضو  عنوان  به  اصل    حتی  قانون    57مغایر 

یعنی اصول    ،مقرر در قانون اساسی  هایصالحیت نظارتی مجلس از طریق روش.  اساسی است 
شوراهای    ،گیردمی  صورت  ،90  و  89و    88و    76 در  بنابرانه عضویت  این    ین،یادشده.  اگر 

بپذیریم را  نمایندگان    ،موضوع  این مثل  قضاییه    ةقو باید  در  نیز  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
(  1361)  وزارت اطالعات  تأسیسقانون    3  ةمادبه موجب  .  شوراها به عنوان ناظر عضو باشند

شد نظارت  ،مقرر  منظور  ح  به  اطالعاتق اجرای    نسبر  امر  در  قض،  وانین  عالی  ایی  شورای 
  57شورای نگهبان اعالم کرد این حکم مغایر اصل  .  ای در وزارت اطالعات تعیین کندنماینده

از  قانون اساسی است   اگر مقصود  اجرای قوانین    هیی قضا  ةقو نظارت    یادشده  ةمادو  بر حسن 
قانون    174ل  طبق اص   یادشدهارت  ی نظاراجیب  ترت،  قانون اساسی باشد  156اصل    3طبق بند  

شده اید به نحو تعیینتعیین شده است و ب  هییقضا  ةقو ی و بعضی اصول دیگر مربوط به  اساس
 . دشو اعمال 
بر اساس اصول قانون اساسی در برابر مجلس مسئولیت    قوة مجریه   ةگانارکان سه  همة(  ب

برابر    ایفظوسئول  هر یک از وزیران م   137بر اساس اصل  .  سیاسی دارند خاص خویش در 
وزیران هیئت  تصویب  به  که  اموری  در  و  است  نیز می  مجلس  دیگران  اعمال  مسئول  رسد 

این.  هست  به  توجه  عبارت    گذارقانون  کهبا  از  هی»اساسی  تصویب  وزیرانئبه    « رسدمی  ت 
 اتی میمی تصیعن  ،توان در سایر مواردنمی  است،  ای بر حصراستفاده کرده است و این امر اماره
شورای   اعضای  تصویب  به  مسئول    یادشدهاعضای  ،  رسدمی  یادارکه  مجلس  قبال  در  را 

دیگر.  دانست  عبارت  اصل    ةدامنتوان  نمی  ،به  داد  137شمول  توسعه  هی  .را  عبارت  ت  ئزیرا 
ناظر بر    ،139و    138  و  134  و  127  و  85مثل    ،وزیران با توجه به سایر اصول قانون اساسی

  . ی دادی تسر اداررا به شوراهای    137توان قلمرو شمول اصل  نمی  ست وا  انزیرت وئنهاد هی
شوراها اعضای  محسوب  زیرا  وزیران  دونمی  هیئت  این  و  هر    شوند  و  نیستند    یک یکی 
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ت  ئ همان نهاد هی  و شوراهاتوان گفت وزیران عضشخصیت حقوقی خاص خود را دارند و نمی 
هستندوزی موجب  .  ران  هیئلخدا  ةمناآیین  3  ةمادبه  دولت ی  دولت  ی  أراعضای صاحب    ،ت 

از رئیساعبارت این اساس  .جمهور و وزراند    جمهور رئیس  از  متشکل   نهاد هیئت وزیران  ،بر 
ان  هیئت وزیر  ،بر این مبنا.  است (  نفر  نوزده  فعالً)   وزیرانو  (  قانون اساسی  134بر اساس اصل  )

از   این    است   نفر  بیستمرکب  و ساختار و  دیگر  .ت یسن   اصالحقابل    ترکیب  عبارت  هر    ،به 
آن   در  که  نباشند  بیست این    همةشورایی  محسوب   نفر عضو  وزیران  هیئت  و  نمی  نهاد  شود 

ر اساس قوانین  هیئت وزیران بو ساختار  ترکیب    ، بنابراین  است.  ی غیر از هیئت وزیرانمرجع
  ا شوراه  سیستأ  سپ  .اصالح کرد  ن ترکیب را از طریق ایجاد شوراها توان اینمی  علوم است وم

 . است  137مغایر اصل  قوة مقننهتوسط 

 : است  شرح دینبدر قوانین  تصویب موضوعات در شوراها ةنحو ( پ
ت.  1 از  پس  مصوبات  موارد  برخی  الزم أدر  وزیر  عالی   ؛شوندمی  االجرایید  شورای  مثل 

بهادار اوراق  اساس  .بورس و    ن مقن  .دارد  رانامه  تصویب   وضع وزیر صالحیت    ،138اصل    بر 
پیشینی  اساسی ی و  ادارمثل تشکیل شورای    ،این صالحیت را مقید و مشروط به موضوعات 
اساسی اجرای    خالف نظر مقننمقنن عادی بر  کهحالیدر  ؛نکرده است   ،گیری این شوراتصمیم 

را مقید به تشریفاتی کرده است   است، که بدون قید و شرط و به صورت مطلق ،صالحیت وزیر
  وضع   پیشینی  تشریفات  مورد  همین ایراد در.  آن نشده است   ریحی بهصتساسی  که در قانون ا

 6مادة  مثل    ،متعددی  موارد  در  گذارقانون  مثالً.  دارد  وجود  نیز  وزیران  هیئت   توسطنامه  تصویب 
یید سازمان أربط و تاد دستگاه ذیپیشنه  به  منوط  را  اساسنامه  تصویب،  م توسعهسو برنامة  قانون  

نیست    هیئت وزیران بدون رعایت این تشریفات قادر  ،در واقع.  است   هکردی  اداری و استخدام
صالحیت هیئت وزیران مندرج در این ایراد در خصوص اعمال  .  صالحیت خود را اعمال کند

دارد  52و    74اصول   نیز وجود  اساسی  و    ؛قانون  تنظیم  عادی  مقنن    ة بودج  ةالیح  ةارائیعنی 
رعایت یسال به  مشروط  و  مقید  را  خو   ماحکا  انه  است مصوب  کرده  بنابراین،د  دولت    .  اگر 

مجلس در این زمینه  که  را  باید احکامی  ،  رائه کندبودجه را تنظیم و به مجلس ا  ةالیحبخواهد  
آناست  ده  کرتصویب   به  و  کند  بدهدها  رعایت  اثر  اصل  حالیدر  ؛ترتیب  در  قانون    52که 

هی  اساسی و  ئ صالحیت  تنظیم  در  وزیران  مجلسب  بودجه  ةالیح  ةارائت  بدون   ه  و  مطلق 
. ر این اساس مجلس حق ندارد صالحیت دولت را مضیق و محدود کندشرط است و ب و قید
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یعنی صالحیت هیئت وزیران در تصویب   ؛نیز حاکم است  74همین استدالل در خصوص اصل  
  د و الیحه کن  ةارائآن به مجلس مطلق است و مجلس حق ندارد دولت را ملزم به    ةارائالیحه و  

  74گرفته است با این توجیه که صالحیت مندرج در اصل    ایراد  از این امرا  باره  گهبانای نرو ش
تواند از این ظرفیت  دید و به شکل اختیاری میمتعلق به دولت است و دولت در صورت صالح

در  براین اگر  بنا  .الیحه کند  ة ارائوگرنه مجلس حق ندارد دولت را ملزم به    ،قانونی استفاده کند
ی در  شرط و قیدگونه  داده شده است و هیچ  یا وزیری  ساسی صالحیتی به هیئت وزیرانن او نقا

مضیق و محدود   باید آن را طوری تفسیر کنیم که این صالحیت،  اعمال آن منظور نشده است 
حوی محدود را به نیا وزیر  مجلس نباید در قوانین عادی صالحیت هیئت وزیران    . پس،نشود

زیرا این امر بر اساس اصل    .شود  قوة مجریهقانونی  ی وظایف  در اجرا  لاختالکند که موجب  
اساسی  57 در  قانون  دخالت  مجریه  هایصالحیت   ة محدود  نوعی  در موجب  و    قوة  اختالل 

 . سازدمی دارشود و اصل تفکیک قوا را خدشهمی قانونی آن هایاعمال صالحیت 
مقنن صالحیت وضع مقررات توسط  ،  نانگهب  برای رفع ایرادات شورای  ،برخی موارددر  .  2

جمهور صالحیت وضع  به رئیس  ،در واقع  .کندمی  جمهوریسئیید رأی را منوط به تادارشورای  
داده اساسی  .شودمی   مقررات  قانون  مغایر  امر  این  هیچ  است.  ولی  در  قانون    بخشی  زیرا  از 

  138در اصل    درجنم  موردجز    ،داده نشده است جمهور  به رئیساختیار وضع مقررات  اسی  اس
آن به  مربوط  قانونی  تشریفات  با طی  آن هم  اساسی و  تفویض صالحیت وضع    ؛قانون  یعنی 

به کمیسیونی متشکل از چند وزیر و تصویب  ئ مقررات از سوی هی مقررات توسط  ت وزیران 
 جمهور. یید نهایی آن توسط رئیسأدشده و توزیران یا

شورای  .  3 تصمیمات  نیز  شورا أت   ت صور ر  د   ، ی ادار گاهی  عضو  وزیران   االجراالزم ،  یید 
اگر ماهیت این شوراها را » در مورد ماهیت حقوقی این شوراها ممکن است گفته شود  .  شوند می 

ایجاد این شوراها با این ، یر بدانیم کمیسیونی متشکل از چند وز   قانون اساسی  138بر اساس اصل  
باید مرکب از وزرای   138  ل ص وع اموض   های زیرا کمیسیون   . اصل مغایرت خواهد داشت  صرفًا 

این در .  توانند عضویت داشته باشند افرادی غیر از وزرا نمی ها  لذا در این کمیسیون   . دولت باشند 
بلکه ریاست برخی از این شوراها ، ر دارند نه تنها افراد غیر وزیر حضو ، حالی است که در شوراها 

است  وزیران  هیئت  از  خارج  افرادی  دیدگاه    ، همچنین   . ( 24:  1393  ، ی نگین آیینه )   « . با   ایناز 
کمیسیون » حقوقدانان   از  غیر  واحدی  و  نهاد  ماهیتًا  باید  را  شوراها  اصل    های این   138موضوع 
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این شورا    این وصف،   با   . ( 24:  1393،  نگینیآیینه )   « . بدانیم  اگر  از چند وزیر حتی  باشد   متشکل 
اجرایی قانون را   ة نام ع آیین حیت وض ال ان ص و تمی   فقط  138زیرا بر اساس اصل    . محل ایراد است 

اول آنکه فقط به  . بینی شده است پیش   138بنابراین دو شرط در اصل    .آن هم تنها به یک وزیر داد 
 ةنامتوان صالحیت وضع آیین می   نه چند وزیر و دوم اینکه فقط   توان صالحیت داد می   یک وزیر 

، ریزی برنامه ،  سازی هماهنگ ،  نظارت ثل  م  ی هایاجرایی قانون را به وزیر محول کرد نه صالحیت 
 .و اخذ تصمیمات اجرایی   ، گذاری سیاست 

ولتی  تصمیمات پس از تصویب اکثریت اعضا اعم از دولتی و غیرد  در بعضی از شوراها.  4
که این امر به دلیل عدم صالحیت افراد غیر وزیر مغایر    شوندمی  االجرایا وزیر و غیر وزیر الزم

 . اساسی است قانون  138و  60و  57اصول 
واگذاری امور مربوط به اعمال    قانون اساسی  138و    ،137،  134،  60با توجه به اصول  (  ت

ها و  تعیین برنامه،  ت وزیران و هیئت وزیرانهماهنگ ساختن تصمیما،  نظیر نظارت  قوة مجریه
  ی از یات اجرو اتخاذ تصمیما  وظایف اداریو    ،نامهو آییننامه  تصویب   وضع،  مشی دولت خط

 .پذیر نیست امکان  یاداربه شوراهای    یید صالحیت افراد توسط مجلسأقبیل صدور مجوز یا ت
مرجع   ا  مسئولزیرا  مبنای  بر  زمینه  این  شخص در  مورد  حسب  بر  اساسی  قانون  صول 

استداللْید  ؤ م .  است   و هر وزیر  ،هیئت وزیران،  جمهوررئیس ماد  این  مورد  در   2  ةنظر شورا 
شورای  ةنامآیین  نو قان  حاصال  ةالیح و    ترکیب  وظایف  و  کشور  ترابرى  هماهنگى  عالى 

 . است ( 1376) اختیارات شورا
مجلس شورای اسالمی در عموم ،  قـانون اساسـی  71اصل    به موجب   ،ممکن است بگوییم

در اساسی  مسائل  قانون  در  مقرر  وضع  می  حدود  قانون  کردن »نظامبنابراین    .کندتواند  مند 
ادا کشسازمان  طری   رو ری  و    تأسیسق  از  و  سسات  ؤ م نهادها  وظایف  تعیین  و  قانونی 
عمومی  سسات  ؤ مینی مجلس است که در این راستا  صالحیت تقن  ةحوزدر  ها  آن  هایصالحیت 
قانون  در کشور  بسیاری   به  می  ساًأراین مجلس  بربنا  .اندشده  تأسیسبه موجب    تأسیس تواند 

کند اقدام  اداری  اساسی»عبارت  .  (42:  1387،  یفریاد)  «.شوراهای  قانون  در  مقرر   «در حدود 
تفکیک   ةقاعدرعایت    یکی از مصادیق این حدود.  ندک می  صالحیت مجلس را مضیق و محدود

قانون   57ه موضوع اصل  ذاتی هر قو   هایقوا و عدم مداخله در کار قوا و احترام به صالحیت 
ی مجلس توسط این اصل محدود ذارگ قانون  عام و مطلق  ةدامنقلمرو و    . بنابراین،اساسی است 
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را در برخی از اصول قانون   قوة مجریهاساسی اختیارات    گذارقانون  .شودمی   و از اطالق خارج
هر امر  آن است که  138و  134 و 60ل و اص اجرا و عملی شدن  ةالزم. اساسی تعیین کرده است 

موضوع ماهیت    و  به    اجرایی دارای  مربوط  مجریهو  سی   قوة  مدیریت  ده  و  طرهتحت  و  ایت 
قوة  در    ایجاد شوراهامجلس با  .  دباش  یرانجمهور یا یکی از وز سرئیشرط   و قیدمطلق و بدون  

پیش  ،مجریه سازوکار  با  اصول  بینیموازی  در  امور  گیری  تصمیم  ،یادشدهشده  و    اجرایی در 
 قرار  اهآن   ة عهدرا بر    قوة مجریهوضع مقررات مادون قانون و هدایت و هماهنگی بین ارکان  

به نحو    جمهوررئیسچند وزیر یا یک وزیر یا    ةوسیلبه  این شوراها    میماتتأیید تص.  دهدمی
یا چند وزیر یا  جمهور  زیرا اگر رئیس  .نیست   ایراد  ةکنندبرطرف  مقرر در قانون مصوب مجلس

ل اصو   فلسفه و هدف  ،در این صورت،  باشدها  تصمیمات آنبه امضا و تأیید    وظف میک وزیر  
خصوص  قانون    137  و  122 در  سمسئولاساسی  زیر  یادشده  اشخاص  زیرا    .رودمی  الؤ یت 

نباشدمسئول اگر اختیاری  نیز بیمسئول  یت در مقابل اختیار است و  بگوییم معنایت  اگر  ست و 
یعنی این    ؛باز هم اشکال باقی است ،  کندنمی  تصمیمات شوراها الزامی برای این اشخاص ایجاد

  گیر بر و وقت هزینه  را که  سازیطوالنی تصمیم   فرایندین  اد  را بای چ  د کهو شمی   پرسش مطرح
 ! دررفت منابع و امکانات کشور شود ایجاد کرد که در نهایت منجر به اتالف و ه است 

دارند  مشورتی    ةجنبطریقیت و    و صرفاً  رندنداموضوعیت  این شوراها    ممکن است بگوییم
باز  صورت  این  در  د  که  ایراد  هم  تصمیم  باعث   رایز  . است ارای  زمان  شدن    گیری طوالنی 

ای که در به دلیل اهمیت ویژه  قوة مجریه»  قانون اساسیمقدمة  که بر اساس  لیحادر.  شوندمی
حاکم  ة  عادالنمقررات اسالمی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات    رابطه با اجرای احکام و

هدف نهایی    سازی وصول به ینهمز  رتی دحیا  ةلئرد و همچنین ضرورتی که این مس بر جامعه دا
شدن در هر    محصور  نتیجتاً.  اسالمی باشد  ةجامعایجاد    راهگشای  بایستی  داشت   حیات خواهد

دار کند از دیدگاه اسالمی خدشه  یا  ندپاگیر پیچیده که وصول به این هدف را ُکونظام دست   نوع
  طاغوتی است  های میت ک ااصل حبدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و ح   .نفی خواهد شد

اجرای تعهدات    درتر  طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزون  شدتهب
  . است  واجد اشکالنیز    134و    60ل  و اص  از جهت انطباق با  ،عالوه بر آن  د.«اداری به وجود آی

اعمال    عادی  ننسط مقشده تو تأسیساد و محتوای این اصول مطلق هستند و شوراهای  مفزیرا  
  134و    60اصول    بر اساس.  کندمی   جمهور و وزیران را مقید و محدودتوسط رئیس  قوة مجریه
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وزیرانرئیس و  و    جمهور  مطلق  طور  دیگران  به  مشارکت  قید  آنبدون  با  مشورت  ها یا 
با    .گیرنده هستندتصمیم  آنان را  این شوراها  به اعمال    یا مشارکت مشورت    شرطولی  موظف 

مجو ق مییرة  مجلس.  کنده  که  می  البته  کند  مقرر  وزیرانرئیستواند  و  در اموظف  جمهور  ند 
اصول   و    138و    134و    60اجرای  حقیقی  اشخاص  علمی  و  کارشناسی  توان  و  ظرفیت  از 

غیر دولتی و  کنندحقوقی  استفاده  اعمال  نمیاما    ،دولتی  مقید و و    را محدود  قوة مجریهتواند 
 کند.  ،شوراهای اداری فرایندطریق  از ینیع ،صخا ةشیو مضیق به یک 

اصل    بر(  ث اساسی  7اساس  ،  استان  شورای،  اسالمیشورای    مجلس)  شوراها  قانون 
این  ( روستا،  بخش،  محل،  شهر،  شهرستان نظایر  تصمها  و  ارکان  و  یم از  امور    ةادارگیری 
قوانین ناشی  قانون و   نرا ای طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها  و موارد. کشورند

معین  آن  اساسیمی  از  قانون  در اصول  مداقه  با  از ند  اعبارت  یادشدهمصادیق شوراهای  ،  کند. 
شورای عالی امنیت    (،58صل  ا)  مجلس شورای اسالمی  (،106تا    100اصول  )  شوراهای محلی

اساسی   (،176اصل  )  ملی قانون  بازنگری  بر    (، 177اصل  )  شورای  نظارت   سازمانشورای 
وزیران  (،175اصل  )  سیماوداص موضوع    (،139  ،138،  134،  127،  85اصول  )  هیئت  شورای 

نظام،  131اصل   مصلحت  تشخیص  اصل    (،112اصل  )  مجمع  موضوع  مجلس  ،  111شورای 
اینکه  .  (99تا    91اصول  )  شورای نگهبانو    ،(108و    107اصول  )  ریخبرگان رهب به  با توجه 

  بینی نشده استشورایی پیش  هیچ ،  نهاد هیئت وزیراناز    رغی،  یهقوة مجرقانون اساسی در    طبق
به عبارت »این قانون  گونه شوراها  این  تأسیس،  قانون اساسی  7مندرج در اصل    ،«و با عنایت 

مجریهقدرون   اصل    وة  مغایر  و  ندارد  قانونی  توجیه  و  محمل  مجلس  تنها    7توسط  و  است 
بینی شده است موضوع فراز  پیشن اساسی  نقتوسط م  قوة مجریهاستثنایی که در این زمینه در  

هنگام اصالح قانون اساسی به این اصل    1368قانون اساسی است که در سال    138سوم اصل  
شد   وزیراناساس    بر  واضافه  هیئت  صالحمی  آن  صورت  در  خودش  تواند  نهاد  و  دید  نه 

ز  متشکل ا  ینکمیسیو را تحت شرایطی به    138اختیارات ناشی از اصل  ،  مثل مجلس  ،دیگری
کند تفویض  وزیر  بنابراین،چند  هیئت  نمی  مجلس  .  جانب  از  نیابتاً  و  دولت  جای  به  تواند 

بر همین مبنا »  کند.  قوة مجریهی در  ادارشورای    سیستأوزیران و به جانشینی از آن اقدام به  
قاعده اختیارات  برخی  به  اساسی  در  مقنن  مجریهگذاری  و    قوة  است  کرده    ه نمقن  وةق تصریح 

شودنمی اعطا  عالی  شوراهای  به  آنکه  یا  بگیرد  نادیده  را  این صالحیت  که    ،تواند  نحوی  به 
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  « .شود  قوة مجریهقانون اساسی برای    مصرح در  هایموجب محرومیت یا محدودیت صالحیت 
با   قوة مجریهگذاری  قاعده  هایتواند صالحیت نمی  قوة مقننه»  یعنی  ؛(127:  1393،  دبیرنیا)   را 

  7مندرج در اصل    «شوراها»واژة  .  (128:  1393،  دبیرنیا)  «.اهای عالی محدود کندورش   تشکیل
پی موارد  از  خارج  که  است  آن  بیانگر  اساسی  اساسیبینیشقانون  قانون  در  بر نمی  شده    توان 

به    قانوناساس   اقدام  درادارشوراهای    تأسیسعادی  آن  قوة مجریه  ی  بر  هیئت    ،کرد. عالوه 
ن اگروزیران  چخواهد  ب  یز  در  باید  کند  تفویض  را  خود  اصل  اختیارات  قانون   138ارچوب 

باشد وزیر)  اساسی  چند  از  متشکل  شوراهاو   ،اینبربنا.  (کمیسیون  مجریه   ةپیکردر    جود    قوة 
واجد  ی نگهبانآن توسط شورایید أتاست و  138جهت وضع مقررات مادون قانون مغایر اصل 

 . است  اشکال
مگر    ،ل بر عدم صالحیت مقام عمومی و اداری است ی اصرای و اددر حقوق عموم»(  ج

شود داده  وی  به  قانون  موجب  به  صالحیتی  عدم   .(19:  1391  ،زادهفالح)  «.آنکه  »اصل 
منظور از آن این است که دهد و  می  ای حقوق عمومی را تشکیلصالحیت یکی از اصول پایه

زیرا    .اصل بر عدم صالحیت است   دود داردر مواردی که در صالحیت قانونی نهادها تردید وج
گسترش   و  موجبات    صالحیت  ةمحدودتجویز  است  امور    ةخلمدا ممکن  در  را    دیگر یکقوا 

:  1389،  و همکاران  طوقآقایی)  « ست فراهم سازد و این امر ناقض اصل استقالل و تفکیک قوا
اصول    گذارقانون  .(51 در  و    138و    60اساسی  مجریه  ةپیکرساختار  در    قوة  و    ه سرا  قالب 
وزیران  ،وزیران،  جمهوررئیس)  انعنو  است (  هیئت  کرده  سه  ا،ام   .تعیین  ارکان  بر    ، گانهعالوه 

در   عادی  مقنن  توسط  دیگری  چهارم  شوراهای    ةمنظومرکن  نام  به  کشور  ی  ادارحقوقی 
است بر شده  ایجاد  اساسی  قانون  بنابراین، خالف  و  .  ندارد  وجود  چهارمی  این  نمی  شق  توان 

. ضافه یا از آن کم کردرا به آن ای  اداریعنی چیزی تحت عنوان شورای    ؛ صالح کردا  اساختار ر
اختیارات و صالحیت  اساسی  قوای سههایمقنن  به  را  است و  ی  داده  قدرت   ةنحو گانه  توزیع 

ثیر أت  ةنحو را نیز مشخص و  ها  هر یک از آن  هایحدود صالحیت و  گانه  سیاسی بین قوای سه
اصل عدم صالحیت   بنابراین،  .ن کرده است دیگر را نیز تعیی  وا بر قوایق  زهر یک ا  ةمداخل  و

دلیل و بدون وجود نص قانونی در   دونبدهد که  نمی  حقوق عمومی به مجلس اجازه  ةحوزدر  
مجریهاختیارات    ةحوز کند  درازیدست   قوة  اختالل  ایجاد  از »  .و  برخی  اساسی  حقوق  در 

خا نهادهای  یا  کشور  رئیس  به  می  ،مقننه  قوةنظیر    ،صکشورها  داده  به  اجازه  اقدام  که  شود 
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قانون اساسی سوریه که    115  ةمادمثل    ؛(20:  1388،  مشهدی)  «.شوراهای اداری نمایند  تأسیس
ویژه تشکیل دهد و صالحیت  های شوراها و کمیته و تواند مجامعمی جمهوربر اساس آن رئیس

 . دو شیم در احکام مربوط تعیینها ف آنیو حدود وظا
شوراهای  (  چ درون  ادارتشکیل  در  مجریهی  ایجاد    قوة  و  دخالت  نوعی  مجلس  توسط 

بر اساس  .  قانون اساسی است   57که از این لحاظ مغایر اصل    است قوة مجریه  اختالل در کار  
ای در  ست که هر قوهین معناداین استقالل ب.  ندامستقل  دیگریکگانه از  قوای سه،  یادشدهاصل  

ای نباید به  اساسی باید وظایف خود را انجام دهد و هیچ قوه  مقننشده توسط  تعیین   ةمحدود
کند  ةقو حریم   تجاوز  سهأت  ةمحدوداساسی    گذارقانون  البته  .دیگر  قوای  از  ثیرپذیری  گانه 

است   دیگریک کرده  تعیین  اما،را  نیست ن  ابداین    .  سه  که  معنا  از  توانند  میگانه  قوای  خارج 
 . دخالت کنند دیگریکمرو اختصاصی حوزه و قله در شدیاد ةمحدود
به نحو    گیریسازی و تصمیم به موضوع نظام تصمیم   1368اساسی در سال    گذار( قانونح

توان به حذف شورای  می  شورایی توجه داشت و آن را از نظام حقوقی کشور حذف کرد که
مدیریت   تمرکز  و  قضایی  رئیس    ةقو عالی  طریق  از  شورای  اییه  قض  ة قو قضاییه  حذف  و 

صدا سازمان  صداوسرپرستی  سازمان  رئیس  طریق  از  مدیریت  تمرکز  و  و حذف  وسیما  سیما 
کرد اشاره  رهبری  بربربنا   .شورای  نباید  مجلس  داین  به  اساسی  مقنن  رویکرد  نبال  خالف 

از    قوة مجریهدرون    زیرا تنها نهاد شورایی که  .باشد  قوة مجریهگسترش نظام شورایی در داخل  
به رسمیت شناخته شده است    مقنن  ویس و الاساسی  بنابراین، غیرنهاد هیئت وزیران است   .  

کرد که اقدام به وضع   تأسیسی  ادارشورای    توان با قانون عادی در کنار نهاد هیئت وزیراننمی
قانون مادون  برنامه،  زیساهماهنگ،  نظارت،  مقررات  خط  تعیین  تصمیمات   ،مشیو  اتخاذ  و 

 کند.اجرایی 
ت وزیران بر اساس  ئشده توسط هیتأسیسی  ادارشوراهای    به  ،در بعضی مواردس،  مجل(  خ
وضعیت شورایی   تعیینرا در    مجریهقوة  دهد و دست  می  قانونی  ة جنب  قانون اساسی  138اصل  

است  کرده  ایجاد  را  آن  چه  ؛بنددمی  که خودش  شورای  یعنی  بخواهد  دولت  شده  تأسیسبسا 
به است مثل شورای عالی مناطق آزاد    ،قانون اساسی منحل کند  138  د اصل ناتوسط خودش را 

ویژ و  صنعتی  ب  ، اقتصادی  ةتجاری  اساسکه  مورخ    30ت    / 16632  ةشمار   ة نامتصویب   ر  ه 
ت وزیران  ئتوسط هی (  1372)  مناطق آزاد  ةادارقانون چگونگی    4  ةمادبه استناد  و    1373/ 02/ 13
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بنای آن اختیارات هیئت وزیران در قانون  بر م  د وش  تأسیسقانون اساسی    138اصل    بر اساس
ششم توسعه مقرر    ةبرنامقانون    23  ةماد  ةتبصرمجلس در    اما،،  تفویض شد  شورااین  به    یادشده

 ةویژشورای عالی مناطق آزاد و    ةدبیرخانو تشکیالت    ،ساختار،  اختیارات،  وظایف  ةکلی»:  کرد
با رعای با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و  به وزارت وابط  ت ضاقتصادی  و مقررات مربوطه 

آزاد مناطق    ةحوزربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با  اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذیامور  
بود  ةویژو   خواهد  که  .  «اقتصادی  است  حالی  در  اساس صالحیتی    تأسیساین  بر  شورا  این 

اصل   در  دولت  به  اساسی  مقنن  که  و  138است  است  داده  اساسی  میدو  قانون  به    تواندلت 
با حکم مقنن دیگر    ؛ اما،قبلی خود را لغو کند  ةمصوبرا منحل و    شورا  یادشدهحیت  استناد صال

را در    قوة مجریهمجلس دست    ،در واقع  .تواند از این صالحیت قانونی خود استفاده کندنمی
ک فکیقانونی خود بسته است و این امر نقض فاحش اصل ت  هایکاربست و ایفای صالحیت 

در  به عنوان نهاد ناظر    قوة مقننهقانون اساسی است و به نوعی دخالت    57مندرج در اصل    قوا
وظایف    ةحوز و  مجریهاختیارات  اجرا  .شودمی  محسوب  قوة  در  ناظر    ، در حقیقت،  »دخالت 

انحرافهای  دخالت در اختیارات مجری است و اجرای کارکرد به  در .  کشاندمی  حکومتی را 
 ة وظیفاختیار و ابتکار الزم را برای انجام وظایف قانونی دارد و نه ناظر به  عامل    نه، این صورت

»دخالت   بر این مبنا.  (17:  1388،  راسخ)  «.پردازدمی   بسیار مهم خود مبنی بر بازبینی اقدام عامل
است  مسئولیت  اصل  ناقض  اجرا  در  ا.  ناظر  دور  و  مستقل  طور  به  نتواند  مجری  مقام  ز اگر 

اش گیرد  دیگر  خاصدخالت  کار  به  را  خود  قانونی  نمی،  اختیارات  مسئول  دیگر  را  او  توان 
 . (17: 1388، راسخ) «.دانست 

 و حقوقی  شناسی شوراهای اداری از منظر فنی آسیب .  3
با توجه به ظرفیت نهاد هیئت وزیران و به تبع آن دفتر هیئت    ایجاد شوراها،  از لحاظ فنی

کلی   های سیاست   10بند ، قانون اساسی 3اصل  10 ع بندوضواداری صحیح م  مغایر نظام، دولت 
داخلی    ة نامآیین  6  ةماد  اساس  بر.  است   کلی اقتصاد مقاومتی  های سیاست   16و بند    ،نظام اداری

 : ند ازادائمی هیئت دولت عبارت هایکمیسیون،  هیئت دولت 
،  و تجارتمعدن  ،  ت صنع،  مور اقتصادی و داراییکمیسیون اقتصاد متشکل از وزیران ا(  الف

رئیس سازمان برنامه  ، نفت ، نیرو ، راه و شهرسازی، کار و رفاه اجتماعی،  تعاون، جهاد کشاورزی
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بودجه استخدامی،  و  و  اداری  امور  سازمان  رئیس،  رئیس  فناوری  و  علمی  و    ،جمهورمعاون 
 ؛ رئیس کل بانک مرکزی

کار و رفاه  ،  اونان تعزیرانسانی متشکل از و  ةسرمای  کمیسیون مدیریت امور عمومی و(  ب
اسالمی،  اجتماعی ارشاد  و  پزشکی،  بهداشت ،  فرهنگ  آموزش  و  ، پرورشوآموزش،  درمان 

بودجه،  کشور برنامه و  استخدامی،  رئیس سازمان  اداری و  امور  بنیاد   ،رئیس سازمان  رئیس  و 
 ؛ شهید و امور ایثارگران

فرهنگی  (  پ علومکمیسیون  وزیران  از  متشکل  اجتماعی  فیقاتحق،  و  و  ، ناوریت 
اسالمی،  پرورشوآموزش ارشاد  و  اجتماعی،  تعاون،  فرهنگ  رفاه  و  جوانان،  کار  و  ، ورزش 

رئیس سازمان ،  درمان و آموزش پزشکی،  بهداشت ،  صنایع دستی و گردشگری،  میراث فرهنگی
استخدامی و  اداری  زیس،  امور  محیط  حفاظت  سازمان  امور بنیا  رئیس،  ت رئیس  و  شهید  د 

 ؛ سیماوو رئیس سازمان صدا ،جمهور در امور زنان و خانوادهیسون رئمعا ، ایثارگران
، صنعت ،  و محیط زیست متشکل از وزیران جهاد کشاورزی   ، صنعت ،  کمیسیون زیربنایی (  ت 

تجارت  و  مسلح ،  نیرو ،  معدن  نیروهای  پشتیبانی  و  اطالعات ،  دفاع  فناوری  و  و   ، ارتباطات  راه 
فرهنگی ،  شهرسازی  بودجه ،  ری گردشگو    صنایع دستی،  میراث  و  برنامه  معاون ،  رئیس سازمان 

 ؛و رئیس سازمان انرژی اتمی   ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ،  جمهور اجرایی رئیس 
دادگستری(  ث وزیران  از  متشکل  قضایی  و  حقوقی  کشاورزی،  کمیسیون  امور  ،  جهاد 

دارایی و  ح،  اقتصادی  رئیسمعاون  رئیس ،  جمهورقوقی  مجلس  امور   رئیس   ،ورجمه معاون 
استخدامی و  اداری  رئیس،  سازمان  خانوادهمعاون  و  زنان  امور  در  سازمان    ،جمهور  رئیس  و 

 ؛ حفاظت محیط زیست 
کشور(  ج وزیران  از  متشکل  دفاعی  و  سیاسی  خارجه،  کمیسیون  پشتیبانی  ،  امور  و  دفاع 

مسلح ساز،  اطالعات،  نیروهای  بودجهرئیس  و  برنامه  و ،  مان  اداری  امور  سازمان    رئیس 
 ؛ جمهورو معاون امور مجلس رئیس ،یتخداماس

، معدن و تجارت،  سازی متشکل از وزیران صنعت کمیسیون علمی فناوری و هوشمند(  چ
دارایی و  اقتصادی  فناوری  ،علوم،  امور  و  اطالعات،  تحقیقات  فناوری  و  ،  بهداشت،  ارتباطات 

پ آموزش  و  نیروهای  و  دفاع،  پرورشوآموزش،  زشکیدرمان    سازمان   رئیس  ،لحمس  پشتیبانی 
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 رئیس،  جمهوررئیس  فناوری  و  علمی  معاون،  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس،  زیست   محیط  حفاظت 
 .زمان امور اداری و استخدامیسا  رئیس و ،بودجه و  برنامه سازمان

یا اموری که مربوط  در موارد ضروری  ،  یادشده  ةنامآیین  6  ةماد  ةتبصربر اساس    ،همچنین
کمیسیون خاص تشکیل خواهد شد و اعضای   ،هیئت دولت صویب  ا تب  ،به چند کمیسیون باشد

 .کندمی کمیسیون خاص را هیئت دولت تعیین

کمیسیون آن  یادشده  هایعناوین  اعضای  ترکیب  که  ها  و  است  آن  ابعاد   مةهبیانگر 
  و   ،علمی،  زیربنایی،  فرهنگی،  سیاسی،  اقتصادی،  شایسته و توسعه از لحاظ اجتماعی  حکمرانی

 بهمبتال  موضوعات  و   مسائل  همة  اوالً  تواندمی  دولت   و   است   گرفته  قرار  پوشش  حت ت  حقوقی
اگر    ثانیاً  و  کند  گذاریسیاست   و  بررسی  تخصصی  هایکمیسیون  در  را  حکمرانی   امر  در

جنبه مموضوعی  باشدهای  داشته  متنوعی  و  دولت   تعدد  هیئت  ظرفیت می  دبیر  از  تواند 
 . نده ک به صورت مشترک استفادها کمیسیون

توانند با حق  مقرر شده است اعضای هیئت دولت می  یادشده  ةنامآیین  12  ة ماد  2  ة تبصرر  د
اساس  .  دکننشرکت  ها  کمیسیون  ةجلسدر  ی  أر دفتر  ،  یادشده  ةنامآیین   14  ةماد  1  ةبصرتبر 

دستور   باید  دولت  حداقل    ة جلسهیئت  را  کمیسیون  به   48هر  جلسه  تشکیل  از  قبل  ساعت 
موضوعی نظری داشته   دربارةاگر وزیری    شودمی  این حکم باعث .  اندت برسدولاطالع اعضای  

بار شدن و افزایش  ه حضور یابد و موجب پربتواند با آگاهی و شناخت کامل در جلس،  باشد
 . کمیسیون شود  ةجلسکیفیت رسیدگی در 

موجب   دولت   ةنام آیین  23  ةمادبه  هیئت  موضوع  ،داخلی  که  صورتی    ة نامتصویب   در 
با نهاپیش اداری و  ها  وظایف مستقیم دیگر وزارتخانه  دی  برنامه و بودجه و سازمان  یا سازمان 
مرتبط اس قانوناً  باشد  تخدامی  آن  یا  موافقت  به  باشد  باشدها  موکول  داشته  مالی  بار  دفتر    ،یا 

موضوع    را کسب و همراه  یادشده  هایهیئت دولت حسب مورد قبالً نظر وزارتخانه یا سازمان
ی که به موجب این ماده  هایدستگاه.  دکنمی   ربط مطرحذی  هاییون یا کمیسیونکمیس  در  مربوط
باید  می  استعالمها  از آن  موضوعات عادی حداکثر ظرف دو هفته و در خصوص   ةدربارشود 

که    ،اساسی و مهمهای  نامهدر مورد تصویب .  کنندنظر   اعالمموضوعات فوری ظرف یک هفته  
بیشت فرصت  به  ب نیاز  ت  ،اشدر  با  مقرر  دأزمان  هیئت  دفتر  دویید  به  میولت  افزایش  .  یابدبرابر 
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  ، جمهور ارسال نشودظرف مهلت مقرر با امضای وزیر یا معاون رئیسها  دستگاه  ةنظریچنانچه  
 شود. می شود و پیشنهاد برای بررسی به کمیسیون مربوط ارسالمی موافقت تلقی منزلةبه 

اساس   دولت   داخلی  ة مناآیین  26  ةمادبر  دولت ،  هیئت  هیئت  هنگام می  اعضای  توانند 
  که   ی حضور یابند و در مواردی أدائمی و ویژه با حق ر  هایبررسی پیشنهادشان در کمیسیون

باید هر یک  ها  کمیسیون  ،همچنین.  الزم بدانند موظف به شرکت هستند  یادشده  هایکمیسیون
را اعضای هیئت دولت  یا  ،از  پیشنهاد  آن   هب  دستوروع  موض  که  به    ،شودمربوط میها  وظایف 

کنند دعوت  دعوت.  کمیسیون  حضور  عدم  و  کمیسیون  دعوت  صورت    ة مصوبشدگان  در 
تلقی قطعی  کمیسیون  در  بررسی  لحاظ  از  پیشنهادمی  کمیسیون  و  فقطشود  تواند می  دهنده 

 کند.هیئت دولت مطرح  ةجلسنظرات خود را در 

گیری در هیئت وزیران یک نظام نظام تصمیمکه  است    آن  دهندةنشان  یادشدهکارهای  وساز
بهره  ،هماهنگ،  جانبههمه،  جامع،  یکپارچه،  منسجم متضمن  از  و    های ظرفیت   همةگیری 

مجریهکارشناسی   دستگاهو    است   قوة  بین  هماهنگی  ایجاد  و  مشورتی  کار  بر  نظر    های اگر 
نه  ةهم  ةمالحظو  اجرایی   تصمیم  اخذ  در  کارشناسی  اصل    ،است   ایینظرات  در  ظرفیت  این 

از  138 اساسی  است   قانون  شده  فراهم  وزیران  هیئت  نهاد  نظام .  طریق  جامعیت  به  توجه  با 
موازی و غیر جامع توسط    هاینظام  کارها ووبینی و تعیین سازضروری است از پیش  یادشده
 . دت گیرصوربرداری قانونی موجود حداکثر بهره  هایدی خودداری شود و از ظرفیت مقنن عا

دولت   ةنامآیین  19  ةمادمطابق   هیئت  تهی،  داخلی  و  جلسات  تنظیم  منظور  صورت    ةبه 
ترتیب   و  کمیسیون  همةمذاکرات  و  دولت  هیئت  جلسات  تشکیل  به  مربوط  و    هایامور  آن 

نگهد و  ثبت  وزیرانهمچنین  هیئت  مصوبات  ابالغ  و  پ  و  اری  تدوین  و   نویسش یتنظیم 
ز،  هانامهتصویب  میر  دفتری  رنظر  اول  تشکیل یسئعاون  دولت  هیئت  دفتر  نام  به    جمهور 

رئیس .  دشو می اول  معاون  حکم  با  که  است  دولت  هیئت  دبیر  با  دفتر  این  جمهور  ریاست 
اساس  .  شودمی  منصوب اجرای    مسئولِ  دبیر هیئت دولت ،  شدهیاد  ةنامآیین  20  ةادمبر  حسن 

کمیسیون به  مربوط  همههامقررات  است  موظف  و  وضعماهست  کمیسیونه  تشکیل  و  ها  یت 
به   را  کمیسیون  اعضای  غیاب  و  حضور  همچنین  و  است  دستور  در  که  را  موضوعاتی 

گزارش  رئیس وی  اول  معاون  و  دولت  بربنا.  کندجمهور  هیئت  دفتر  و  این  ساختار  یک 
انسجامهماهنگستادی  تشکیالت   و  مجریه  اداری  هایسازمانبخش  کننده  و   قوة  امور  در 



 
 

 
 

 مطلوب  یو ارائة الگو  یشناسبیآس ه،یدرون قوة مجر یادار یوراهااکم بر شح یوقنظام حق
 

 

 
203 

مموضوعا در  رتبط  ت  دولت  سیاسی    ،فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی  ةتوسعابعاد    ةهمبا  و 
یادمی  محسوب ابعاد  تمرکز  دلیل  به  و  یک ساشود  در  واحدشده  تشکیالت  و  تواند  می  ختار 

 .نقش راهبری خود را در تحقق اهداف دولت ایفا کند

که  برخی   باورند  این  اد»بر  امور  اصالح  جهت  در  عالی  شوراهای  اج  اریوجود  رایی  و 
است  مهم  و  الزم  امری  »(  42:  1393،  نگینیآیینه)  «.کشور  که    هریا  نهادهایی  فعالیت  گونه 

شورای کار  میماهیت  انجام  بر    دهندی  و  هر    ةپایمنبعث  به  و  است  جمعی  خرد  اصل  مبنای 
گرفته که شکل  بر    اندعنوانی  از    ةپایتصمیم  ناشی  احتمالی  مخاطرات  کاهش  و  خرد جمعی 

عمومیانفراات  تصمیم امور  مدیریت  در  آن   دی  اصلی  است ها  هدف    و   ابوالحسنی)  «.بوده 
»(  14:  1395  ،یانیازندر  یگرج ویا  اساسی  تشکیل شوراها  هدف  در   مهم  ورود خرد جمعی 

عرصه  هایگیریتصمیم  در  است های  حاکمیتی  بوده  . (8:  1399  ،زادهعبدالحسین)   «.مختلف 
این ظرفیت در    . اما،و پسندیده است   ری مستحسن ری امگیاستفاده از خرد جمعی در تصمیم

توسط  138اصل   اساسی  ت  گذارقانون  قانون  شده  أاساسی  قانونمین  به  نیازی  و  گذاری است 
نیست  عادی  مقنن  سوی  از  بنابراین،جدید  هم   .  و  موازی  تشکیالت  به  ایجاد  صورت  ردیف 

تالف منابع و  ا  و  کاریموازیموجب نوعی    قوة مجریهی درون  اداربخشی در قالب شوراهای  
بند  ،  کلی نظام اداری  هایسیاست   10شود و این امر مغایر بند  می  نگری به موضوعاتبخشی

در خصوص امور  .  است   قانون اساسی  3اصل    10و بند    ،کلی اقتصاد مقاومتی  هایسیاست   16
اه واحد  قرارگستادی الزم است سیاست تمرکزگرایی اتخاذ شود تا دولت بر اساس آن در یک  

 نباید در امور ستادی   این،بنابر  .امور را سازماندهی و مدیریت کند(  دفتر هیئت دولت )  رابخشیف
  صف   امور  خصوص  در  البته  .شوند  ایجاد  فرابخشی  قرارگاه  کنار  در   بخشی  متعدد  هایقرارگاه

ری به  م اداکلی نظا  هایسیاست   11  بند  در  که  گونههمان  ؛باشد  تمرکز  عدم  سمت   به  نگاه  باید
  با رویکرد افزایش اثربخشی پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی انعطاف)  اشاره شده است  آن
 پنجم توسعه   ةبرنامقانون    224  ةماد. این موضوع در بند ه  (سرعت و کیفیت خدمات کشوری  و
  های گیریرسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیمامور و تسریع در خدمت   تسهیل  با هدف)

مالیادار و  موازی  ی  از  اجتناب  پاو  و  مدیرانکاری  و    و  اختیارات،  سخگویی  وظایف 
ها ی یا رؤسا و باالترین مقام آنیاجرا   هایی که در قوانین و مقررات برای دستگاههایولیت ئمس

ذی  بینیپیش واحدهای  مدیران  به  مورد  است حسب  دستگاهشده  ستادی  و  استانی    های ربط 
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بر شرحاسا   یادشده  پ   س  احسازمانی    هایست وظایف  انتصاب  یا  قابل  کام  اختیار  تفویض  یا 
است  موردی    ،تفویض  هیچ  در  اختیار  ولیت  ئمسلکن  رافع  یادشده  ستادی  یا  استانی  مدیران 

نیست  دستگاه  مقام  باالترین  یا  الف    4و جزء  (  رئیس  توسعه  ةبرنامقانون    26  ةمادبند   ششم 
واگ   همة) قابل  وظایف  و  واحدهای  یاجرا   هایتگاهدسذاری  اختیارات  به  در   ةمربوطی  خود 

کندها و شهرستاناستان را واگذار  توجه و تصریحنیز  (  ها  گرفته    گذارقانون  مورد  قرار  عادی 
 . است 

این شورا نیز  منظر حقوقی  و حقوقی  ها  آسیب ها  از  اداری  نظام  برای  زیادی  و مشکالت 
و    ،اجتماعی،  در زندگی سیاسیها  رات این شو صمیماه تبا توجه به اینک.  اندکشور ایجاد کرده

ملت   حقوق  و  مردم  نظارت  ،است ثیرگذار  أ تاقتصادی  پسینی  لزوم  و  تصمیمات    پیشینی  بر 
حیاتی    یادشده و  نیست   .است ضروری  جامع  نظارت  این  بند  .  ولی  کلی    هایت سیاس  14در 

بندی  گذارقانون  نظام این  است شدتصریح    به  بای  ؛ه  که  کارود سازبدین شرح  قانونی  کار  آمد 
هیئت وزیران بر  .  بینی شودبا قوانین عادی پیشها  الزم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن

از    ةنامآیین  21  ةماداساس   دولت  هیئت  علمی    ةپشتوانداخلی  و  حقوقی  کارشناسی  معاونت 
ی ارزیابی  حقوق  از لحاظها  ولی این شوراها واحد حقوقی ندارند و مصوبات آن   .مند استبهره

 . دشو نمیپیشینی 
اصل   چهارم  فراز  حکم  به  توجه  اساسی  85با  از  ،  1368مصوب    ،قانون  مجلس  رئیس 

مر عامل مهمی  که این ا  شدمصوبات هیئت وزیران برخوردار    همةبر    پسینی  صالحیت نظارت
بود عادی  قانون  مخالف  و  مغایر  مقررات  اجرای  و  تصویب  از  جلوگیری    ة روی  اما،  ؛در 

مجلگ نونقا در  ذاری  از  ادارشوراهای    تأسیس  ة زمینس  شوراها  این  مصوبات  شد  باعث  ی 
وان عدالت  در دیها  در صورت شکایت از آن  فقطد و  نظارتی رئیس مجلس خارج شو   ةچرخ
آنمی  اداری ابطال  به  امیدوار  البته،بودها  توان  مصوبات    .  بر  مجلس  رئیس  نظارت  سازوکار 

گیرند و  می  به طور خودکار مورد نظارت قرار  مصوبات  ةهمکه  هیئت وزیران به نحوی است  
است   ةنقطاین   اداری  عدالت  دیوان  نظارت  بر  مجلس  رئیس  نظارت  امبرتری   ة نحو با    ا،. 
بسیاری از مقررات ،  شورای نگهبان  از سوییید آن  أگذاری مجلس در سالیان گذشته و تقانون

و از این جهت    اندج شدهمجلس خاررئیس  نظارت    ةگردوناز    قوة مجریهمادون قانون مصوب  
جدّ است آسیب  شده  وارد  حقوقی  نظام  به  بنابراین،ی  هدف  .  اصل    با  قانون    138پاسداشت 
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قوة  ی درون  ادارشوراهای    همةی الزم است  گذارقانون  کلی نظام  هایسیاست   14اساسی و بند  
  همة ذف و  ی کشور ححقوق  از نظام  ،کنندمی  که اقدام به تصویب مقررات مادون قانون  ،مجریه

و  ها  آنهای  صالحیت  شود  داده  برگشت  وزیران  هیئت  بر  به  قانون  مادون  مقررات  تصویب 
 .از یک مسیر و آن هم هیئت وزیران صورت گیرد فقطقانون اساسی  138اساس اصل 

مجریه  درون   در  متعدد  اداری  شوراهای  تأسیس  با  ،حاضر  حال  در مقننه  توسط  قوة  ، قوة 
مجر  در  ری گیتصمیم    ، واقع   در  . است   آمدهدر  ایجزیره  و  متشتت   و   پراکنده  شکل  به  یهقوة 

عرض در  با ایجاد نهاد موازی و هم(  ت وزیرانئ هی)  قوة مجریهیکپارچگی و انسجام    و  توحد
مورد خدشه و آسیب قرار گرفته است و   ی در اخذ تصمیم و وضع مقرراتادارقالب شوراهای 

ایراد این  ا  رفع  آن  کهمستلزم  جدّ  یادشده شوراهای    در خصوص  ست  بنیابازنگری  و  دین  ی 
 صورت گیرد. 

آسیب    یادشدهپاسخگو نبودن اعضای شوراهای عالی و عدم امکان بازخواست از اعضای  
نه  »شود که  نتیجه این می  . بنابراین،مهمی است که نظام اداری کشور را دچار چالش کرده است

شود و  مایندگان مردم در مجلس میاها به نت شور فرد یا دستگاه مشخصی پاسخگوی تصمیما
: 1399  ،زادهعبدالحسین )  دارد«  امکان مطالبه از شوراها را  نظارتی نظام  ةقو نه مجلس به عنوان  

هی  .(12 از  بازخواست  اساسی  قانون  اصل  ئدر  در  وزیران  است پیش  137ت  شده  ولی    .بینی 
 چهل و دویز در طول  بار ن  یکحتی    . زیراممکن است کاربست آن بسیار سخت و تقریباً غیر

که اجرای آن   را  بنابراین درست نیست حکم چیزی  .این اصل اجرایی نشده است   سال گذشته
 .تسری و تعمیم دادها به سایر قسمت  ،یاداربا ایجاد شوراهای  است، دشوار و سخت 

شورا صالحی   ةحوزها  این  از  برخی  و  دارند  مشترکی    ر دیگکیبا  ها  آن  هایت فعالیت 
  ؛ آسیب و مشکلی که وجود دارد تعارض بین مصوبات شوراهای مشابه است .  نی داردهمپوشا

آنجا که    از.  اجتماعیمین  أتو شورای عالی رفاه و    ،شورای عالی کار،  مثل شورای عالی اشتغال
ومتعددی    هایصالحیت  است  واگذار شده  اختیار   اغلب   شوراها  به شوراها  و  وظیفه  تداخل 

متراکمصمیمات ،  رنددا اتخاذ می   ت  در موضوع واحد  متعارض  به جای  و شاید گاهی  که  کنند 
 . به معضل بزرگی تبدیل شده است  ،خود ،امور اجرایی ةکارشناسانتسهیل و هدایت  

اساس  این  گفتمی  بر  در    هاینظام»  توان  چالش  ة عرصشورایی  باعث  و  عمل  آفرینی 
ند از نبود فرصت تشکیل جلسات  اعبارتا  هآن   تریناند که برخی از مهم زیادی شدهمشکالت  
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کارشناسی بر  مبتنی  امور  به  رسیدگی  یا  حوزه،  دقیق  هایو  و    هایتداخل  شوراها  کاری 
شوراها مصوبات  اجرای  در  مدیریت های  هزینه،  ناهماهنگی  معنوی  و  و  مادی  ستادها  های 

 «.ات خودبه تصمیمنسبت  کار پاسخگویی شوراها  وعدم طراحی سازو    ،شوراهاهای  دبیرخانه
 . (9: 1399 ،زادهعبدالحسین)

 الگوی مطلوب .  4
شوراها در    و ساماندهی این  است توسط مقنن رو به فزونی    با توجه به اینکه تعداد شوراها

های  ت کاهش هزینهجه  ،رسدمی  رایی کشور ضروری به نظرو اج جهت کارآمدی نظام اداری  
موازی،  عمومی و  وظایف  تداخل  و یک،  یکاررفع  مدیریت    پارچگی  نظام  در  انسجام  ایجاد 
گری و تقویت و اثربخشی نقش تنظیم   ،قوة مجریهسازی در سطح کالن  گیری و تصمیمتصمیم 

 : شودمی ارائه  هاییپیشنهاد ت وزیرانئسازی نهاد هی و هماهنگ
قانون اساسی مبنی بر صالحیت هیئت وزیران در وضع مقررات    138اصل    بر اساس  ،والًا

یز ضرورت نظارت کامل و جامع رئیس مجلس شورای اسالمی بر مصوبات  انون و ندون قما
تصمیم در  یکپارچگی  و  تمرکز  لزوم  و  وزیران  واحدهیئت  مرجع  یک  توسط  مراجع  ،  سازی 

شورای    و  ،کرده  تأسیس  که قوة مقننه قبل از انقالب  ،قوة مجریهدر    قانونوضع مقررات مادون  
اسال شورای  مجلس  و  ع  ،میانقالب  هر  ،  شورا ،  هیئت ،  کمیته،  ستاد،  کمیسیون)  نوانتحت 

ا پس از تأیید وزیران عضو یها  که مصوبات آن  ،(و سایر عناوین مشابه  ،شورای عالی،  کارگروه
رئیس یا  مربوط  رئیس وزیر  اول  معاون  یا  آن جمهور  اعضای  یا  میالزم ها  جمهور   شونداالجرا 

 شود. ان منتقل یئت وزیربه ه هاگذاری آن مقررات منحل و صالحیت 
دستگاه  های صالحیت   ثانیاً بین  هماهنگی  و  برنامه،  نظارتی،  اجرایی  های ایجاد  ریزی 
شوراهای  سیاست  اص   یادشدهگذاری  اساس  طریق    134  و  60  لو بر  از  اساسی  قانون 

 . انجام شود یک از وزیران و هر  ،هیئت وزیران، جمهوررئیس
موظف    ثالثاً وزیران  یک    دهیادشرات  مقر  دشو هیئت  در  و    ةبازرا  پاالیش  دوساله  زمانی 

اصل   قالب  در  را  جدید  مقررات  و  کند  138بازنگری  تصویب  اساسی  این    .قانون  غیر  در 
اعتبار   ةدرجمقررات یادشده فاقد اثر حقوقی و از  همة، مورد اشارهپس از پایان مهلت   ،صورت
 ند.شو ساقط  
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و    ،شورای انقالب،  قبل از انقالب  قننهقوة مط  ه توسگذاری ک مقررات  هایصالحیت   رابعاً
به چند وزیر یا یک وزیر داده شده  قانون اساسی    138مجلس شورای اسالمی بر اساس اصل  

زمانی   ةبازاین مقررات را در    شودهیئت وزیران موظف    وشود  به هیئت وزیران واگذار    است 
ون اساسی تصویب کند  قان  138  ب اصلساله پاالیش و بازنگری و مقررات جدید را در قالیک

  ة درجشده فاقد اثر حقوقی و از یاد  مقررات همة، پس از پایان این مهلت  ،و در غیر این صورت
 . ندشو اعتبار ساقط  

به هر نحو و در هر قالبی توسط مجلس شورای اسالمی    یادشدهتشکیل شوراهای    خامساً
 . شودممنوع  

 گیری نتیجه 
قوة  ی متشکل از اعضای  ادار ه تشکیل شوراهای  اقدام ب  اخیر  سال  صددر  ی  عاد  گذارانونق

دولتی در درون و حتی غیر  قوة مجریهو غیر    قوة مجریهر مواردی مرکب از اعضای  یا د  مجریه
مقنن اساسی   ،بعد از انقالب اسالمی.  است   در پی داشتهی  هایآسیب که  کرده است    قوة مجریه

  ه قانون اساسی صرفاً ب  138اصل  بر اساس  ن را  صراحت صالحیت وضع مقررات مادون قانو به
وز  صالحهیئت  صورت  در  که  کرد  واگذار  صالحیت  می  دولت  دیدْیران  به    یادشدهتواند  را 

خالف نظر مقنن عادی بر   اما،  .کمیسیون متشکل از چند وزیر با رعایت شرایطی تفویض کند
ایجاد بدعت در قانون با  از قانونمقنن اساسی  انحراف  به  ،یاساس  گذاری و  شورای  یید  أت  که 

شورای  یید أتبا  ،به جای دولت و بدون موافقت دولت  ،در موارد متعدد ،ان نیز رسیده است نگهب
درون    ،نگهبان مجریهدر  ایجاد    اداریشوراهای  ،  قوة  مقررات  وضع  صالحیت  با  را  متعددی 

که وحدت است  مقررات  ،انسجام،  جامعیت ،  کرده  یکپارچگی  تو و  متمرکز  هیگذاری  ئت  سط 
دچاروزیرا را  است  ن  کرده  آسیب  و  طریق  نظام.  خدشه  از  کشور  اداری  تشکیالت  کردن  مند 

تقنینی مجلس شورای اسالمی است    هایاداری جزء صالحیت   هایو سازمانها  ساختار  تأسیس
اصل   استناد  به  شرکت سسات  ؤ م )  85که  و  آن   هایدولتی  نظایر  و  و  ها  دولتی  وابسته 

  در هیچ   . اما،یابدمی  تحقق(  ها وزارتخانه)  قانون اساسی  133اصل  و  (  هاهنرتخاوزا  ةزیرمجموع
اداری کشور    ةمنظوماز قانون اساسی به مجلس اجازه داده نشده است که در چارچوب    بخشی

به   مجریهدرون  ی  ادارشوراهای    تأسیساقدام  واقع   .کند  قوة  اداری    ،در  ساختار  چارچوب 
مبتنی بر تشکیالت   ،قانون اساسی  138و    85و    60ول  ستناد اصبه ا  ،قوة مجریهر داخل  کشور د
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،  دولتی  ةسسؤ م از قبیل    ـ در قالب عناوین رایج و متداول  ،آن  ة زیرمجموعوزارتخانه و نهادهای  
سازماندهی   ـ غیره  و  ،انتفاعی وابسته به دولت   ةسسؤ م،  دولتیعمومی غیر  ةسسؤ م،  شرکت دولتی

بینی شده است  توسط مقنن اساسی پیش  قوة مجریهساختار    که درشوند و تنها نهاد شورایی  می
  توان با نمی  است. بنابراین،  139و    ،138،  134،  127،  85هیئت وزیران است که مستند به اصول  

این ساختار را کم  گذارقانون اداری  هاشورا  تأسیس  موجهموارد  .  یا زیاد کردی عادی    نظیر ی 
همکاری و  تشکیال،  هماهنگی  وهماهنگی  بهترمقررات،  موضوعی  هماهنگی  تی  ،  گذاری 

  و   127اساسی در اصول    گذارقانون  توسط   اختالفاتوفصل  حل  نظارت و،  مشورت و مشارکت 
ضرورتی   ،بنابراین  .بینی شده است قانون اساسی از طریق نهاد هیئت وزیران پیش  138و    134
هم  تأسیسبه   و  موازی  هی تشکیالت  نهاد  با  نیسئعرض  وزیران  پست ت  نیز    ةجنباز    ،.  فنی 

شوراها    تأسیسایرادات و اشکاالت حقوقی  .  ی امری لغو و بیهوده است ادارشوراهای    تأسیس
در   قوة مقننهت  دخال  ،شوراها  تأسیسنداشتن صالحیت قانونی مجلس در مورد  در  توان  می  را

ن  اعضای ایولیت  عدم مسئ،  قوة مقننه  هایدلیل صالحیت توسعه و گسترش بی،  قوة مجریهکار  
نقض اصل تفکیک قوا و به هم ، هادر برابر مجلس شورای اسالمی و پاسخگو نبودن آنها شورا

مجریه  و  مقننه  قوای  بین  تعادل  و  توازن  کرد.   خوردن  و  مهندسی  ضرورت    خالصه  نوین 
یک روش    مثابةها به  آن  ةبیمارگونرشد  به دلیل  ی  اداربازنگری در وضعیت حقوقی شوراهای  

و  مرس براهوم  مشکالتحل  از  متروک ،  رخی  اداری  شوراهای  تصمیم،  وجود  در  ،  گیریاطاله 
وظایفموازی تداخل  و  هزینه،  کاری  پاسخگوییْ  و عمومی  های  تحمیل  و  مسئولیت    ضعف 

اداری  هایسیاست   10بند    هب  ندستم نظام  اداری  هایسیاست   14بند  ،  کلی  نظام    25بند  ،  کلی 
قانون   3اصل    10بند    و  ،کلی اقتصاد مقاومتی  هایاست سی  16ند  ب،  ریکلی نظام ادا  هایسیاست 
از    .است اساسی   اساسی  مقنن  نظر  مبنای  بر  عادی  مقنن  است  الزم  اساس  این    تأسیس بر 

ت وزیران  عرض با نهاد هیئ ادهای موازی و همدر قالب نه  قوة مجریهاداری در درون  شوراهای  
من را  فعلی  اداری  شوراهای  و  کنخودداری  نهادحل  و  تشکیالت    یادشده  د  تنها  عنوان  به  را 

 .به معنای واقعی کلمه به رسمیت بشناسد قوة مجریهشورایی 
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اداری»  (،1387)  مسعود،  فریادی  .8 تعیین وضعیت حقوقی شوراهای    ة فصلنام،  «بررسی روند 

 .13 ةشمار، سال ششم،  رسانی حقوقیاطالع
تحلیل مرزهای صالحیت تقنینی در    یتفکیک تقنین و اجرا  (،1391)  محمدعلی،  زادهفالح .  9

 . شورای نگهبان ةپژوهشکد، روابط قوای مقننه و مجریه
ان  .10 در  »  (،1389)  داوود،  جدانیمحبی  اداری  عالی  شوراهای  صالحیت  و  حقوقی  ماهیت 

 .109 ةشمار، کانون سردفتران ةماهنام، «حقوق ایران
تصمیم»،  (1392)  علی،  مشهدی.  11 نهادهای  در  بازمهندسی  جمعی  و    ةمجریقوة  گیر  ایران 

اولین  ،  «فرانسه هوری اسالمی  اساسی جم حقوق  در    قوة مجریههمایش ملی  مجموعه مقاالت 
 . 264 ـ  246، اول چ، جمهورمعاونت حقوقی رئیس، ایران
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قوة  گیر جمعی در ساختار  بررسی نظام حقوقی نهادهای تصمیم»  (،1388)  ــــــــــــــ .  12
 .20و  19 ةشمار، ل ششمسا، رسانی حقوقیاطالع ةفصلنام، «ایران ةمجری

بررسی حقوقی جایگاه    ،های اداریقوق شوراح  (،1400)  مسعود،  فریادی  ؛علی،  مشهدی.  13
 . جمهورمعاونت حقوقی رئیس، قوة مجریهو وضعیت شوراهای اداری در 
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