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 مقدمه
قانونگذاری برای  حق، که به موجب آن اساسی قانون 115 اصل حالت خاص مقرر در جزبه

خبرگان رهبری  مجلس، ی شورای نگهبان و پس از آنرهبری به کمک فقهای اولین دوره
 فرد منحصر به مرجع اسالمی شورای مجلس ایران اسالمی جمهوری نظام در (1)، شناسایی شده

شورای اسالمی اصوالً  مجلس یندگاننما، اساسی قانون قانونگذاری به معنای خاص است. طبق
ی مستقیم به که به مراجعه 86قانونگذاری را جز در مورد مذکور در اصل  یوظیفه توانندنمی

به ، ی مقننه بنا به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس اشاره داردآرای مردم برای اعمال قوه
 سمت» :داردمی مقرر اساسی انونق 58 شخص یا مرجع دیگری تفویض کنند. در این زمینه اصل

 اختیار تواندنمی مجلس، نیست دیگری به واگذاری قابل و است شخص به قائم نمایندگی
دو  58اصل  ذیل موجب به ممنوعیت البته این ...«.کند واگذار هیأتی یا شخص به را قانونگذاری

دو  در مجلس داخلی هایکمیسیون به قانونگذاری اختیار تفویض :از اندعبارت که دارد استثنا
 (2).(216: 1351، مهرپور) مورد یک در دولت به قانونگذاری اختیار و تفویض مورد

: از اندعبارت آن داخلی هایکمیسیون به مجلس قانونگذاری اختیار موارد امکان تفویض
 هایکمیسیون به را قوانین بعضی آزمایشی وضع اختیار ضرورت بر حسب مجلس که موردی
، هاسازمان یاساسنامه دائمی تصویب اختیار مجلس کند؛ موردی کهمی تفویض خود داخلی
 داخلی هایکمیسیون به 12اصل  رعایت با را دولت به وابسته ای دولتی مؤسسات و هاشرکت

 واگذار دولت به را قانونگذاری اختیار تواندمی مجلس که موردی اما .کندمی تفویض خود
 وابسته ای دولتی مؤسسات و هاشرکت، هانسازما یاساسنامه دائمی بتصوی اختیار فقط، کند
 اختیار تفویض خصوص در را نظریاتی تاکنون نگهبان شورای اساس این بر است. دولت به

 به پاسخ در که هستند تفسیری یا نظریات این .است کرده بیان قانونگذاری مجلس
 آنها برای را حق این ی داخلی شورای نگهبانامهنکه آیین مقاماتی جانب از که هاییاستفساریه

 بیان نظارت اساسی قالب در نگهبان شورای که هستند نظریاتی یا اندشده بیان (3)است شناخته
تصویب دائمی  تفویض یحوزه در نگهبان شورای نظریات توانمی راستا در این .است کرده

 به آزمایشی قوانین اختیار تصویب تفویض خصوص در و (اول مبحث)دولت  به هااساسنامه
 .را بررسی کرد (دوم مبحث)مجلس  داخلی هایکمیسیون

 دولت به هاتصویب دائمی اساسنامه . تفویض1
کرده  واگذار دیگران به را اختیار قانونگذاری مجلس شورای ملی بارها مشروطیت دوران در
به این  (4)58 اصل تصویب با 8513سال  اساسی جمهوری اسالمی ایران در قانون مدونین است.
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کند که اصل حاکمیت قانون ایجاب می .(183: 1318، مدنی) نشان دادند موضوع واکنش
ایجاد ، و تأسیس مؤسسات عمومی به موجب قانون باشد. به این ترتیب (8)شناسایی امور عمومی

ابل پذیر است و اصوالً این صالحیت قمؤسسات عمومی و دولتی با تصویب مجلس امکان
هایی دارند که براساس آنها انجام وظیفه تفویض نیست. اما هریک از این مؤسسات اساسنامه

اند و مشتمل بر مطالبی نیستند که در ی فنی و تخصصیها نوعاً دارای جنبهکنند. این اساسنامهمی
ها هی سیاسی قرار داد. همچنین مطالب این اساسناممجلس بتوان آنها را مورد بحث و مذاکره

بر آن ضرورت تسریع در کار بعضی از مؤسسات نیاز از بحث هستند. عالوهاصوالً مشابه و بی
  .(133: 1352، هاشمی) ه آنها با سرعت بیشتری صورت گیردکند که رسمیت دادن باقتضا می

منظور تسریع در پیشبرد امور مؤسسات تصویب در مواردی که مجلس به، با وجود این
کرد با ایراد شورای نگهبان مبنی بر ماهیت تقنینی آنها را به دولت تفویض میهای اساسنامه

 با 1395سال  در بازنگری قانون اساسی در روازاین (9)شد.ها مواجه میتصویب اساسنامه
به مجلس اجازه داده شد تا بتواند تصویب  (1)، قانون اساسی 58اصل  به الحاقیه افزودن

 به قانونگذاری اختیار تفویض عدم امکان بر اصل بنابراین .واگذار کند ها را به دولتاساسنامه
 هااساسنامه دائمی تصویب تفویض هم اختیار آن و دارد استثنا یک اصل این ولی، است دولت

 که نظریاتی به توجه با، مبحث این روازاین .است (5)قانون اساسی 12اصل  رعایت با دولت به
به سه بند تقسیم ، است داشته دولت به قانونگذاری اختیار تفویض یدر حوزه نگهبان شورای

قانونگذاری به دولت )بند اول(؛ امکان تفویض اختیار  اختیار تفویض منع شود؛ اصلمی
 هایاساسنامه مورد در 69اصل  اعمال ها به دولت )بند دوم(؛ لزومتصویب و اصالح اساسنامه

 شوند. میترتیب بررسی دولت )بند سوم( به مصوب

 دولت به اختیار قانونگذاری تفویض منع . اصل1-1
 اساسی قانون در مقرر حدود در مسائل عموم در که نهادی اساسی قانون 11اصل  براساس

 بر اصل اساسی نیز قانون 58مطابق اصل . است اسالمی شورای مجلس، دارد قانون وضع حق
 به (6)ندارد. را دیگری مرجع هر یا دولت به قانونگذاری اختیار تفویض حق مجلس که است این

 است مجلس مختص قانونگذاری که استدالل این با متعددی موارد در نگهبان شورای دلیل همین
 مصوبات، است اساسی قانون 58اصل  خالف دولت به موارد نیازمند تقنین مجلس تفویض و

 تنظیم یالیحه 111ی ماده رآخ بند توان بهجمله می از .است داده قرار ایراد مورد را مجلس
 شرایط و اشاره کرد که در این ماده ضوابط 31/11/1351مصوب  دولت مالی مقررات از بخشی

 هایکمک و تسهیالت مقابل در تعاونی و خصوصی بخش هایسازمان و هاشرکت تعهدات
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 از را دمور این نگهبان شورای شده بود. محول نامهآیین به و نشده مشخص دولت از دریافتی
 اعالم کرد اساسی قانون 58اصل  رو مغایر باازاین، است تقنین نیازمند که دانست اموری

 (11).(241 :1352، نگهبان یشورا اتیمجموعه نظر)
مشروطیت  مجلسین مصوب ایران قوانین حقوقی نظام تعداد زیادی از قوانین موجود در

 را قوانین این تغییر یا اصالح حق که تاس نهادی مجلس شورای اسالمی تنها اینکه در. هستند
رو شناسایی توجه دارد. ازاین واقعیت این درستی بهبه نیز نگهبان شورای نیست؛ تردیدی، دارد

مصوب  کاال انبارهای ایمنی ینامهصالحیت توسط مجلس برای دولت جهت اصالح آیین
 مصوب ی مذکورنامهآیین ل کهبه این دلی واقع در .گرفت قرار نگهبان شورای ایراد مورد 1382

به معنای  قانون اصالح و شودمی محسوب قانون و بوده سابق ملی شورای و سنا مجلسین
 دولت را به نامهآیین این اصالح تفویض نگهبان شورای، است مجلس خاص در صالحیت

 (11).(411 :1352، نگهبان یشورا اتیمجموعه نظر) دانست اساسی قانون 58مغایر با اصل 
نامه از جانب مجلسین مشروطیت با مانعی مواجه صویب قواعد حقوقی تحت عنوان آیینت

علت اینکه مصوب به، شودنامه یاد مینبوده است. اگرچه از این قواعد تحت عنوان آیین
های مذکور در اصل نامهای باالتر از آیینروند و در مرتبهشمار میقانون به، اندمجلسین سابق

ها در واقع همتراز با قوانین نامهگیرند. این آیینن اساسی جمهوری اسالمی قرار میقانو 135
های دولتی نامهرو اصالح آنها از طریق تصویب آیینازاین، اندمصوب مجلس شورای اسالمی

قانون اساسی خالف اصل اساسی منع تفویض اختیار قانونگذاری است.  135موضوع اصل 
ولی این اصل یک استثنا دارد و آن ، ار قانونگذاری به دولت استاصل بر منع تفویض اختی

 ها به دولت است.امکان تفویض اختیار تصویب دائمی و اصالح اساسنامه

 ها به دولتاساسنامه تصویب و اصالح اختیار . امکان تفویض1-2
های تواند اساسنامهمی دولت تردیدقانون اساسی بی 58با توجه به صراحت اصل 

 مجلس تفویض صورت در های دولتی یا وابسته به دولت رامؤسسات و شرکت، هازمانسا
در  هااساسنامه این تغییر و اصالح که است این شودمی مطرح که پرسشی .کند تصویب

 به هااساسنامه تصویب صالحیت چه مرجعی است؟ در خصوص اینکه در صورت واگذاری
 یاجازه نیازمند یا اینکه اصالح آنها توسط دولت است دولت اختیار در آنها اصالح آیا دولت
 تفسیری ینظریه به ولی شورا، شد نگهبان شورای ای ازاستفساریه، باشدمی مجلس از مجدد
 ینگهبان در خصوص اصول قانون اساس یشورا یو مشورت یریتفس اتی)مجموعه نظر نرسید
 نخست باید پاسخ به پرسش مطروحه برای رسد کهنظر میبه (12).(313: 1351، 1351-1386
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تصویب »در عبارت « دائمی»ی کلمه از اساسی قانونگذار مقصود که پاسخ داد پرسش این به
 چیست؟« دائمی اساسنامه
 58اصل  یالحاقیه مورد در اساسی قانون بازنگری شورای مذاکرات مشروح با توجه به

 اساسی قانونگذار مقصود که گفت توانیم (41)ی عملی شورای نگهبانو رویه (31)اساسی قانون
 و هاسازمان که تا وقتی دولت به هااساسنامه دائمی تصویب صورت تفویض در که است این

اند و مجلس نیز از تفویض خویش عدول نکرده نشده منحل 58مورد نظر اصل  هایشرکت
در اثر تفویض ، رعبارت دیگبه .دارد را آنها تغییر و هااساسنامه تصویب حق دولت، است

صورت موقت بلکه ها نه بهتصویب این اساسنامه، ها به دولتاختیار تصویب دائمی اساسنامه
شود اعمال  احساس رو در مواردی کهشود و ازاینبرای مدت نامعلومی به دولت واگذار می

 .ندارد مجلس از مجدد یاجازه گرفتن به نیازی دولت، است الزم هااساسنامه این تغییرات در
ها نافی اختیار قانونگذاری شایان ذکر است که اختیار دولت در تصویب دائمی این اساسنامه

عبارت دیگر با نظر به اینکه تفویض اختیار به صالحیت و مسئولیت مقام مجلس نیست. به
 (81)، (99: 1361، مؤتمنی)طباطبایی شودی اختیار منجر میکنندهکننده و مقام دریافتتفویض

ها تواند هر وقت که صالح بداند رأساً به تصویب یا تغییر اساسنامهمجلس شورای اسالمی می
 مبادرت کند.

 یاستفساریه در خصوص تفسیری ینظریه به در دستیابی نگهبان شورای توفیق دلیل عدمبه
ل اسالمی موکو شورای مجلس تفسیری یمصوبه به مورد ی اینگیری دربارهتصمیم، شدهمطرح
 اختیار خصوص در قانون استفساریه عنوان تحت ایواحدهماده قالب در مجلس نظر شد و
مصوب  دولت به وابسته و دولتی مؤسسات و هاشرکت، هاسازمان هایاساسنامه اصالح

 تصویب موجب به که هاییاساسنامه اصالح یا تغییر هر گونه» :بیان شد گونهاین 21/11/1311
محسوب  دولت نظر تغییر چون، است شده واگذار دولت هیأت به اسالمی شورای مجلس

 شورای تأیید مورد واحدهماده این .(859: 1355، وقطمیریایمانی) «است وزیران هیأت با شودمی
طور کلی صالحیت کند که گویا بهطرز نگارش این ماده ذهنیتی را ایجاد می .قرار گرفت نگهبان

دود شده است. این ذهنیت مستلزم آن است که تفویض اختیار ورود مجلس نیز در این حوزه مح
که مجلس حق ورود یا لغو اختیار طوریبه، العمر بدانیمها به دولت را مادامتصویب اساسنامه

ی مذکور صرفاً در مقام پاسخ به استفساریه واحدهشده به دولت را نداشته باشد. اما مادهتفویض
اصالح و تغییر آنها نیز در ، ها به دولتتصویب دائمی اساسنامه مطرح شده که آیا پس از تفویض

ی مجدد گرفت؟ بنابراین اختیار دولت است یا برای اصالح و تغییر آنها باید از مجلس اجازه
ها نیازی به ی مذکور فقط بیانگر این است که دولت برای اصالح و تغییر اساسنامهواحدهماده
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رو در مقام تحدید صالحیت تقنینی مجلس نیست. از و ازاین ی مجدد از مجلس ندارداجازه
به این دلیل  58در قسمت دوم اصل  «دائمی»ی شود که آوردن واژهشده استنباط میمطالب گفته

مانند قسمت اول  58وجود نیاید که تفویض اختیار قسمت دوم اصل بوده است که این ذهنیت به
ی نظور از مصوبات دائمی مصوبات غیرآزمایشی و روزمرهآن موقتی و آزمایشی است. در اینجا م
شده را نداشته العمری که مجلس حق لغو اختیار تفویضمجلس است نه تفویض اختیار مادام

های مصوب باشد یا خودش رأساً نتواند به تصویب قانون مبادرت کند. به این ترتیب اساسنامه
ها و سازمان، طریق اول آن است که مؤسساتدولت به چند طریق قابل اصالح یا نسخ هستند؛ 

، ی آنها به دولت واگذار شده استکه تصویب اساسنامه، های دولتی یا وابسته به دولتشرکت
، ها به دولتپس از تفویض تصویب دائمی اساسنامه، منحل شوند؛ طریق دوم آن است که مجلس

ها مبادرت ورزد؛ طریق سنامهخود در آن موضوع قانون وضع کند و به تصویب یا اصالح اسا
های مصوب خویش را اصالح کند یا تغییر دهد که در صورت سوم آن است که دولت اساسنامه

ی مجدد از مجلس نیست. شورای ی مذکور نیازی به اخذ اجازهواحدهاخیر با توجه به ماده
رد نظارت قانون اساسی را باید مو 58نگهبان معتقد است که مصوبات دولت در قالب اصل 

 اساسی و شرعی قرار دهد.

 دولت مصوبی هااساسنامه در 69اصل اعمال لزوم .1-3
 دولت مصوب هایاساسنامه مورد در (91)69اصل  اعمال خصوص لزوم در اساسی قانون
 58اصل  براساس .کرده است نگهبان شورای نظارت به منوط را آنها اعتبار زیرا، دارد صراحت

های کمیسیون به 12اصل  رعایت با را هااساسنامه دائمی تصویب تواندمی مجلس اساسی قانون
 هااساسنامه رو اینبدهد. ازاین دولت به را آنها تصویب یاجازه یا داخلی خویش واگذار کند

 امر این تشخیص، باشند مغایر اساسی قانون یا کشور رسمی مذهب احکام و اصول با نباید
مبنی  اساسی قانون 58اصل  با وجود صراحت .نگهبان است ایشور یعهده به 69اصل  براساس
 هیأت وزیران در بادی امر، های مصوب دولتنظارت شورای نگهبان بر اساسنامه بر لزوم
دفتر بین مواردی  این. کردمی عمل وقت جمهوری ریاست حقوقی کل یاداره دفتر نظر براساس

ها را به دولت تفویض کرده ب اساسنامهتصوی 58داشت که براساس اصل که مجلس تصریح می
شد. در صورت اول نظر تفکیک قائل می، داشتاست و مواردی که مجلس چنین تصریحی نمی

قانون اساسی و در صورت دوم نظر دفتر بر عدم لزوم اعمال اصل  69دفتر بر لزوم اعمال اصل 
 بود که این ی کل حقوقیهاستدالل دفتر ادار (11)های مصوب دولت بوده است.بر اساسنامه 69

 موارد مزبور اصل یاصالحیه و است قانونگذاری حق تفویض ممنوعیت بر اصوالً ناظر 58اصل 
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 .نیست قانونگذاری یمنزلهبه نفسه حد فی اساسنامه وگرنه تصویب، است داده توسعه را استثنا
 58اصل  به استناد ونبد ها به دولتی تصویب اساسنامهدفتر حقوقی معتقد بود که اگر اجازه

اجرای  برای الزامی که دارند اعتبار نامهتصویب حد در صرفاً هااساسنامه این، اساسی باشد قانون
نگهبان در  یشورا یو مشورت یریتفس اتیمجموعه نظر)ندارد.  وجود مورد آنها در 69اصل 

 حقوقی دفتر ینظریه این منظور ردبه( 211: 1351، 1386-1351 یخصوص اصول قانون اساس
 در دولت فقط که است این آیدمی دستبه 58اصل  از آنچه که گفت توانمی جمهوری ریاست

 اساسی قانون 58اصل  طبق که است موردی آن و دارد را اساسنامه تصویب حق یک حالت
 58با توجه به صراحت اصل  باشد. کرده دریافت اسالمی شورای مجلس جانب از را آن یاجازه
  .قطعاً نظارت شورای نگهبان بر مصوبات دولت اعمال شود باید صورت این در اساسیقانون 
اصل قانونی  1395قانونگذار اساسی در بازنگری قانون اساسی در سال ، عبارت دیگربه

های دولتی یا وابسته به دولت را شناسایی کرده مؤسسات و سازمان، های شرکتبودن اساسنامه
های دولتی یا وابسته به مؤسسات و سازمان، هاهای شرکتاساسنامه رو تصویبازاین، است

ی قانونگذار اساسی در این تواند با اجازهشود. مجلس میدولت از امور تقنینی محسوب می
های داخلی خویش یا دولت تفویض خصوص رأساً اقدام کند یا تصویب آنها را به کمیسیون

رعایت ، شودنینی توسط مجلس به دولت واگذار میکند. با توجه به اینکه تصویب امر تق
قانون اساسی  58قانون اساسی در خصوص مصوبات دولت به استناد اصل  69مقررات اصل 
 58اصل  طبق که کند صراحت بیانبه دولت به خود یاجازه در مجلس خواه، ضروری است
 که است شایسته اگرچه .نکند بیان خواه و کندمی تفویض دولت را به اساسنامه تصویب دائمی

 که کند صراحتاً بیان دهدمی دولت به را ایاساسنامه تصویب یاجازه که مورد هر در مجلس
رو ازاین .باقی نماند هیچ ابهامی تا کندمی تفویض را قانون اساسی آن 58 براساس اصل

حد  فی اساسنامه تصویب جمهوری وقت مبنی بر اینکه ریاست حقوقی کل یاداره ینظریه
دادستان  که آنجا از حال هر به .فاقد وجاهت حقوقی است، نیست قانونگذاری یمنزلهبه نفسه
 به را موضوع، دانستمی اساسی قانون 58اصل  خالف را دولت یمحاسبات رویه دیوان وقت

 از اینامه طی نگهبان شورای دبیر مقام وقت قائم دلیل همین به .کرد اعالم نگهبان شورای
 کل یاداره نظر به خود عمل توجیه در دولت .شد توضیح خواستار جمهوررئیس اول نمعاو

 نظر اظهار بدون دفتر این که اگر استدالل داد پاسخ و کرد استناد جمهوری ریاست حقوقی
 است شده ذکر که ترتیبیبه و عادی طوربه، باشد شورا این قبول مورد نگهبان شورای تفسیری

 نظر اعالم دانندمی مقتضی که ترتیبیبه نگهبان شورای صورت این غیردر ، شد خواهد عمل
 (15)شود. عمل صورت همان به تا فرمایند
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 :شد اعالم ذیل شرح به نگهبان شورای تفسیری ینظریه و مطرح نگهبان شورای در موضوع

 تاریخ از پس که دولت به وابسته ای دولتی مؤسسات، هاشرکت، هاسازمان یهااساسنامه یکلیه»

 قبل آن تصویب یاجازه خواه برسد یا رسیده دولت هیأت تصویب به اساسی قانون یاصالحیه

 واگذار ضمن در خواه، باشد مزبور تاریخ از بعد و یا شده داده اساسی قانون یاصالحیه تاریخ از

 مقرر حکم مشمول، باشد نشده یا شده اساسی قانون 58 اصل به تصریح، تصویب یاجازه کردن
 و قانون شرع موازین با آنها مغایرت عدم تشخیص برای و باید باشدمی الذکرفوق اصل در

نگهبان در  یشورا یو مشورت یریتفس اتیمجموعه نظر) «.شود ارسال نگهبان شورای به اساسی

 شورای ینظریه براساس بنابراین (211 :1351، 1386-1351ی خصوص اصول قانون اساس
 کرد: تقسیم دسته سه به تواندولت را می مصوب هایاساسنامه نگهبان

اند. شورای تصویب شده 95سال  بازنگری قانون اساسی در از پیش که هاییالف( اساسنامه

ها را تعیین در مواردی که مجلس ضوابط تصویب اساسنامه 95نگهبان پیش از بازنگری سال 
دانست. در این قانون اساسی نمی ها به دولت را مغایرتفویض تصویب اساسنامه، کردمی

ی ی ادارهالیحه 2ی ها به دولت در مادهتوان به تفویض اختیار تصویب اساسنامهخصوص می

به تصویب مجلس  13/6/1391ی مورخ های بیمه اشاره کرد که در جلسهامور شرکت
اساسی در سال  قانون 58اصل  یالحاقیه از پیشها اساسنامه این به این دلیل که (16)رسید.

و  (21)سابق 129آنها از طریق اصل  و قانونی شرعی ایرادات، اندرسیده دولت تصویب به 1395
 قانون اساسی قابل بررسی است؛ 113و  111اصول 

 از پس اما بوده قانون اساسی بازنگری از پیش آنها تصویب یاجازه که ییهاب( اساسنامه
 بازنگری از پسها اساسنامه این تصویب که دلیل این به .اندتصویب شده 58اصل  یالحاقیه

 یالحاقیه در مقرر احکام مشمول است بوده قانون اساسی 58اصل  یالحاقیه و اساسی قانون

 نگهبان شورای نظر براساسها اساسنامه این مورد در 69اصل  اعمال و باشندمی 58 اصل

 دی هستند؛ ها دارای ارزش قانون عااین اساسنامه .ضرورت دارد

 قانون بازنگری از پس آنها تصویب هم و آنها تصویب یاجازه هم که هاییج( اساسنامه

 براساس اولی طریق به بلکه« ب» قسمت هایاساسنامه همانند هااساسنامه این .است اساسی
 شورای به 69اصل  اعمال منظوربه باید قانون اساسی 58نگهبان و صراحت اصل  شورای نظر

های داخلی مجلس نیز باید مورد قوانین آزمایشی مصوب کمیسیون .شوند ارجاع نگهبان

 نظارت اساسی و شرعی شورای نگهبان قرار گیرند.
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 هاونیسیکم بهی شیآزما نیقوان تصویب ضیتفو .2
 از بعضی وضع اختیار ضروری موارد در تواندمی مجلس اساسی قانون 58اصل  طبق

 که اندموقتی هاکمیسیون مصوب قوانین کند. تفویض خود خلیدا هایکمیسیون به را قوانین
ها و تصویب کمیسیون قانونگذاری به اختیار تفویض از مجلس پس توسط آنها مدت اجرای

 دارد. آزمایشی یجنبه شدهتعیین مدت در قوانین این اجرای .شودمی تعیین کمیسیون مربوطه
 و شود معلوم آنها بودن مفید و موفقیت میزان و وضعیت عمل در تا شوندمی اجرا قوانین این
 شدهتعیین مهلت انقضای از پس .برسند مجلس نهایی تصویب به لزوم صورت در آن از پس
 بنابراین (21)، (118 :1358، انیکاتوز) ندارند قانونی اعتبار قوانین این، آزمایشی اجرای برای

 تکلیف منظور تعیینبه آنها آزمایشی مدت انقضای از قبل باید مجلس نمایندگان یا دولت
 گرفته است قرار این بر جاری یرویه .کنند ارائه مجلس به را الزم الیحه یا طرح قانونی، دائمی

 صورت آن آزمایشی مهلت اجرای تمدید درخواست، نشود تهیه کورذم یالیحه یا طرح اگر که
 بارز ینمونه .کندمی تصویب را آن اجرای آزمایشی مهلت تمدید درخواست و مجلس گیردمی
، مهرپور) است اسالمی سابق مجازات قانون آزمایشی مهلت اجرای یباره چندین تمدید آن

1351: 211). 
، اول( )بند اسالمی شورای مجلس جانب از آزمایشی قوانین تفویض تصویب در ادامه لزوم

ی تمدید قوانین ئله)بند دوم( و مس هاکمیسیون مصوبات بودن آزمایشی به تصریح لزوم
 .شوندمی ترتیب بررسیبه )بند سوم( از منظر شورای نگهبان هاآزمایشی توسط کمیسیون

  مجلس جانب ازی شیآزما نیقوان تصویب ضیتفو ضرورت .2-1
 اختیار تواندمی ضروری موارد در...  مجلس: »داردمقرر می قانون اساسی 58 اصل صدر

شورای نگهبان در  «.کند واگذار خود ربطذی یهاسیونکمی به را قوانین از بعضی وضع
این شورا نداشتن  تاکنون برخی مصادیق موارد ضروری را بیان کرده است. (22)نظریات خویش

داند که قانون دائمی مصوب مجلس شورای اسالمی و خأل قانونی را از جمله عواملی می
قانون  صراحت کنند. بهتوجیه می ها راضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیون

 دارند قانونگذاری حق صورتی ها درکمیسیون، کنداساسی در مواردی که ضرورت ایجاب می
مجلس در  از منظور رسدنظر میباشد. به شده تفویض آنها به مجلس جانب از اختیار این که

ای داخلی هقانون اساسی مجلس شورای اسالمی است و قانونگذاری کمیسیون 58اصل 
های وقت فاقد ربط مجلس به استناد تفویض اختیار مجلسین مشروطیت به کمیسیونذی

 .شودبیان می ذیل در که است نگهبان اعتبارند. مؤید این برداشت یکی از نظریات شورای



 

 
 7/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

12 

 کمیسیون جانشین اینکه عنوان با اسالمی شورای مجلس دارایی و اقتصادی امور کمیسیون
 اسالمی شورای مجلس جانب از اینکه بدون، است سابق رژیم ملی ایشور مجلس دارایی
 یماده، باشد کرده دریافت اساسی قانون 58 اصل براساس قانونگذاری اختیار بر مبنی یااجازه
 مصوب گمرکی امور قانون 86 یماده استناد به را گمرکی امور قانون اجرایی ینامهآیین 295
 به 64 اصل اجرای در و کرد تصویب مذکور قانون ینامهآیین 361 یماده و (23)31/3/1381

 295 یماده یالحاقیه یالیحه» به شرح ذیل نظر داد: نگهبان شورای. کرد ارسال نگهبان شورای
 به شدهفرستاده  اسالمی شورای مجلس از که سوابقی طبق گمرکی امور قانون اجرای ینامهآیین

 که کمیسیونی و است شده تصویب 1381 خرداد 31 مصوب گمرکی امور قانون 86 یماده استناد
 و است طاغوتی شورای مجلس کمیسیون داشته را نامهآیین این تصویب حق مذکور قانون طبق

 تصویب اختیار باید که رسدمی نظربه باشد.نمی آن قایم مقام اسالمی شورای کمیسیون مجلس
 :1399، یمدن) «شود مستقالً داده اسالمی شورای جلسم جانب الحاقی به کمیسیون از یماده این

مجلس  کمیسیون زیرا ورود، شورای نگهبان در این نظریه قابل خدشه است استدالل .(213
داده  مشروطیت مجلس مصوب قوانین که بوده ایاجازه استناد به حوزه این به شورای اسالمی

 حقوقی و هستند اجرا قابل اندشدهن نسخ که وقتی تا مشروطیت مصوب مجالس و قوانین است
ی نکته با وجود این بیان دو. دارند قانونی یجنبه اندشده تفویض قوانین این موجب به که

 که نظر این از گمرکی امور قانون 86 یماده اینکه اول است. الزم تکمیلی در این خصوص
کمیسیون داخلی  به را نامهآیین تصویب ماده این و است دولت وظایف از نامهآیین تصویب
شورای  .است اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون 135 اصل خالف، کرده واگذار مجلس

های داخلی نامه به کمیسیوننگهبان معتقد است که مجلس از صالحیت واگذاری تصویب آیین
 امور قانون 86 یماده جانب از که اختیاری تفویض اینکه دوم (24)خویش برخوردار نیست.

گرفته  صورت مذکور قانون اجرایی ینامهآیین تصویب برای مجلس دارایی کمیسیون به مرکیگ
 86 یماده که اختیاری زیرا تفویض، است اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون 58 اصل خالف
 اختیار تفویض 58 است و حال آنکه اصل دائمی اختیار تفویض، انجام داده گمرکی امور قانون

 . اجازه داده است را های داخلی مجلسن آزمایشی به کمیسیونتصویب قوانی
. انداساسی قانون که مغایر با وجود دارند حقوقی ایران نظام در سابق رژیم از متعددی قوانین

قوانین را به استناد مغایرت آنها با قانون اساسی مورد  این تواند مستقیماًنگهبان نمی شورای
 کشور حقوقی نظام در قوانین این از حضور باید است ممکن که ییجا تا ولی، نظارت قرار دهد

 مغایر قوانین بودن منسوخ صراحتبه کشورها از بعضی اساسی قوانین در عمل آورد.به جلوگیری
 با: داردمی مقرر افغانستان اساسی قانون 92 یماده برای مثال. است شده اعالم اساسی قانون با
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 بعضی اساسی قوانین. است ملغی آن احکام با مغایر تقنینی فرامین و قانون قوانین این انفاذ
 اندشناخته رسمیت به اساسی نهادهای صیانت از قانون برای را صالحیت این ایتالیا مانند کشورها

 کنند. اند ابطالفعلی اساسی قانون با مغایر را که مقررات مصوب نظام سابق و قوانین که
دیوان قانون اساسی ایتالیا از همان آغاز یعنی از زمان صدور  (28 :1362 – 1361، زادهیتق)

االجرا ی پیش از الزمشده در دورهنظارت پسینی بر قوانین تصویب، 1689نخستین رأی در سال 
 ایران اساسی جمهوری اسالمی قانون در (111 :1355، فاورو) شدن قانون اساسی را پذیرفت.

 رژیم از که اساسی قانون با مغایر قوانین از اعتبار سلب ایبر شدهاشاره روش دو از یکهیچ
 مصوبات بر پیشینی نظارت فقط یک نگهبان شورای برای و ندارد وجود، اندمانده باقی گذشته
 همچنان روازاین (28: 1362-1361، زادهتقی) شده است. شناسایی اسالمی شورای مجلس
 نگهبان شورای و دارد وجود اساسی قانون با گذشته رژیم از ماندهجایبه قوانین مغایرت مشکل

 را ندارد. قوانین این از حقوقی نظم پاکسازی توانایی مؤثر
های داخلی مجلس که مرتبط با قوانین مصوب مصوبات مجلس شورای اسالمی یا کمیسیون

از ی نظارت احتمالی شورای نگهبان بر قوانین مصوب پیش زمینه، اندپیش از انقالب اسالمی
قانون امور  86ی کنند که نظارت اساسی بر مادهصورت غیرمستقیم فراهم میانقالب اسالمی را به

 قوانین سابق را که ضمنی نسخ ینظریه توانمی اینجا در گمرکی یکی از مصادیق آن است. البته
 برای مثال. کرد اساسی جمهوری اسالمی ایران مطرح قانون یوسیلهبه، انداساسی قانون با مغایر

 58 اصل یوسیلهبه 1381 خرداد 31 مصوب گمرکی امور قانون 86 یماده گفت که توانمی
 به را قانونگذاری اختیار تفویض ماده این چون) مؤخر قانون برتر یک عنوانبه اساسی قانون

 ونقان 135 از طریق اصل اساسی اجازه داده است( یا قانون 58 اصل در طریق مقرر از غیر طریقی
 امور قانون 86 یماده اما، داندمی دولت وظایف از را نامهآیین تصویب 135 اصل چون) اساسی
 کی وقتی. نسخ ضمنی شده است( است کرده مجلس واگذار کمیسیون به را آن تصویب گمرکی

از  تواندمی اولی طریق به، شود ضمنی نسخ تواندمی مؤخر همسطح قانون یوسیلهبه عادی قانون
 به (28).(195 :1358، انیکاتوز) گردد ضمنی نسخ اساسی قانون مانند مؤخر برتر قانون یک قطری
قانون اساسی  135و  58 اصول تصویب از که پس گفت توانمی ضمنی نسخ استناد به حال هر

تفویض  در خصوص گمرکی امور قانون 86 یماده به دیگر بایستجمهوری اسالمی ایران نمی
 اصول تصویب از پیش اگرچه. استناد شودها کمیسیون به نامهانین دائمی یا آییناختیار تصویب قو

 از طریق 86 یماده استناد به که مصوباتی و بوده است جایز 86 یماده به استناد 135 و 58
از منظر شورای نگهبان . اندباقی به اعتبارخود، اندوضع شده مجلس سابق دارایی کمیسیون

 ها ضروری است.بودن مصوبات کمیسیون تصریح به آزمایشی
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 ها. لزوم تصریح به آزمایشی بودن مصوبات کمیسیون2-2
صراحت صدر  ها بهاز منظر قانونگذار اساسی تفویض اختیار تصویب قوانین به کمیسیون

صورت آزمایشی و موقت باشد وگرنه تفویض اختیار مجلس شورای اسالمی باید به 58اصل 
ی مهم توجه داشته و در مواردی که به است. شورای نگهبان به این نکته خالف قانون اساسی

ی مجلس را خالف اصل مصوبه، ها تصریح نشده استآزمایشی بودن قوانین مصوب کمیسیون
وظایف ، طرح اصالح قانون تشکیالت 18ی قانون اساسی اعالم کرده است. برای مثال ماده 58

روستا که ظاهراً حق قانونگذاری را به کمیسیون برنامه و  و انتخابات شوراهای اسالمی شهر و
به این دلیل که به آزمایشی بودن ، کردبودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی واگذار می

ی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. ماده، ی کمیسیون مذکور تصریح نداشتمصوبه
ی ی تشکیل جلسهیالتی و تعداد و نحوهتشک، ی سازمانینامهآیین»داشت: مذکور مقرر می

های مربوط و هر گونه ی شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینهی کلیهشوراها و دبیرخانه
پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه و 

 :1353، نگهبان یشورا اتیمجموعه نظر) «رسدبودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی می
ی در مورد ماده 1511/11/51ی شماره یدر نظریه 18/5/51شورای نگهبان در تاریخ  .(111

قانون اساسی باید  58نامه قانون است مطابق اصل اگر منظور از آیین»مذکور اظهار داشت: 
که منظور نامه در این ماده قانون نیست بلصورت آزمایشی باشد و اگر منظور از آیینبه

ی دولت است و واگذاری آن ها وظیفهنامههای مصوب دولت است تصویب این آییننامهآیین
 اتیمجموعه نظر) «باشدقانون اساسی می 135و اصل  58ها بر خالف اصل به کمیسیون

 .(122 :1353، نگهبان یشورا
دو صورت را  گیرد و هری مذکور را در دو صورت فرض میدرستی مادهشورای نگهبان به
ی سازمانی و نامهدارد آیینی مذکور مقرر میدهد؛ اول اینکه چون مادهمورد ایراد قرار می

تشکیالتی و غیره باید به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای 
نامه این فرض مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته که منظور از تصویب آیین، اسالمی برسد

های داخلی مجلس است. بر این اساس ی کمیسیونوسیلهی مذکور قانونگذاری بهر مادهد
های قانون اساسی تفویض تصویب قانون به کمیسیون 58صراحت صدر اصل دلیل اینکه بهبه

علت عدم ی مذکور را بهشورای نگهبان ماده، صورت آزمایشی باشدداخلی مجلس باید به
ی کمیسیون مورد ایراد قرار داده است. فرض دیگر شورای مصوبهتصریح به آزمایشی بودن 

های نامهنامه قانون نیست بلکه آیینی مذکور این است که اگر منظور از آییننگهبان از ماده
ی دولت است و به صراحت تصویب آنها وظیفه، قانون اساسی است 135دولتی موضوع اصل 
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های داخلی مجلس خالف اصول توسط کمیسیون قانون اساسی تصویب آنها 58و  135اصول 
 تأکید نکته این بر، است داشته مجلس به تاکنون که تذکراتی در نگهبان شورای مذکور است.

قانون اساسی ضروری است به  58ها در قالب اصل مصوبات کمیسیون ذیل در که کرده
جرای آنها تاریخ تصویب و مدت زمان ا، قانون اساسی 58تصویب آنها براساس اصل 

نگهبان در  یشورا یو مشورت یریتفس اتیمجموعه نظر) صورت آزمایشی اشاره شودبه
تمدید قوانین آزمایشی مصوب  .(481: 1351، 1386-1351 یخصوص اصول قانون اساس

  پذیر است.های داخلی مجلس در نظم اساسی ایران امکانکمیسیون

 هانویسیکم مصوبی شیآزما نیقوان دیتمد .2-3
 قابل دیگر یدوره ک یا چندی برایها کمیسیون مصوب آزمایشی قوانین اینکه یربارهد

 به نگهبان شورای اما، شد استفساریه نگهبان شورای از 8/9/1313 تاریخ در، هستند تمدید
در خصوص  یو مشورت یرینگهبان تفس یشورا اتیمجموعه نظر) نرسید تفسیری ینظریه

تمدید مهلت  که شودمی مشاهده عمل در .(248 :1351، 1386-1351 یاصول قانون اساس
 با نگهبان شورای برای مثال. است شده پذیرفته نگهبان شورای توسط آزمایشی قوانین اعتبار

متوالی که اولین  یدوره چندین برای اسالمی سابق مجازات آزمایشی قانون تمدید مهلت اعتبار
 مجلس حقوقی و قضایی امور کمیسیون تصویب به سال پنج به مدت 5/8/1311 تاریخ در بار

 یک سال مدت به و 12/2/1318 تاریخ در سال ده مدت به آن تمدید و رسید شورای اسالمی
 تاریخ در آن تمدید آخرین و 1359 سال در آن دیگر ییکساله تمدید و 26/8/1358 تاریخ در
عبارت به .ندانست اساسی انونق مغایر با های مکرر راو این تمدید کرد موافقت 25/1/1351

ی تفسیری شورای نگهبان در مقام مفسر قانون اساسی به این دلیل که صدور نظریه، دیگر
ی تفسیری نتوانست به نظریه، چهارم اعضای شورای نگهبان استنیازمند آرای حداقل سه

اما در مقام ناظر قانون اساسی به این دلیل که اعالم مغایرت مصوبات مجلس با قانون ، برسد
با مصوبات مجلس شورای اسالمی ، اساسی نیازمند آرای اکثریت اعضای شورای نگهبان است

مخالفت ، اندهای داخلی مبادرت کردهکه به تمدید اعتبار مهلت آزمایشی مصوبات کمیسیون
د مهلت اعتبار قوانین آزمایشی دارای وجاهت اساسی است. شورای نگهبان رو تمدینکرد. ازاین

تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری  21/5/1362همچنین در تاریخ 
رو نظر شورای نگهبان بر اساسی بودن را تأیید کرد. ازاین 1363تا پایان  5/1/1359مصوب 

 ت.تمدید مهلت اجرای آزمایشی قوانین اس
 با توجه به اینکه از منظر شورای نگهبان وجود ضرورت برای تفویض تصویب قوانین آزمایشی
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شود که آیا موافقت این سؤال مطرح می، های داخلی آن الزم استاز جانب مجلس به کمیسیون
توان گفت که عبارت دیگر آیا میبا تمدید قوانین آزمایشی بدون احراز ضرورت جایز است؟ به

تواند در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت تمدید اعتبار قوانین آزمایشی نگهبان میشورای 
اظهار نظر کند و در صورت عدم احراز ضرورت تمدید از تمدید مهلت اعتبار قوانین آزمایشی با 

عمل آورد؟ از آنجا که قوانین آزمایشی پس از اتمام ابزار مغایرت آن با قانون اساسی جلوگیری به
مجلس باید ترتیبی اتخاذ کند که ، آزمایشی آنها دیگر اعتبار قانونی نخواهند داشتمدت اجرای 

وجود قانون دائمی آن را پیش از اتمام مدت اجرای آزمایشی آن تصویب کند تا خأل قانونی به
نیاید. با وجود این تجربه نشان داده که مجلس شورای اسالمی قانون دائمی را پیش از انقضای 

معه با خأل قانونی مواجه شده کند و جاسیاری از قوانین آزمایشی تصویب نمیمدت اجرای ب
ی داخلی مجلس شورای نامهکه از آیینگونهدر این صورت همان .(138 :1352، یهاشم) است

ای جز تمدید اعتبار چاره، به این دلیل که قانون دائمی وجود ندارد، شوداستنباط می (29)اسالمی
وجود نخواهد داشت. بنابراین در صورت تعلل مجلس شورای اسالمی و عدم قوانین آزمایشی 

همیشه ضرورت تمدید ، تصویب قانون دائمی پیش از پایان مدت اجرای آزمایشی هر قانون
تواند به استناد عدم احراز ضرورت عبارت دیگر شورای نگهبان نمیاعتبار آن وجود دارد. به

 نین آزمایشی جلوگیری کند. از تمدید مهلت اعتبار قوا، تمدید
توان مطرح کرد این است که اگر قانون آزمایشی مصوب کمیسیون پرسش دیگری که می

داخلی مجلس شورای اسالمی بدون هیچ تغییری به تصویب نهایی مجلس برسد یا مهلت 
ی محتوای مصوبه، اعتبار اجرای آزمایشی قانون مصوب کمیسیون توسط مجلس تمدید شود

ی شورای نگهبان کفایت د بار دیگر به تأیید شورای نگهبان برسد یا تأیید اولیهمجلس بای
 ی مصوبات مجلساساسی مبنی بر لزوم ارسال کلیه قانون 64بیان اصل  رسدمی نظرکند؟ بهمی
منظور نظارت شرعی و اساسی به باید مجلس مصوبات یهمه که دارد صراحت کافی حدبه

 که تأییدی از تواندمی نگهبان شورای آیا که مسئله این اما، شوند لارسا نگهبان شورای برای
مهلت  یا تمدید نهایی تصویب هنگامبه است داشته تصویب اولیه و آزمایشی قانون هنگام

 نظریات استحکام و به ثبات، دارد ابراز را نظر دیگری و کند عدول مجلس توسط اعتبار آن
 باشد شدهحساب و دقیق چنان سط شورای نگهبان بایدتأیید مصوبات تو وابسته است. شورا

 از عدول احیاناً یا اصالح که جز در صورت اعمال تغییرات در مصوبات مجلس نیازی به
 آن از عدول ای قبلی نظر اصالح موارد بعضی در، این وجود با. نباشد نظریات شورا

 و فقهی نظریات در که تحولی و نگهبان شورای اعضای تغییر با ویژهبه، است ناپذیراجتناب
 .(133 :1399، یمدن) آیدمی پیش حقوقی
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 یریگجهینت

 حق دولت مورد یک در تنها نگهبان شورای نظریات و اساسی قانون 58 اصل به با توجه
 دائمی تصویب اختیار مجلس که است موردی و آن دارد را خاص معنای به قانونگذاری

اجازه  دولت به را ی دولتی یا وابسته به دولتهاکتو شر هاسازمان، مؤسسات یاساسنامه
 با توجه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان .دهد

به سه طریق قابل اصالح یا نسخ هستند؛ ، اندهایی که به تصویب دائم دولت رسیدهاساسنامه
که تصویب ، وابسته به دولتهای دولتی یا ها و شرکتسازمان، اول آنکه مؤسسات

پس از تفویض ، منحل شوند؛ دوم آنکه مجلس، ی آنها به دولت واگذار شده استاساسنامه
ها مبادرت ورزد؛ سوم آنکه رأساً به تصویب اساسنامه، ها به دولتتصویب دائمی اساسنامه

ر های مصوب خود را اصالح کند یا تغییر دهد که در صورت اخیدولت خود اساسنامه
 یک وضع حین در متعددی موارد در مجلس اما. ی مجدد از مجلس نیستنیازمند اخذ اجازه

 آن اجرایی ینامهآیین قالب در دولت بعداً که کرده است مقرر دولت را برای تکالیفی قانون
 تدوین برای دولت تکلیف قالب در مجلس واقع در. دهد انجام را تکالیف آن قانون
برای ، دولت داده است به خاص موردی در را قانون تدوین اختیار گاهی اجرایی ینامهآیین
 در اینجا. کند وضع مجازات فعل یا ترك فعلی برای که داده است اختیار دولت به مثال

 شده است شناخته صالح آن وضع برای دولت آنچه که استدالل این با بارها نگهبان شورای
 را مجلس یمصوبه، استی اساس قانون 58 اصل فو خال آیدمی شماربه تقنینی امور از

تواند در خصوص ضرورت یا عدم شورا معتقد است که می. است داده قرار ایراد مورد
های داخلی مجلس اظهار نظر ضرورت تفویض اختیار تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیون

های میسیونکند و در صورت عدم احراز ضرورت از تفویض تصویب قوانین آزمایشی به ک
 قوانین جانب از را که اختیاری تفویض نگهبان عمل آورد. شورایمجلس جلوگیری به

 فاقد اعتبار، گرفته است صورت ملی سابق یشورا مجلس یهاکمیسیون به مشروطیت
 باید مجلس یهاکمیسیون به قانونگذاری اختیار تفویض که دارد تأکید و داندمی اساسی

 این شورا. گیرد صورت اسالمی شورای مجلس جانب از و ساسیا قانون 58 اصل براساس
و ی اسالمی شورا مجلسی هاونیسیکم مصوب قوانین بودن آزمایشی بر خود نظریات در

 تمدید ایراد به عدم با نگهبان شورای همچنین. دارد تأکید آنها بودن آزمایشی به تصریح لزوم
 تمدید با در عملی اسالمی شورا مجلس هایونیسیکم مصوب آزمایشی مهلت اعتبار قوانین

 نظارت شورای نگهبان که گفت باید در پایان .است کرده موافقت صورت مکررقوانین به این
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 در تغییر و اصالح هر از پس و همچنین دولت مصوب یهااساسنامه تصویب از تنها پس نه
 نیزی اسالمی شورا مجلس هایکمیسیون مصوب یهااساسنامه مورد در بلکه، است آنها الزم

قانون اساسی  69 اصل اعمال. است ضروری ترتیب همین به نظارت شورای نگهبان اعمال
 دوره هر از پسی اسالمی شورا مجلس هایکمیسیون مصوب آزمایشی قوانین مورد در

 .است الزم قوانین در مجلس شورای اسالمی نیز آن شدن نهایی از و پس تمدید
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 هایادداشت
ی نامهقانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آیین» قانون اساسی: 115 اصل. 9

ی فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت وسیلهبه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید
نظر در  و تجدید از آن پس هر گونه تغییر آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقالب برسد.

 «.است ناین قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صالحیت خود آنا

بلکه به ، کننده نیست. واگذاری یا تفویض اختیار به معنای سلب صالحیت و اختیار از مقام تفویض6
اگذاری یا شود. تفسیر لفظی و تاریخی وشونده منجر میکننده و تفویضصالحیت مشترك تفویض

قانون اساسی مؤید این مطلب است که از منظر قانونگذار  58تفویض اختیار قانونگذاری در اصل 
ی ی تصویب تفاوتی وجود ندارد. مادهاساسی بین تفویض و واگذاری تصویب یا حتی دادن اجازه

 کند.ی داخلی مجلس نیز این برداشت را تأیید مینامهآیین 191

 تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام»دارد: ی داخلی شورای نگهبان مقرر مینامهآیین 15ی . ماده3
ی قضاییه رئیس قوه رئیس مجلس شورای اسالمی و، جمهورو یا با درخواست رئیس رهبری معظم

 «.گیردو یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت می

 و است شخص به قائمی ندگینما سمت» :داشتمی مقرر 1385مصوب سال  یاساس قانون 58 . اصل4
 واگذاری أتیه ای شخص به رای قانونگذار اریاخت تواندنمی مجلس. ستینی گرید بهی واگذار قابل
 به 12 اصل تیرعا را با نیقوان ازی بعض وضع اریاخت تواندمیی ضرور موارد دری ول کند
 نییتع مجلس کهی مدت رد نیقوان نیا صورت نیا در، کند ضیتفو خودی داخلهای ونیسیکم
 .«بود خواهد مجلس با آنهایی نها بیتصو و شوندمی اجرای شیآزما صورتبه دینمامی

ی دولت به معنای قوای نظور از امور عمومی اموری است که تصدی یا نظارت بر آنها به عهدهم. 5
 حاکم است.

ی تأسیس شرکت ی الیحهواحدههماد 2ی توان به ایراد شورای نگهبان به تبصره. در این مورد می2
 9/6/1391ی آالت و تجهیزات راهسازی و راهداری که در جلسهسهامی خاص تأمین ماشین

داشت: ی مذکور مقرر میمجلس شورای اسالمی با اصالحاتی به تصویب رسید اشاره کرد. تبصره
پیشنهاد وزارت راه و  های مالی و معامالتی و استخدامی شرکت بنا بهنامهها و آییناساسنامه»

ترابری و تأیید مجمع عمومی شرکت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. اساسنامه و 
های استخدامی قبل از تصویب هیأت وزیران باید به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی نامهآیین

مقام ایراد به  در 1/6/1391مورخ  3132ی ی شمارهشورای نگهبان در نظریه«. کشور نیز برسد
 2ی ی مذکور در تبصرهتفویض اختیار در تصویب اساسنامه»ی مذکور اظهار داشت: تبصره

 «.قانون اساسی است 58واحده به هیأت وزیران خالف اصل ماده
شایان ذکر است که شورای نگهبان در شرایطی از جمله در صورت تعیین ضوابط از جانب مجلس تفویض 

مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس دانست. ن.ك. ا جایز میها رتصویب اساسنامه

 .43ص ، چ اول، تهران: دادگستر، ی سومدوره، (1358) 9379 – 9327، شورای اسالمی
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تواند تصویب همچنین مجلس شورای اسالمی می»... دارد: قانون اساسی مقرر می 58 اصل یالحاقیه. 7
به  12 دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل سساتؤم، هاشرکت، هاانی سازمدائمی اساسنامه

در این صورت  ی تصویب آنها را به دولت بدهد.ربط واگذار کند و یا اجازههای ذیکمیسیون
 کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. رسمیمصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب 

بر این مصوبات دولت عالوه با شورای نگهبان است. 69صل تیب مذکور در اترتشخیص این امر به
اعالم عدم مغایرت آنها با  منظور بررسی وکشور باشد و به عمومی نباید مخالف قوانین و مقررات

  «.قوانین مزبور باید ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی برسد

 با که کند وضعی نیقوان تواندنمیی اسالمی شورا مجلس: »داردمی ررمقی اساس قانون 12 . اصل8
 امر نیا صیتشخ. باشد داشته رتیمغای اساس قانون یا کشوری رسم مذهب احکام و اصول

 .«است نگهبانی شورا یعهده بر آمده 69 اصل در کهی بیترتبه

ی ماده 1ی ی قضاییه اشاره کرد. تبصرهتوان به اصل منع تفویض اختیار قانونگذاری به قوه. از جمله می1
به تصویب مجلس رسید  13/1/1351ی ی کانون کارشناسان رسمی دادگستری که در جلسهالیحه 29

تطبیق تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی و خبرگان محلی با مجازات مندرج در این »داشت: مقرر می
ی کانون مرکزی به ه به پیشنهاد هیأت مدیرهخواهد بود ک نامه( به موجب آیین29ی ماده )ماده

با توجه به »در مورد این تبصره شورای نگهبان اعالم کرد: «. رسدی قضاییه میتصویب رئیس قوه
این مورد به  29ی ماده 1ی اینکه تخلفات و جرایم بایستی در قانون معین شود لکن در تبصره

قانون اساسی  58ی است لذا این تبصره مغایر اصل نامه واگذار شده است بنابراین قانونگذارآیین
، (9386)مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمی«. )شناخته شده

 (46ص ، چ اول، دادگستر، مرکز تحقیقات شورای نگهبان :تهران، سال سوم، ی ششمدوره
سال ، و همین مجموعه 816، 419، 381، 321، 142، 49صص ، . همچنین ن.ك. همین مجموعه91

 .43ص ، سوم

ی ایمنی انبارهای نامهبا توجه به اینکه آیین»ی مذکور اظهار داشت: . شورای نگهبان در مورد الیحه99
های مجلسین سنا و شورای ملی سابق رسیده و قانون به تصویب کمیسیون 1382کاال مصوب 
 «.قانون اساسی شناخته شد 58غایر اصل تفویض اختیار اصالح آن به دولت م، شودمحسوب می

مورخ  21134ی ی شمارهنامه»ی مذکور اظهار داشت: . شورای نگهبان در خصوص استفساریه96
طور مطلق از جانب مجلس شورای ی بهدر مورد اینکه چنانچه تصویب اساسنامه 26/8/1314

 3/5/1314ی در جلسه، ا نهاسالمی به دولت واگذار شود آیا اصالح آن در اختیار دولت است ی
 «.شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان در این زمینه به رأی تفسیری نرسید

. مؤید این برداشت بخشی از صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی است که 93
رت اول را یعنی اینکه من پیشنهاد مشخصم این است که این عبا»کند: آقای عبداهلل نوری بیان می

اضافه شد باید  58ی دائمی آمده چون در اصل حاال باز بحث محتوایی قضیه است اینجا یک کلمه
طور عام ها دو نمره است. یک نمره موضوعات ضروری است بهنامهروشن باشد که اینجا تصویب
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د است یک در زمان موقت که قسمت اول بند است که در اصل هشتادوپنجم هم فعالً موجو
هاست برای زمان دایم لذا تعبیر دایمی شد برای اینکه قسمت موضوعات خاص است که اساسنامه

ی همین جا منظور دایمی است یعنی اگر منظور این است این روشن باشد و اال این هم باز مصوبه
اولی که اآلن پیشنهاد »آقای میرحسین موسوی نیز اظهار کرده است: «. که زمان موقت گفته بشود

ها موقت و ضروری نیستند دلیل اینکه اساسنامهرا به« دائمی»ی اینجا داریم این است که کلمه
، جمهوری اسالمی ایران صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی )ن.ك.«. بیاوریم
شورای ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس تهران: اداره، ویکمونهم تا چهلی بیستجلسه

 (1861 – 1854ص ، ج سوم، چ اول، اسالمی
ی مجلس تحت واحدهی عملی شورای نگهبان عدم ایراد شورای نگهبان به ماده. منظور از رویه94

ها و مؤسسات دولتی و شرکت، هاهای سازمانعنوان قانون استفساریه در خصوص اصالح اساسنامه
 ذکر خواهد شد.ی همین بند وابسته به دولت است که در ادامه

، ؛ انصاری89ص ، چ سوم، تهران: مهرآیین، حقوق اداری ایران، (1311کریم )، . ن.ك: سنجابی95
، محمد؛ استوار سنگری، ؛ امامی135ص ، چ دوم، تهران: میزان، کلیات حقوق اداری، (1311اهلل )ولی

 .16ص ، ج اول، چ پانزدهم، تهران: میزان، حقوق اداری، (1361کورش )
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با »: داردقانون اساسی مقرر می 69 اصل. 92

احکام اسالم با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر 
 «.ی اعضای شورای نگهبان استی اکثریت همهعهده

سازمان چای کشور از وزارت بازرگانی و الحاق آن قانون انتزاع  2ی توان به تبصره. در این مورد می97
استناد کرد. دولت معتقد بود که مجلس در تفویض  19/12/1395به وزارت کشاورزی مصوب 

رو مراجعه به ازاین، نداشته است 58تصویب قانون انتزاع سازمان چای کشور تصریح به اصل 
 شورای نگهبان الزم نیست.

 ت:جمهور وقت به شرح ذیل اسر شورای نگهبان و پاسخ معاون اول رئیسقائم مقام دبی یمتن نامه. 98
 92918 شماره:

 91/14/9321 تاریخ:     جناب آقای دکتر حبیبی
 معاون اول محترم ریاست جمهوری

قانون  58هایی در اجرای اصلاساسنامه اخیراً سالم حَسَب اعالم دادستان محترم دیوان محاسبات با
قانون اساسی  69ت رسیده و به مورد اجرا گذاشته شده بدون اینکه اصلاساسی به تصویب دول

رعایت شده و جهت اظهار نظر از لحاظ انطباق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان 
خواهشمند است دستور فرمائید چگونگی امر به شورای نگهبان اعالم و مفاد ، فرستاده شده باشد

 ت گردد.در این خصوص رعای 58 اصل
 دکتر حسین مهرپور

 قائم مقام دبیر شورای نگهبان
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 جناب آقای دکتر مهرپور
 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان

کل حقوقی ریاست  یاداره یبه پیوست نظریه 29/12/1396 مورخ 284ی شماره یعطف به نامه
و براساس  مه آمده استمهم همان است که در بند دوم نا ینکته فرمائید.جمهوری را مالحظه می

 آن باید به یکی از دو صورت زیر عمل شود.
 بدون اظهار نظر تفسیری شورای نگهبان مورد قبول باشد 2 چنانچه استدالل مذکور در بندـ 1
تصویب  ییعنی در مواردی که اجازه هد شد.اترتیبی که ذکر شده است عمل خوطور عادی بهبه

 شودبه اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به دولت اجازه داده می اساسنامه نظیر گذشته بدون اشاره
و الحاق آن به وزارت  قانون انتزاع سازمان چای کشور از وزارت بازرگانی 2ی )نظیر تبصره

نیاز به مراجعه به شورای محترم نگهبان نیست و در  (1359 کشاورزی مصوب شانزدهم اسفندماه
 را مراجعه شود.شود باید به شومواردی که تصریح می

که به نظر شورای محترم نگهبان اصل هشتادوپنجم از جهت مورد بحث نیاز به تفسیر داشته درصورتیـ 2
 تا به همان صورت عمل شود. دانند اعالم نظر فرمایندترتیبی که مقتضی میباشد شورای محترم به

 حسن حبیبی
 ورجمهمعاون اول رئیس

های بیمه ی سهام شرکتکلیه»دارد: های بیمه مقرر میور شرکتی امی ادارهالیحه 2ی . ماده91
ای ها دارای اساسنامهاین قانون متعلق به دولت بوده و هریک از این شرکت 1ی موضوع ماده

خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط مجمع عمومی 
، موضوع شرکت، رسد و شامل هدفیران میهای مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزشرکت

های مزبور باشد. مجمع عمومی هریک از شرکتی آن و سایر وظایف و اختیارات میی ادارهنحوه
باشد. ریاست مجامع مزبور با بازرگانی و برنامه و بودجه می، مرکب از وزارت اقتصاد و دارایی
 21/6/1391مورخ  3113ی ی شمارهنظریه شورای نگهبان در«. وزیر امور اقتصادی و دارایی است

 2ی ی مذکور در مادهتفویض اختیار در تصویب اساسنامه»ی مذکور اظهار داشت: در مورد ماده
 «.قانون اساسی است 58خالف اصل ، بدون تعیین ضوابط

 21/6/1391مورخ  3113ی عطف به نامه»مجلس در مقام پاسخ به نظر شورای نگهبان بیان کرد: 
ی امور ی ادارهدهد نظر به اینکه ضوابط مورد نظر آن شورای محترم در خصوص الیحهحضار میاست

ی الیحه 4ی ی مرکزی ایران و مادهگری و تأسیس بیمههای بیمه در قانون بیمه و قانون بیمهشرکت
صادی لذا خواهشمند است پیرو مذاکرات قبلی این کمیسیون و وزیر امور اقت، موصوف مقرر گردیده

ی مذکور مورد به این ترتیب ماده«. ی مذکور را اعالم فرمایندو دارایی نظر جدید مبنی بر تأیید الیحه
مجلس  مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوباتتأیید شورای نگهبان قرار گرفت. ن.ك: 

 .41ص ، چ اول، دادگستر، تهران، ی سومدوره، (1358) 9379 – 9327، شورای اسالمی
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های دولت پس از نامهها و آییننامهتصویب»داشت: مقرر می 1385قانون اساسی مصوب  129. اصل 61
که آنها را بر خالف قوانین بیابد رسد و درصورتیجمهور میتصویب هیأت وزیران به اطالع رئیس

 «.فرستدبا ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می

، پژوه؛ دانش351ص ، چ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، (1351)ناصر ، . ن.ك: کاتوزیان69
ص ، چ اول، تهران: سمت، (1356) به حقوق ایران و اسالم ی علم حقوق با رویکردمقدمه، مصطفی

 .151ص ، چ سوم، تهران: همراه، (1314) حقوق مبانی و کلیات علم، الدینسید جالل، ؛ مدنی211
 : استشورای نگهبان به شرح ذیل  یاتنظریکی از متن کامل . 66

 49631/31/81شماره: 

 68/91/9381تاریخ:     رئیس محترم مجلس شورای اسالمی»
 41111/31/56 یشماره یو پیرو نامه 5/11/1356مورخ  99613/244 یشماره یعطف به نامه

 یتشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب جلسه ی؛ الیحه18/11/1356مورخ 
مورخ  یهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسالمی در جلسهماه یکمورخ یکم دی

شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعالم  22/11/1356
تواند اختیار قانونگذاری را به قانون اساسی مجلس نمی 58گردد: نظر به اینکه طبق اصل می

تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به فقط در موارد ضروری می، ر کندشخص یا هیأتی واگذا
با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری دارای قانون دائمی ، های داخلی خود تفویض کندکمیسیون

طور طبیعی جریان دارد و خأل قانونی که مصوب مجلس شورای اسالمی است و امور این دیوان به
اشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این بجبران آن ضروری می

بر وجود عالوه، مصوبه در کمیسیون بصورت آزمایشی بدون جری مراحل عادی قانونگذاری نیست
تصویب آن توسط کمیسیون قضائی ، ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه با عنایت به مراتب مذکور

قانون اساسی تشخیص داده شد. به فرض اینکه  58اصل مغایر ، و حقوقی مجلس شورای اسالمی
قانون موجود در برخی موارد نادر احتیاج تغییر و اصالح و یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و 

 (Aminizadeh.blogfa.com) .«اکتفا شود مقداربه همان 
 و مقررات نیهمچن و قانون نیایی اجرا ینامهنیآئ: »داردمی قانون امور گمرکی مقرر 86 ی. ماده63

 وزارت شنهادیپ به و هیته گمرك کل یاداره طرف از گمرك دری کار العملحق به مربوط طیشرا
 بیتصو خیتار از قانون نیا. دیرس خواهدی ملی شورا مجلسیی دارا ونیسیکم بیتصو بهیی دارا

 یتعرفه اصالح قانون زبورم خیتار از و شد خواهد گذارده اجرا موقع به آنیی اجرا ینامهنیآئ
 .«شد خواهد لغو آن یمهیضم جدولی استثنا به 1331 رماهیت دهم مصوبی گمرک

البته شورای نگهبان در این خصوص رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته است. در این مورد . 64
و پرورش  قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش 15ی ی مادهرویکرد شورای نگهبان در زمینه

 رسد. استعالم رئیس جمهوری وقت از دبیر شورای نگهبان به شرح ذیل است: نظر میشایان توجه به
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 /م77ـ  94411شماره: 

 98/96/9377تاریخ:      دبیر محترم شورای نگهبان
 با سالم

 1314قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب شهریورماه  15ی طبق ماده
ی اجرایی قانون مزبور توسط هیأت عالی گزینش نامهای اسالمی مقرر شده است آیینمجلس شور

و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترك آموزش و پرورش و 
الذکر فوقی نامهی مزبور آیینامور اداری و استخدامی مجلس شورای اسالمی برسد. در اجرای ماده

ی مجلس رسیده و ظاهراً های یادشدهی مشترك کمیسیونبه تصویب جلسه 1311ماه در مرداد
مورخ  2391ی ی شمارهی آن طی نامهی شورای نگهبان و اظهار نظر دربارهبدون مالحظه

قانون اساسی با امضای رییس مجلس شورای اسالمی برای  123در اجرای اصل  31/9/1311
مورخ  43854ی ی شمارهاین جانب نیز به حکم قانون طی نامهجمهور فرستاده شده است و رییس

ی که در اینجا مطرح است و خواستم نظر اام. ولی مسألهدستور اجرای آن را داده 11/1/1311
ی مشترك ی کمیسیون مشترك یا جلسهشورای محترم نگهبان را بدانم این است که مصوبه

ی اجرایی از نامهی مجلس دارد یا طبع آیینو مصوبه ها چه وضعیتی دارد آیا طبع قانونکمیسیون
ی مصوبات مجلس شورای اسالمی باید قانون اساسی کلیه 64های دولتی؟ طبق اصل نامهنوع آیین

به شورای نگهبان فرستاده شود تا از لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین 
قانون اساسی تصویب برخی از  58ردی هم که طبق اصل در موا، شرع مورد بررسی قرار گیرد

ها و مؤسسات دولتی و وابسته شرکت، های سازمانصورت آزمایشی یا تصویب اساسنامهقوانین به
ی کمیسیون به شورای نگهبان شود باید مصوبهها تفویض میطور دایم به کمیسیونبه دولت به

رغم ی اجرایی به کمیسیون داخلی مجلس علینامهنارسال شود. بنابراین اگر ارجاع تصویب آیی
بایست به شورای نگهبان ی قانون را داشته و از نوع اول باشد میاسم آن طبع و خاصیت مصوبه

های داخلی از سوی مجلس ارسال گردد که چنین چیزی صورت نگرفته است. ولی اگر کمیسیون
ممکن  135که طبق اصل نحویبه، ی را تهیه کنندی اجرایی قانوننامهمأموریت پیدا کردند که آیین

در این صورت اوالً این سؤال مطرح ، است هیأت دولت یا یکی از وزرا چنین مأموریتی پیدا نمایند
های متشکل از چند وزیر مذکور در اصل است که آیا غیر از دولت و وزیر مربوط و یا کمیسیون

تواند حق وضع و تصویب دارد و مجلس می نامه به معنای خاص آن راحق وضع آیین، 135
ی اجرایی دارد به نامهی اجرایی با همان ماهیت و آثاری که آییننامهنامه را با داشتن طبع آیینآیین

های مشترك متشکل از چند وزیر واگذار غیر از هیأت وزیران و یا یکی از وزرا و یا کمیسیون
ی مزبور را از نامهچه مرجعی صالحیت و بررسی آییننماید؟ ثانیاً اگر چنین امری مجاز باشد 

ها و نامهدارد که تصویبمقرر می 135لحاظ عدم مغایرت با قوانین و موازین شرع دارد؟ ذیل اصل 
که اگر آنها را بر خالف قوانین ، های دولتی باید به اطالع مجلس شورای اسالمی برسدنامهآیین
ها را از قانون اساسی نیز قضات دادگاه 111ان بفرستد. اصل جهت تجدید نظر به هیأت وزیر، دید
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های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسالمی یا خارج از حدود نامهها و آییننامهاجرای تصویب
اصل ، ی مجریه است منع کرده و ابطال آنها را با دیوان عدالت اداری دانسته استاختیارات قوه

، های دولتی را دیوان عدالت اداری دانسته استنامهیات مردم از آییننیز مرجع رسیدگی شکا 113
تواند مورد کنترل و ممیزی های داخلی مجلس میهای دولتی مصوب کمیسیوننامهحال آیا آیین

رییس مجلس یا دیوان عدالت اداری قرار بگیرند؟ یا در صورت مخالف بودن با موازین شرع و 
ی نامهه آنها خودداری نمایند؟ با وجود اینکه در هر سه مورد آیینقضات از عمل کردن ب، قانون

ی کمیسیون مجلس صحیح به ی دولتی به مصوبهنامهدولتی مورد تصریح قرار گرفته و اطالق آیین
ها نتوان که در شق اول بیان شد برای این نوع مصوبات کمیسیونگونهرسد. اگر هماننظر نمی

که عمالً طوریبه شورای نگهبان هم فرستاده نخواهد شد همان، ایل شدی قانونی قخاصیت مصوبه
ی انطباق یا عدم انطباق آنها با موازین شرع و قانون چنین شده است و نتیجتاً هیچ کنترلی در زمینه

دانید شورای محترم نگهبان موضوع را اساسی و قوانین عادی وجود ندارد. چنانچه صالح می
ی زیر اعالم ر خود را از اصول قانون اساسی مربوطه در خصوص سه مسئلهبررسی نموده و تفسی

های داخلی ی اجرایی قانون به کمیسیون یا کمیسیوننامه. آیا ارجاع وضع و تصویب آیین1فرمایند: 
ها مانند سایر مصوبات آیا این نوع مصوبات کمیسیون، . در صورت صحت2مجلس صحیح است؟ 

هبان فرستاده شود یا خیر؟ و در صورت عدم لزوم ارسال به شورای مجلس باید به شورای نگ
توانند آنها را مورد بررسی قرار آیا رییس مجلس شورای اسالمی یا دیوان عدالت اداری می، نگهبان

 123ها مشمول مصوبات مجلس موضوع اصل . آیا این گونه مصوبات کمیسیون3دهند یا خیر؟ 
جمهور طبق اصل مزبور موظف است آنها را امضا و برای اجراء در باشند و رییسقانون اساسی می

 اختیار مسئوالن قرار دهد با اینکه مورد رسیدگی و اظهار نظر شورای نگهبان قرار نگرفته است؟ 
 رییس جمهوری اسالمی ایران

 شورای نگهبان به شرح ذیل اعالم گردید:  28/1/1315مورخ  48/12/21/15ی نظر تفسیری شماره
 «. قانون اساسی است 135های مجلس خالف اصل نامه به کمیسیون یا کمیسیونارجاع تصویب آیین»

و اعالم جمهور وقت ی رییسی تفسیری شورای نگهبان در پاسخ به استفساریهبا توجه به نظریه
این پرسش مطرح گردید که آیا ، های مجلسنامه به کمیسیونارجاع تصویب آیینمغایرت 

ی تفسیری شورای نگهبان های مجلس که قبل از صدور نظریههای مصوب کمیسیوننامهآیین
 باشند؟اند معتبر میتصویب شده

 موضوع به شرح ذیل توسط رییس مجلس از شورای نگهبان استفسار شد:
 ق – 3995شماره: 

 98/3/9378تاریخ:      اهلل جنتیحضرت آیت
 دبیر محترم شورای نگهبان

( قانون گزینش معلمان و کارکنان 15ی )به موجب ماده، که مستحضریدگونهسالم علیکم. همان
ی نامهمقرر گردیده که آیین، مجلس شورای اسالمی 1314آموزش و پرورش مصوب شهریورماه 



 

 
 7/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

14 

اجرایی آن به تصویب کمیسیون مشترك آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس 
ی مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترك نامهو آیینبرسد که به همین نحو عمل شده است 

توسط این جانب به ریاست محترم جمهوری جهت اجراء ابالغ گردیده است. از سوی دیگر اخیراً 
عمل ی ریاست جمهوری در خصوص موضوع از شورای محترم نگهبان بهدر استعالمی که از ناحیه

های مجلس بر خالف ه کمیسیون یا کمیسیوننامه را بارجاع تصویب آیین، شورای محترم، آمده
( قانون اساسی دانسته است. اینک خواهشمند است با توجه به اینکه شورای محترم 135اصل )

االشعار ( آن به شرح فوق15ی )نگهبان در هنگام بررسی قانون گزینش معلمان که متضمن ماده
و روال قانونی آن و تصویب و اجرای آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداده است ، بوده است

ی اخیر شورای محترم نگهبان عطف آیا نظریه، ( طی شده است15ی )ی اجرایی وفق مادهنامهآیین
 ی مورد بحث به قوت خود باقی خواهد بود؟ نامهگردد یا اینکه اعتبار آیینبه ماسبق نیز می

 رییس مجلس شورای اسالمی 

 29/3/1315مورخ  4511/21/15ی ی تفسیری شمارهنظریه، ی فوقدر مقام پاسخ به استفساریه

  شرح ذیل اعالم گردید: نگهبان به شورای

( قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از نظر شورای نگهبان 15ی )چون ماده»
دارد و ی مزبور قانونیت فلذا ماده، گذشته و مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده است

ی مذکور به تصویب رسیده است به ای که بر مبنای مادهنامهباشد بالطبع اعتبار آیینقابل اجرا می
تنقیح و انتشار قوانین و ، تهران: معاونت تدوین، (1361) ی اساسیمجموعه«. )قوت خود باقی است

  (191ص ، چ دوم، اونت حقوقی ریاست جمهوریمقررات مع
ی مخالف نامهها و آییننامهاین شورا مغایرت قوانین و تصویب، ی شورای نگهبان. با توجه به نظریه65

ی قانون اساسی اعالم داشته است. شورای نگهبان در نظریه 4با موازین اسالم را به استناد اصل 
از جانب شورای عالی قضایی ارائه  28/1/1391ای که در در پاسخ به استفساریه 1653ی شماره

ی قوانین و طور اطالق کلیهمستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به»ر داشت: اظها، شد
ی فقهای ها باید مطابق با موازین اسالم باشد و تشخیص این امر به عهدهمقررات در تمام زمینه

گردد و شورای شورای نگهبان است. بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضایی اجرا می
داند جهت بررسی و تشخیص مغایرت و مطابقت با الی قضایی آنها را مخالف موازین اسالم میع

شود این خألیی که در اینجا احساس می«. موازین اسالمی برای فقهای شورای نگهبان ارسال دارند
طور صریح نسخ قوانین عادی مغایر با قانون اساسی را اعالم است که شورای نگهبان تاکنون به

 اشته است. ولی به هر حال در اینجا استناد به نسخ ضمنی مانعی ندارد.ند
ولت باید حداقل د» دارد:ی داخلی مجلس شورای اسالمی مقرر مینامهآیین 191ی ماده 1ی تبصره. 62

اقدام ، ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن شش
 .«ا معمول داردقانونی الزم ر

 



 
 
 

  نگهبان شورای نظریات در قانونگذاری اختیار ی تفویضتأملی درباره
 

 

 

15 

 منابع و مآخذ

 .1ج ، چ پانزدهم، تهران: میزان، حقوق اداری، (1361کورش )، محمد؛ استوار سنگری، امامی

 چ دوم.، تهران: میزان، کلیات حقوق اداری، (1311اهلل )ولی، انصاری

 یهتهران: نام، کنونی حقوقی نظم در اساسی قانون، (1355امیررضا )، عباس؛ قطمیری، ایمانی
 .اول چ، هستی

 مقطع درسی یجزوه، حقوق سازیاساسی مقاالت مجموعه، (1362-1361) جواد، زادهتقی
 . تحصیلی دوم نیمسال، مازندران دانشگاه عمومی حقوق ارشد کارشناسی

تهران: ، ی علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسالممقدمه، (1356مصطفی )، پژوهدانش
 چ اول.، سمت

 چ سوم.، تهران: مهر آیین، حقوق اداری ایران، (1311کریم )، سنجابی

ی جلسه، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی تهران: اداره، (1396) ویکمونهم تا چهلبیست

 .3ج ، چ اول، مجلس شورای اسالمی

 .چ شانزدهم، تهران: سمت، حقوق اداری، (1361هر )منوچ، طباطبایی مؤتمنی

تهران: ، اکبر گرجی ازندریانیی علیترجمه، های قانون اساسیدادگاه، (1355) لویی، فاورو
 چ اول.، میزان

 چ سوم.، تهران: شرکت سهامی انتشار، کلیات حقوق، (1351ناصر )، کاتوزیان

تهران: شرکت ، العه در نظام حقوقی ایرانی علم حقوق و مطمقدمه، (1358ناصر )، کاتوزیان
 ویکم.چ پنجاه، سهامی انتشار

تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت ، : معاونت تدوینتهران، (1361ی اساسی )مجموعه
 چ دوم.، حقوقی ریاست جمهوری

اساسی  قانون اصول در خصوص مشورتی و تفسیری نگهبان شورای نظریات مجموعه
 . اول چ، نگهبان شورای تحقیقات تهران: مرکز، (1351) 9351-9381

 9379- 9327، مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمی
 چ اول.، تهران: دادگستر، ی سومدوره، (1358)
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 یدوره، (1352)اسالمی  شورای مجلس مصوبات مورد در نگهبان شورای نظریات مجموعه
 اول. چ، دادگستر -نگهبان شورای تحقیقات : مرکزتهران، دوم سال، ششم

 یدوره، (1353)اسالمی  شورای مجلس مصوبات مورد در نگهبان شورای نظریات مجموعه
 اول. چ، دادگستر -نگهبان شورای تحقیقات تهران: مرکز، سوم سال، ششم

 اول. چ، تهران: گنج دانش، تطبیقی اساسی حقوق، (1314) الدینجالل سید، مدنی

، تهران: سروش، ایران اسالمی جمهوری در اساسی حقوق، (1399) الدینجالل سید، مدنی
 .4 ج، اول چ

 .چ سوم، تهران: همراه، مبانی و کلیات علم حقوق، (1314) الدینجاللسید ، مدنی

 اول. چ، تهران: دادگستر، ایران اسالمی جمهوری اساسی حقوق مختصر، (1351حسین )، مهرپور

 .2 ج، هفتم چ، تهران: میزان، ایران اسالمی جمهوری اساسی حقوق، (1352)محمد سید، هاشمی

 


