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 یدولتنظارت بر مقررات 
 (یاساسقانون  835و  58)اصول 

 

 *2شونديدروابوالفضل ، 1يیکدخدا یعباسعل
 

 رانيادانشگاه تهران، تهران،  یاسيسحقوق و علوم  دانشکده استادـ 1
 رانيا، تهران، دانشگاه تهران یعمومحقوق  یدکتر یدانشجوـ 2

 

 70/8/7937: رشیپذ  71/4/7937: افتیدر

 دهیچک
قواعد مافوق  ريمغا دينباو مقررات مادون  نيقوانآور،  ساس اصل سلسله مراتب قواعد الزامبر ا

قواعد  رتيمغااصل، بر عدم  نيا رشيپذبا  زين رانيا یاسالم یجمهور یحقوقباشند. در نظام 
 یشورامصوبات مجلس  یاساسشده است. به موجب قانون  ديتأکمادون با قواعد مافوق 

 باشند. نيقوانبا  ريمغا دينبا یدولتو مقررات  یاساسبا قانون  ريمغا دينبا یاسالم

 رتيمغا صيتشخمرجع  یاسالم یشورامجلس  سيرئ، یاساسقانون  191بر اساس اصل 
االجراست. هرچند  و الزم يینهارابطه نظر  نيادر  زين یواست و نظر  نيقوانبا  یدولتمصوبات 

 یاسالم یشورامجلس  سيرئدولت از نظر  تيبعتعدم  یاجرابه ضمانت  یاساسدر قانون  که
دهنده  صيتشخ يینهامرجع  کهبوده  نيا یاساسمقصود قانونگذار  یولنشده است  یا اشاره

نظر  نيتأممجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم  سيرئبا قانون  یدولتمقرره  رتيمغا
نظارت بر  فهيوظ نکهياه است. با توجه ب االثر یملغ یدولتمجلس توسط دولت مقرره  سيرئ

مصوبات موضوع  صيتشخاست، مرجع  یاسالم یشورامجلس  سيرئبر عهده  یدولتمصوبات 
 .باشد یممجلس  سيرئشخص  زين يیاجراصرفاً  ماتيتصماصول فوق از 

 ، نظارت.نيقوان، یدولت، مقررات نيقوانسلسله مراتب  :ها دواژهیکل
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 مقدمه
و حقوق  یاساسحقوق  کهاست  یعمومحقوق از اصول  یکيقانون،  تيحاکماصل 

 حکومتامور  هيکلاصل،  نيابر اساس  (92: 1931، یزارع) .دهد یم ونديپرا به هم  یادار
 (252: 1تا، جیب، یسنجابباشند. ) نيقوانتابع  ديبا یعموماز جمله اداره امور 

 خود از یها تيصالح هيکلاست  مکلف هيمجرقانون قوه  تيحاکمبه موجب اصل 
 (1: 1915، یموتمن یطباطبائانجام دهد. ) نيقوانرا در چارچوب  یگذار مقرراتجمله 
 نيقوانقانون، اصل سلسله مراتب  تيحاکماصل  رشيپذمربوط به  جينتا نيتر مهماز 
. سلسله مراتب گردد یمبر حقوق نوشته محسوب  یمبتن یها نظام یها ستهيبااز  کهاست 

و اعتبار هر قاعده با توجه به اعتبار  شود یم نييتع ها آن یلشکقواعد غالباً بر اساس جنبه 
 یمحتوا، نيقوان. بر اساس اصل سلسله مراتب گردد یم نييتعآن  بيتصومرجع وضع و 

 (111: 1919، یپناه عتيشر یقاضقواعد فراتر باشد. ) یمحتوابا  ريمغا دينباقواعد فروتر 
 رتيمغاعدم  نيتضمقواعد با هدف  اصل سلسله مراتب رشيپذبا  یحقوق یها نظامدر 

 رانيا یاسالم یجمهوردر نظر گرفته شده است. نظام  یمراجعقواعد مادون با قواعد برتر، 
عدم تجاوز مراجع وضع قاعده از حدود  نيتضم یبرانبوده و  یمستثنقاعده  نيااز  زين

راتب قواعد سلسله م انيبنموده است. در ادامه به  نيمعرا  ینظارتخود مراجع  تيصالح
قسمت صرفاً به  نيا. )در ميپرداز یم ها آنو سلسله مراتب  کشور یحقوقالزام آور در نظام 

مصوب مجلس و مصوبات  نيقوان، یاساس، قانون یشرع نيموازبحث سلسله مراتب 
 قواعد الزام آور.(  هيکلنه  ميپرداز یم یدولت

 رانیا یاسالم یجمهور یحقوقسلسله مراتب قواعد الزام آور در نظام ـ 8
نشده  انيب یمطلب نيقوانمشروطه و متمم آن در رابطه با سلسله مراتب  یاساسدر قانون 

 نيقوانحق وضع  یمل یشوراقانون، مجلس  نيابود و صرفاً به موجب اصل دوم متمم 
از فقهاء تحت  یتعدادبا شرع بر عهده  ريمغا نيقوان صيتشخبا شرع را نداشت و  ريمغا

در رابطه با  فيتکل نييتعرغم عدم  یعلطراز نهاده شده بود.  ئتيه ايعلماء  ئتيهعنوان 
، قائل به یاساسقانون  سکوتبا وجود  یبرخدر نظام مشروطه،  نيقوانسلسله مراتب 

 ( 21: 1912بودند. )ابوالحمد،  یعاد نيقوانبر  یاساسقانون  یبرتر
موضوع سلسله  یاسالم یجمهور یاساسمشروطه، در قانون  یاساسبر خالف قانون 
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قانون در رابطه با  نياقرار گرفته است و  یاساسمورد توجه قانونگذار  نيقوانمراتب 
 نموده است. فيتکل نييتع نيقوانسلسله مراتب 

 یاسالم یجمهور یحقوقدر نظام  یشرع نيمواز، یاساسبه موجب اصل چهارم قانون 
 کشورو مقررات  نيقوان یتمامو بر  رديگ یمدر رأس سلسله مراتب قواعد الزم االجرا قرار 

و  نيقوان رتيمغامرجع نظارت بر عدم  یاساساست. قانونگذار  حاکم یاساسو خود قانون 
 نگهبان قرار داده است. یشورا یفقهامقررات با شرع را 

 گاهيجادر  کشور یحقوق، در سلسله مراتب قواعد الزم االجرا در نظام یاساسقانون 
مصوب مجلس اقدام  نيقوانبر  یاساسقانون  یبرتر نيتضم یبراانونگذار دوم قرار دارد. ق

 یشورااست مصوبات مجلس  مکلفشورا  نيا کهاست  کردهنگهبان  یشورا سيتأسبه 
قرار دهد.  یبررسمورد  یاساسبا قانون  رتيمغاعدم  ايو  رتيمغارا از نظر  یاسالم

با  ريمغا که شوند یمه قانون ب ليتبد یصورتتنها در  یاسالم یشورامصوبات مجلس 
 داده نشوند. صيتشخ یاساسشرع و قانون  نيمواز

 که، رنديگ یمقرار  یاساسدر مرتبه بعد از قانون  نيقوان، در سلسله مراتب یعاد نيقوان
وجه  چيهبه  گردند یموضع  هيمجرتوسط مقامات قوه  که یمقرراتامر،  نيابا توجه به 

 نيتضم یبرا یاساسباشند. قانونگذار  یاسالم یشورامجلس مصوب  نيقوانبا  ريمغا دينبا
 برتر سه مرجع را در نظر گرفته است: نيقوانبا  یدولتمصوبات  رتيمغاعدم 
 ها دادگاه قضات یاساسو هفتادم قانون  کصدي: به موجب اصل محاکمقضات . 1

 مقرراتو  نيانقوبا  مخالف که یدولت یها نامه نييآو  ها نامه بيتصو یاجرااز  اند مکلف
 نيا. با توجه به کنند یخوددار است هيمجر قوه اراتياختاز حدود  خارج اي یاسالم

 دهند یمقرار  یدگيرسمورد  که یدعاودر رابطه با  ها دادگاهقسمت از اصل فوق قضات 
 قوه اراتياختاز حدود  خارجو  یاسالم، مقررات نيقوان ريمغا یدولتمقررات  یاجرااز 

 .کنند یم یخوددار هيمجر
 هرکس یاساسو هفتادم قانون  کصدياصل  ليذ: به موجب یادارعدالت  وانيد. 2

 اراتياختاز حدود  خارج اي یاسالم مقرراتو  نيقوانبا  مخالف مقررات ابطال تواند یم
 وانيدقسمت از اصل فوق  نيا. با توجه به کندتقاضا  یادار عدالت وانيدرا از  هيمجر قوه

باشند  یاسالممقررات  ايو  نيقوانبا  ريمغا یدولتمصوبات  که یموارددر  یادارعدالت 
 را دارد. ها آنحق ابطال 
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اصل هشتاد و پنجم قانون  رياخ: بر اساس قسمت یاسالم یشورامجلس  سيرئ. 3
منظور  بهباشد و  کشور یعموم مقرراتو  نيقوانمخالف  دينبا دولت مصوبات، یاساس
 اطالع بهاجرا  یبرا ابالغ ضمن ديبامزبور  نيقواننها با آ رتيمغا عدم اعالمو  یبررس

و  یسو  کصدياصل  رياخبر اساس قسمت  نيهمچنبرسد.  یاسالم یشورا مجلس سيرئ
 مذکور یها ونيسيکم مصوباتو  دولت یها نامه نييآو  ها نامه بيتصو، یاساسهشتم قانون 

تا در  رسد یم یاسالم یوراش مجلس سيرئ اطالع بهاجرا  یبرا ابالغ ضمن، اصل نيادر 
 رانيوز أتيه بهنظر  ديتجد یبرا ليدل ذکربا  ابديب نيقوان خالفرا بر  ها آن که یصورت

 بفرستد.

، احتمال تجاوز یدولتنظارت بر مصوبات  یبرادر نظر گرفتن سه مرجع  یاساسعلت 
 اکراتمذ شده است. )صورت مشروح انيبخود  یگذارمقررات  تيصالحاز حدود  هيمجرقوه 

 (1239ـ  1231: 2، ج1911، رانيا یاسالم یجمهور یاساس قانون ینهائ یبررسمجلس 

 یاسالم یشورامجلس  سیرئتوسط  یدولتنظارت بر مصوبات  نهیشیپـ 2
 أتيه استير، 1951مصوب  یاساسو چهارم قانون  یسو  کصديبر اساس اصل 

. با ديرس یم رانيوز أتيه بيتصوبه  زين یدولتبود و مصوبات  ريوزبا نخست  رانيوز
 گاهيجاضرورت داشت و با توجه به شأن و  یدولتنظارت بر مصوبات  نکهياتوجه به 

 یرسم مقام نيتر یعال یاساسقانون  زدهميسو  کصديبه موجب اصل  کهجمهور  سيرئ
 یاساسبود، قانونگذار  گانه سه یقواروابط  ميتنظو مسئول  یرهبرپس از مقام  کشور

و  ستيبو  کصديقرار داد و در اصل  یدولتا مرجع نظارت بر مصوبات جمهور ر سيرئ
  وزيران  هيأت  از تصويب  پس  های دولت  نامه ها و آيين  نامه تصويب: »داشت یمششم مقرر 

  بيابد با ذکر دليل  قوانين  آنها را بر خالف  که  رسد و در صورتی جمهور می  رئيس  اطالع  به
 «فرستد. می  وزيران  هيأت  تجديد نظر به  برای

و  اراتياختو  فيوظاحدود  نييتعقانون  فوق، فهيوظشدن  يیاجرا یراستادر 
 یها نامه نييآو  ها بنامهيتصو: داشت یممقرر  رانيا یاسالم یجمهور استير یها تيمسئول

جمهور در  سيرئ. رسد یمجمهور  سيرئبه اطالع  رانيوز أتيه بيتصودولت، پس از 
به دولت اعالم  ليدل ذکر، نظر خود را با داد یم صيتشخقانون  خالفرا آن که یصورت

ماده مصوبات دولت قبل از انجام اصالحات الزم قابل اجراء نبود.  نيا. بر اساس نمود یم
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 توانست یم یو، مذکورمصوبات  یاجراجمهور و  سيرئدر صورت عدم توجه به نظر 
 .دينمادستور توقف اجراء مصوبه را صادر 

دولت  أتيهجمهور و  سيرئ نيب که یصورتماده، در  نيابه موجب تبصره  نيهمچن
 سيرئ، نظر شد یم جاديااختالف نظر  یا مصوبه رتيمغاعدم  ايو  رتيمغادر رابطه با 

 جمهور در رابطه با موضوع الزم االجرا بود.
 سيرئ، یريوزو حذف پست نخست  1911در سال  یاساسدر قانون  دنظريتجدبا 

 یدولتبر مصوبات  یو، نظارت راتييتغ نياشد و با توجه به  رانيوز أتيه سيرئمهور، ج
 رييتغبه  ميتصم یاساسقانون  یبازنگر یشورا یاعضا ليدل نيهمنداشت، به  یمفهوم

 گرفتند.  یدولتمرجع نظارت بر مصوبات 
 یازمانسبه  فهيوظ نيا نکهيااز جمله  ديگردرابطه مطرح  نيادر  یمختلف شنهاداتيپ

قانون  یبازنگر یشورا مذاکراتصورت مشروح شود )نظر مجلس سپرده  ريزمستقل و 
 ونِيسيکمبا عنوان  یونيسيکم نکهيا اي( و 315: 2، ج1913، رانيا یاسالم یجمهور یاساس
اصل نود مسئول نظارت بر مصوبات دولت  ونيسيکمها مثل  نامه نييآها و  نامه بيتصو
، رانيا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یبازنگر یشورا راتمذاک)صورت مشروح  ،گردد
قرار داده شود. )صورت  هييقضاقوه  سيرئبر عهده  فهيوظ نيا نکهيا اي( 332: 2، ج1913

 ( 331: 2، ج1913، رانيا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یبازنگر یشورا مذاکراتمشروح 
تناسب  که ديرس جهينت نيابه  مذکور یشورارابطه،  نيادر  یطوالنپس از مباحث 

دارد و بر  کاربا قانون سر و  کهباشد  یمرجعو نظارت به عهدة  کنترل نيا کند یم جابيا
نهاده شد. )صورت مشروح  یاسالم یشورامجلس  سيرئفوق بر عهده  فهيوظاساس  نيا

 ( 1219: 2، ج1913، رانيا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یبازنگر یشورا مذاکرات
 یبرا کشورها ريسا نيقوانرا در  یتيصالح نيچن رينظ توان ینم کهاست  ذکرالزم به 

( و غالباً 113 :1913، یجمهور استير یحقوقمجلس مشاهده نمود )معاونت  سيرئ
سپرده شده  يیقضا کارکرد یدارا ايو  يیقضا ینهادهابه  یدولتنظارت بر مقررات  فهيوظ

 است.
فوق  فهيوظ یاجرا یراستا، قانونگذار در یاساسقانون  راتييتغپس از  1911سال  در

و هشتم قانون  یسو  کصديقانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و  بيتصواقدام به 
 یاسالم یشورامجلس  سيرئ یها تيمسئول بادر رابطه  رانيا یاسالم یجمهور یاساس
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دولت و  تأيهمجلس و  سيرئ نيبقانون اگر  نيا( ماده واحده 2) تبصرهنمود. به موجب 
 سيرئنظر  شد یماختالف نظر حاصل  نيقوانمربوطه از جهت استنباط از  یها ونيسيکم اي

 معتبر اعالم شده است. مجلس
در رابطه با  که یمشکالت، با توجه به 1/12/1931  خيتاردر  یاسالم یشورامجلس 

ده بود قانون فوق بوجود آم یاجرامجلس در رابطه با نحوه  سيرئنحوه تعامل دولت با 
( قانون 191( و )15اصل ) یاجراقانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه  بيتصواقدام به 

 یاسالم یشورامجلس  سيرئ یها تيمسئول بادر رابطه  رانيا یاسالم یجمهور یاساس
 سيرئ راديااز مصوبه مورد  یقسمت ايقانون چنانچه تمام  نيا( 1نمود. به موجب تبصره )

 مقرر، ظرف مدت رانيوز أتيهبه  رادياو پس از اعالم  رديگقرار  یاسالم یشورامجلس 
حسب مورد  مذکورمدت  انيپالغو آن اقدام نشود پس از  ايدر قانون، نسبت به اصالح 

مصوبه  نيابه موجب  نياخواهد بود. بنابر  االثر یملغ، راديااز مصوبه مورد  یقسمت ايتمام 
بطه با مصوبات دولت ضمانت اجرا در نظر مجلس در را سيرئنظر  تيرعاعدم  یبرا

مجلس توسط دولت، مصوبه فاقد اعتبار  سيرئنظر  تيرعاگرفته شد و در صورت عدم 
 .شود یم

در رابطه با  یادارعدالت  وانيدمجلس و آراء  سيرئنظر  نيبدر عمل  که یاختالفات
قدام به ا 1912 در سال  یاسالم یشوراموضوعات مشابه بوجود آمد موجب شد مجلس 

 در داشت یممقرر  که دينما یادارعدالت  وانيد( قانون 25ماده ) هياستفسارقانون  بيتصو
موضوع ) یاسالم یشورامجلس  استيرو  یادارعدالت  وانيدصورت تعارض نظر 

 وانيد(، نظر رانيا یاسالم یجمهور یاساس( قانون 15اصل هشتاد و پنجم ) ليذ اراتياخت
 اء است. االجر الزم یادارعدالت 
قانون  بيتصومجلس مربوط به  سيرئ اراتياختدر رابطه با  یقانوناصالحات  نيآخر
 یجمهور یاساس( قانون 191( و )15تبصره به قانون نحوه اجراء اصول ) کيالحاق 

بود  1911در سال  یاسالم یشورامجلس  سيرئ یها تيمسؤولدر رابطه با  رانيا یاسالم
 ها نامه نيآئمصوبات،  یاسالم یشورامجلس  سيرئ که یاردموقانون در  نيابه موجب  که
و هشتم  یسو  کصدي( و 15در اصول هشتاد و پنجم ) مذکورمقامات  یها نامه بيتصوو 
دولت  یبرا یودهد نظر  صيتشخ نيقوانبا متن و روح  ريمغارا  یاساس( قانون 191)

 تيصالحگونه موارد  نيانسبت به  یادارعدالت  وانيداالتباع است و  معتبر و الزم
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 یادارعدالت  وانيد( قانون 25ماده ) هياستفسارمصوبه قانون  نيا نيهمچنندارد.  یدگيرس
خالف شرع  یادعابه  یدگيرسدر  وانيد تيصالحشامل  حکم نيارا نسخ نمود. البته 

 (1).شود ینمنگهبان  یشورا یفقهاپس از اظهارنظر  ها آنبودن مقررات و ابطال 

 یاسالم یشورامجلس  سیرئظارت ـ موضوع ن3
 یاسالم یشورامجلس  سيرئنظارت  که ميپرداز یمموضوع  نيا یبررسدر ادامه به 
. بر گردد یماز مصوبات دولت  کيکدامشامل  یاساس( قانون 191( و )15موضوع اصول )
نظارت  تيمسئول یاسالم یشورامجلس  سيرئ یاساس( قانون 191( و )15اساس اصول )

بر عهده  یاساسبا قانون  رتيمغاعدم  ايو  رتيمغارا از جهت  ريز یدولتبر مصوبات 
 دارد:

 مجلس، یاساسمصوب دولت. بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون  یها اساسنامهـ 
 مؤسسات، ها شرکتها، سازمان اساسنامه یدائم بيتصو اجازه تواند یم یاسالم یشورا
و  نيقوانمخالف  دينبامصوبات  نيا. دينماار واگذ دولت بهرا  دولت به وابسته اي یدولت

 رتيمغا عدم ايو  رتيمغا اعالمو  یبررسمنظور  به ديباباشد و  کشور یعموم مقررات
 برسد.  یاسالم یشورا مجلس سيرئ اطالع بهاجرا  یبرا ابالغ ضمن، نيقوانآنها با 

 وابسته اي یتدول مؤسسات، ها شرکتها، سازمان اساسنامهمورد از مصوبات شامل  نيا
مقررات يا قراردادی که برای »اند: نموده فيتعر نگونهيا. اساسنامه را گردد یمدولت  به

 یجعفر«. )شود طرز کار يک جمعيت )در حقوق عمومی يا خصوصی( مقرر و معين می
 ( 231: 1911، یلنگرود

. ريوز از چند متشکل یها ونيسيکم مصوباتو  دولت یها نامه نييآو  ها نامه بيتصوـ 
، عام و نيقوانوضع  نهيزممجلس در  تيصالح، یاساسقانون  کميبا توجه به اصل هفتاد و 

 ميتنظو  نيقوان یاجرامربوط به  اتيجزئتمام  نييتع کهتوجه داشت  ديبامطلق است، اما 
جهت  نيهمو به  دارد یممهم تر خود )نظارت( باز  فيوظا، مجلس را از انجام یادارامور 

قابل  زين نکته نيا. شود یمواگذار  هيمجربه قوه  یاجرائنامه  نيآئ ميتنظ، نيانقودر غالب 
 بيتصو ضيتفوو  ستين هيمجرقوه  یذات تيصالحوضع مقررات در  کهتوجه است 

، یموتمن یطباطبائ. )گردد یمقوا محسوب  ینسب کيتفکاز اثرات  هيمجرمقررات به قوه 
1919 :211 ) 

مجلس قرار  سيرئ ینظارت تيصالحدر حوزه  یدولتوبات مص یتمام نکهيابا توجه به 
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 یبررساساس در ادامه به  نيهمنمود. بر  نييتبنظارت را  نيامصوبات مشمول  ديباندارد 
 .ميپرداز یممجلس  سيرئ ینظارت تيصالحموضوع  یدولتانواع مصوبات  یاجمال

بر اساس  اياً و دولت رأس أتيه کهاست  یدستوراتو  ماتيتصممشتمل بر  نامه بيتصو 
در مسائل خاص و در امور مختلف  یدولت یها سازمانو  ها وزارتخانه شنهاداتيپو  ها طرح

 ( 123: 1932، یصدرالحفاظ) .دينما یماتخاذ  یاجتماعو  یفرهنگ یاقتصاد یاسيس
مقرر  نيقواندر  که ستين یمواردمحدود به  نامه نييآدر وضع  هيمجرقوه  تيصالح

 جابياها سازمان ميتنظو  نيقوان یاجراقوه در  نيا فيتکالو  اراتياخت بلکهشده است، 
: 1911، انيکاتوز. )کندوضع  یمقرراتخود  فيوظاحسن انجام  یبرابتواند  که کند یم

از  ها آنوضع  ارياخت کهاست  یاصول ازمندينقانون و اداره جامعه خود  یاجرا نيتأم( 121
 نيابا استفاده از  تواند ینمقوه  نيااست. البته  یئاجراقوه  تيصالحو در  یادارامور 

  .دينما جاديا یديجدسازمان  اينهاد  ارياخت
 نامه نييآقانون و  انيم یماهوتفاوت  چيه که اند دهيعق نيااز حقوقدانان بر  یبرخ

نظر در  نيا. بر اساس هاست آندو نوع مقرره، مرجع وضع  نياوجود ندارد و تنها تفاوت 
بپردازد.  نامه بيتصوو  نامه نييآبه وضع  تواند یمقانون وجود ندارد دولت  هک یموارد
 توان ینم دينما یم جاديا فيتکلحق و  که یامورگفته شده است در رابطه با  نيهمچن

اقدام به وضع قاعده  نامه نييآ بيتصومجلس و بدون وجود قانون و با  بيتصوبدون 
  (2)(213: 1919، یموتمن یطباطبائنمود. )

 یبرا یريتدب، باشند یم يیاجراو  یادار اتيمقتضبه  یمتک کهمستقل  یها نامه نييآ
 یادار فيوظاانجام  یراستادر  ها نامه نييآنوع  نيا. شوند یمامور محسوب  حيصح یاجرا

با  ريمغا دينباو الزاماً  گردند یم بيتصو یادار یها سازمان ميتنظو  نيقوان یاجرا نيتأمو 
. ندينما قييتض ايموجود را توسعه داده و  نيقوانشمول  رهيدا توانند ینمند و قانون باش

شمول  کهاعتقاد باشد  نيادولت بر  که یموارد( لذا در 911ـ  913: 2، ج1919، یهاشم)
ارائه  قيطرالزاماً از  ديبارابطه  نيا، در ابديتوسعه  ايمحدود شده  ديباموجود  نيقوان

 داشته باشد. یا مصوبهرابطه  نياراساً در  تواند ینمو  دينمابه مجلس استفاده  حهيال
 یدولتباالتر از مقررات  یشأن یعاد نيقوانو  یاساس، قانون ديگرد انيب کههمانگونه 

 نيقوانبا  ريمغامقررات  نيا کهاست  نيا یدولتاساس، شرط اعتبار مقررات  نيادارند. بر 
  نباشد. یاساسو  یعاد
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در عموم مسائل در  یاسالم یشورا، مجلس یاساسقانون  کميتاد و با توجه به اصل هف
برخالف نظر  کهاست  ذکر. الزم به کندقانون وضع  تواند یم یاساسحدود مقرر در قانون 

بر اساس قانون  توان یم کههستند  نياقائل به  که( 1ـ 3: 1913از حقوقدانان )الهام،  یبرخ
 تيصالحمجلس  کهاساس معتقدند  نياداد و بر از قانون به دست  یماهو یفيتعر یاساس

را ندارد، به  ستندينقانون  یماهو یها یژگيو یدارا کهاز امور را  یبرخدر  یقانونگذار
قرار داده است و  یشکل اريمعقانون را  يیشناسا اريمعتنها  یاساسقانون  که رسد یمنظر 
 دييتأامر پس از  نيا دينما یقانونگذار یامردر  یاسالم یشورااساس اگر مجلس  نيابر 

و  ديگرد انيب که یمطالبنگهبان، ارزش و اعتبار قانون را خواهد داشت. با توجه به  یشورا
، نامه نييآ تواند یممرجع  نيا، یاسالم یشورامجلس  یقانونگذارعام  تيصالحبا توجه به 

 نکهيا ايدهد و  رييتغامور را  نيامصوبات دولت در  اي کندو اساسنامه وضع  نامه بيتصو
شأن و اعتبار  نکهيااساس با توجه به  نيا( بر 29: 1912)ابوالحمد،  دينمارا لغو  ها آن

با  تواند یممصوب مجلس است، مجلس  نيقوانفروتر از  هيمجرمقررات مصوب قوه 
را  ها آن ايلغو نموده و  یضمنرا به صورت  هيمجرقانون، مقررات مصوب قوه  بيتصو

 .دينمااصالح 

 یاسالم یشورامجلس  سیرئـ محدوده نظارت 4
 دينبا هيمجرمصوبات قوه  که دارد یممقرر  یاساسو هشتم قانون  یسو  کصدياصل 

مصوبات  رتيمغا صيتشخاصل مرجع  نياباشد. بر اساس  نيقوانبا متن و روح  ريمغا
 یتاراسدولت در  نکهيااست. با توجه به  یاسالم یشورامجلس  سيرئ، نيقوانبا  یدولت

اعمال مشمول نظارت  نياتمام  که دهد یمانجام  یگوناگونخود اقدامات  فيوظاانجام 
مجلس براساس اصول هشتاد  سيرئ تيصالح بلکه گردد ینم یاسالم یشورامجلس  سيرئ

 نيادر  گردد یماز مصوبات دولت  یبرخو هشتم صرفاً شامل  یسو  کصديو پنجم و 
 :ميپرداز یم ها آن یبررسدر ادامه به  کهرابطه چند موضوع قابل بحث است 

 ؟گردد یم یدولتنوع از مصوبات  کدامشامل  یاسالم یشورامجلس  سیرئـ نظارت 4ـ1
مورد توجه قرار  یاساس( قانون 191( و )15متن اصول ) ديباسوال  نيادر پاسخ به 

 یدائم بيتصو تواند یم مجلس، یاساس. بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون رديگ
بر  را به دولت بدهد. دولت به وابسته اي یدولت مؤسساتو  ها شرکتها، سازمان اسنامهاس
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 سيرئ، نيقوانمصوبات دولت با  رتيمغاعدم  صيتشخاصل، مرجع  نيا ليذاساس 
از موضوعات داخل در  یکيشده  انيباست. با توجه به مطالب  یاسالم یشورامجلس 

 مصوب دولت است.  یها اساسنامهمجلس، نظارت بر  سيرئ تيصالح

حق وضع  رانيوز أتيه اي ريوز، یاساسو هشتم قانون  یسو  کصديبه موجب اصل 
 انجام یبرادارد  حق رانيوز أتيهاصل،  نيابر اساس  نيهمچنرا دارند،  يیاجرا نامه نييآ

و  نامه بيتصووضع  به یادار یها سازمان ميتنظو  نيقوان یاجرا نيتأمو  یادار فيوظا
 بهخود را  فيوظا بهاز امور مربوط  یبرخ بيتصو تواند یم وبپردازد  نامه نييآ

اصل،  نيااز  یگريد. بر اساس قسمت دينماواگذار  ريوزاز چند  متشکل یها ونيسيکم
وضع  حق ،رانيوز أتيه مصوباتو  شيخو فيوظادر حدود  زين رانيوزاز  کيهر
 انيمو هشتم از  یسو  کصدياصل  ليذساس و صدور بخشنامه را دارد. بر ا نامه نييآ

و  ها نامه بيتصوشامل  صرفاً یاسالم یشورامجلس  سيرئمقررات فوق، نظارت 
 سيرئو  شود یم ريوزاز چند  متشکل یها ونيسيکم مصوباتو  رانيوز أتيه یها نامه نييآ

 ارد.وزراء را ند یها بخشنامهها و  نامه نييآدر رابطه با نظارت بر  یتيصالحمجلس 
 رانيوز أتيهمختص نظارت بر مقررات مصوب  تيصالح نيا کهاست  ذکرالزم به 

 ايآ کهسؤال مطرح شود  نيااست  ممکن (9).شود ینم يیاجرا ماتيتصماست و شامل 
موضوع اصل  ژهيو ندگانينما ماتيتصمشامل  یاسالم یشورامجلس  سيرئ تيصالح

 ؟ شود یم زين یاساسو هفتم قانون  ستيبو  کصدي

به موجب  نکهيا کيدو موضوع را مورد توجه قرار داد:  ديباسوال  نيادر پاسخ به 
 اتيهمصوبه  ازمندين ژهيو ندگانينما نييتع یاساسو هفتم قانون  ستيبو  کصدياصل 

  (1).رديگ یممجلس قرار  سيرئتحت شمول نظارت  مصوبه نيا کهاست  رانيوز
 اراتياخت نکهيابا توجه به  کهاست  نيا رديگمورد توجه قرار  ديبا که یدومموضوع 

اتخاذ شده  ماتيتصماست،  يیاجرااصل مربوط به امور صرفاً  نياموضوع  ژهيو ندگانينما
مرجع  (5).رديگ ینممجلس قرار  سيرئ ینظارت تيصالحدر محدوده  ژهيو ندگانينماتوسط 

 سيرئارت بوده و مشمول نظ یگذارمقررات  ژهيو ندهينما ميتصم ايآ نکهيا صيتشخ
اقدام  که یصورتدر  یواست و  یاسالم یشورامجلس  سيرئنه با خود  ايمجلس است 

نسبت به  تواند یم دهد صيتشخخود  ینظارت تيصالحرا مصداق حوزه  ژهيو ندهينما
 (1)نظر به دولت عودت دهد. ديتجد یبراو مصوبه را  کرده دايپموضوع ورود 
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مجلس بر مصوبات  سيرئ تيصالحدم شمول ع ايالبته در رابطه با موضوع شمول و 
 کهمورد توجه قرار داد  ديبارا  نکته نيا یاساسقانون  123موضوع اصل  ژهيو ندگانينما

 سيرئاز وزراء باشند،  یتعدادو هفتم  ستيبو  کصديموضوع اصل  ژهيو ندگانينمااگر 
را  ها آنمتخذه توسط  ماتيتصم تواند یمموضوع را دارد و  یبررس تيصالحمجلس 

داده و نظر خود را نسبت به آن  صيتشخو هشتم  یسو  کصدياصل  رياخمشمول قسمت 
 .دينمااعالم 

از  یاساسو هشتم قانون  یسو  کصدیموضوع اصل  یدولتمقررات  صیتشخـ مرجع 4ـ2
 ؟ستیک ییاجراصرفاً  ماتیتصم

ر مثل عزل و از امو یبرخ يیاجرا تيماهدر رابطه با  کهتوجه داشت  ديبارابطه  نيادر 
 ها آنبودن  يیاجراوجود ندارد و در رابطه با  یاختالف يیاجراو  یادارنصب مقامات 

 ماتيتصمدولت تحت عنوان  که ابدي یمبروز  یهنگاماتفاق نظر وجود دارد. اختالف 
مشمول  یاسالم یشورامجلس  سيرئبه نظر  که دينما یم یگذاراقدام به مقررات  يیاجرا

 نيقوانآن با  رتيمغاو عدم  رتيمغادر مورد  ديباهشتم بوده و و  یسو  کصدياصل 
 أتيهمجلس مقررات مصوب  سيرئموضوع نظارت  نکهيااظهارنظر شود. با توجه به 

موضوع نظارت را دولت قرار داد و به دولت  صيتشخمرجع  توان ینماست،  رانيوز
و هشتم  یسو  کصديصل مشمول ا کهبا توجه به برداشت خود هر آنچه را  کهداد  ارياخت
 کهاست  یاسالم یشورامجلس  سيرئ نيا بلکه ديننمامجلس ارسال  سيرئ یبرا داند ینم

عدم شمول نظارت  ايدر رابطه با شمول و  تواند یممصوبات دولت  تيماهبا توجه به 
( 15. دو اصل )دينماخود اظهار نظر  تيصالحو عدم  تيصالح جهينتو در  ها آنخود بر 

)موضوع اصول  یدولتاز مقررات  کي چيه کهاند شده بيتصومنظور  نيابه ( 191و )
اصول از  نيامصوبات دولت موضوع  صيتشخنباشد، اگر مرجع  نيقوانبا  ريمغافوق( 

 .دهند یمدو اصل اعتبار خود را از دست  نيا قتيحق، خود دولت باشد، در يیاجرا ماتيتصم

باشند )اعم از  که ینامهر  یداراود را مصوبات خ یتمام کهاست  مکلفاگرچه دولت 
مجلس  سيرئ یبرا( ليقب نيااز  یاسامو  نامه ميتصمنامه، ، موافقتنامه بيتصو، نامه نييآ

مقرر در قانون  فهيوظمجلس، تخلف از  سيرئ یبراو عدم ارسال مصوبات  دينماارسال 
 نبوده یاسالم یشورامجلس  سيرئ تيمسئولامر موجب سلب  نيا، گردد یممحسوب  یاساس

 رتيمغاعدم  ايو  رتيمغامصوبات دولت و اظهارنظر در رابطه با  یبررسبه  مکلف یوو 
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 یبراارسال نشدن مصوبات مزبور  که اند دهيعق نيابر  یبرخاست. البته  نيقوانآنها با 
 يیطباطباشد )مصوبات مزبور خواهد  یاعتبار یبموجب  یاسالم یشورامجلس  استير

آن  یحقوقو  یقانون یمبنا یولاست  یتأملاگر چه نظر قابل  که( 231 :1919 ،یموتمن
 .ستينمشخص 

 عدات وانید تیصالحو  یاسالم یشورامجلس  سیرئ تیصالح انیم ینسبتـ چه 4ـ3
 در نظارت بر مصوبات دولت وجود دارد؟ یادار

 یدولتابطال مقررات  یبرامرجع  کيصرفاً  یاساسقانونگذار  کهاعتقادند  نيابر  یبرخ
 نکهيانظر با توجه به  نيااست. بر اساس  یادارعدالت  وانيدآن مرجع  کهقرار داده است 

 یشورامجلس  سيرئنظارت  یاجرااز ضمانت  یسخن یاساسقانون  191و  15در اصول 
 سيرئنظارت  یبراضمانت اجرا  نييتعاست  امدهين انيمبه  یدولتبر مقررات  یاسالم

، یجمهور استير یحقوقمعاونت . )است یاساسقانون  139و  132اصول  ريمغامجلس 
 یشورامجلس  سيرئو  یادارعدالت  وانيدگفت  ديبا( در پاسخ 115ـ139، 1913
هستند. بر اساس  یدولتدو مرجع هم عرض صالح جهت نظارت بر مصوبات  یاسالم

 یبرااصول ضمن ابالغ  نياموضوع  یدولتمصوبات  یاساس( قانون 191( و )15اصول )
 ذکربا  ابديب نيقوان ريمغارا  ها آن که یصورتتا در  گردد یممجلس ارسال  سيرئ یبرااجرا 

 یمرجع یادارعدالت  وانيد که یحالبفرستد. در  رانيوز أتيه یبرا دنظريتجد یبرا ليدل
و تنها در  گردد ینمارسال  وانيد یبرااظهارنظر  یبرابوده و مصوبات دولت  يیقضا

نموده و  یدگيرسنهاد به موضوع  نيا مصوبه اعالم گردد کيز ا یتيشکا که یصورت
 . دينما یمدهد ابطال  صيتشخ نيقوانبا  ريمغا که یصورتمصوبه را در 

 یادارعدالت  وانيد تيصالحنسبت به  یاسالم یشورامجلس  سيرئ تيصالح
 یها اساسنامهنظارت بر  تيصالحصرفاً  یاسالم یشورامجلس  سيرئمحدود است. 

از  متشکل یها ونيسيکمو  رانيوز أتيه یها نامه بيتصوو  ها نامه نييآدولت،  مصوب
به  یدگيرس تيصالح یادارعدالت  وانيد که یحالرا بر عهده دارد در  ريوزچند 
 را دارد. یدولتو مقررات  ماتيتصمتمام  هيعل اتيشکا

عدالت  نوايد یاساسو هفتاد و سوم قانون  کصديو هفتادم و  کصديبر اساس اصول 
 مقرراتو  نيقوانبا  مخالف که یدولت یها نامه نييآو  ها نامه بيتصوابطال  تيصالح یادار

مرجع  وانيد نيا نيهمچنباشد را داراست  هيمجر قوه اراتياختاز حدود  خارج اي یاسالم
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و  یدولت یواحدها اي نيمأمور به نسبت مردم اعتراضاتو  تظلمات، اتيشکابه  یدگيرس
را  يیاجراصرفاً  ماتيتصمبودن  یقانونبه  یدگيرس تيصالحبوده و  ها آن حقوق احقاق

 بر عهده دارد. زين
دو  نيا فهيوظ کهتوجه نمود  ديبادو مرجع  نيا تيصالح انيمدر رابطه با نسبت 

مجلس  سيرئاگر  نکهيا جهينتبا قانون است.  یدولتمصوبات  رتيمغا صيتشخمرجع، 
 ستين یموضوع گريدو  شود یممصوبه فاقد اعتبار  دينمام قانون اعال ريمغارا  یا مصوبه

 وانيد، اگر نيهمچنبه آن را داشته باشد و  یدگيرس تيصالح یادارعدالت  وانيد که
  .ماند ینم یباقمجلس  سيرئاظهار نظر  یبرا یموضوع دينمارا ابطال  یا مصوبهعدالت 

مصوبات  رتیمغاعدم نظارت بر  تیصالحصرفاً  یاسالم یشورامجلس  سیرئـ 4ـ4
با  یدولتمصوبات  رتیمغادر رابطه با  تواند یم ایرا دارد  یعاد نیقوانبا  هیمجرقوه 

 ؟دینما نظارت زین یاساسقانون 

 یو یبرانتوان  رسد یمبه نظر  یاسالم یشورامجلس  سيرئ گاهيجابا توجه به شأن و 
 یاساست دولت با قانون مصوبا رتيمغاو عدم  رتيمغااظهار نظر در رابطه با  تيصالح
 ريمغادولت به عدم وضع مقررات  فيتکلبا توجه به  کههر چند  (3)شناخت تيرسمرا به 

با قانون  ريمغااست مصوبات  مکلفدولت  یاول قيطربه  یعاد نيقوانبا متن و روح 
 نيامجلس در  سيرئصالح دانستن  یبرا یموجبامر  نيا یول ديننما بيتصورا  یاساس

  .شود ینمرابطه 

و در  ديننما نيقوانبا روح  ريمغا یدولتاقدام به وضع مقررات  کهاست  مکلفدولت 
عدالت  وانيدباشند، قابل ابطال در  نيقوانبا روح  ريمغامقررات مصوب،  که یصورت

با روح و  ريمغا یدولتمصوبات  تواند یم زين یاسالم یشورامجلس  سيرئبوده و  یادار
 سيرئاز نظر  تيتبعبه  مکلفدولت  که دينماح به دولت اعالم اصال یبرارا  نيقوانمتن 

 مجلس است. 
( 191( و )15اعمال نظارت موضوع اصول ) یراستادر  کهمجلس  سيرئ اتينظر راًياخ
با  که رسد یمدرج شده و به اطالع عموم  یرسمدر روزنامه  گردد یماعالم  یاساسقانون 

 نياشهروندان موثر هستند، انتشار  فيتکال مصوبات دولت در حقوق و نکهياتوجه به 
 یگاماند نموده جاديارا  مذکور راتيتأث کهاست  یمصوباتمتضمن عدم اعتبار  که اتينظر

 (.121: 1932، یصدرالحفاظ) باشد یمحقوق عامه  اءياحدر جهت 
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 مجلس سیرئنظارت  یاجراـ ضمانت 8

نظارت بر  فهيوظ که یربازنگاز  شيپ یاساسو ششم قانون  ستيبو  کصديدر اصل 

از اعالم نظر  شيپجمهور نهاده شده بود، مصوبات دولت  سيرئمصوبات دولت بر عهده 

اگر چه در  (1)(.112: 1911نگهبان،  یشورا اتينظرجمهور فاقد اعتبار بود)مجموعه  سيرئ

مصوبات  ديگردمقرر  کشور يیاجرابا هدف عدم اخالل در امور  1911سال  یبازنگر

مجلس  سيرئاجرا نزد  یبرا، ضمن ابالغ نيقوانبا  رتيمغاعدم  نيتضم یبرادولت 

 یاساسقانون  یبازنگر یشورا مذاکراتارسال گردد)صورت مشروح  یاسالم یشورا

نداشته  یرييتغعمل فوق  تيماه یول( 331ـ333: 2، ج1913، رانيا یاسالم یجمهور

 یشورامجلس  سيرئ، یاساسن و هشتم قانو یسو  کصدياصل  نکهيااست. لذا با توجه به 

اصل  اقيسقرار داده است و با توجه به  هيمجررا مرجع نظارت بر مصوبات قوه  یاسالم

 یاساسو ششم قانون  ستيبو  کصديمشابه اصل  که) یاساسو هشتم قانون  یسو  کصدي

)صورت یاساسقانون  يینها یبررسمجلس  مذاکراتاست( و مشروح  1951مصوب 

: 2، ج1911، رانيا یاسالم یجمهور یاساسقانون  يینها یبررسلس مج مذاکراتمشروح 

 یبازنگر یشورا مذاکرات)صورت مشروح یاساسقانون  یبازنگر یشورا( و 1232ـ1233

مجلس  سيرئ(، با اعالم نظر 332ـ1219: 2، ج1913، رانيا یاسالم یجمهور یاساسقانون 

از  تيتبعبه  مکلفانون، دولت با ق یدولتمصوبات  رتيمغادر رابطه با  یاسالم یشورا

به  مذکورو در صورت اصرار دولت بر مصوبه خود، مصوبه  باشد یممجلس  سيرئنظر 

 . گردد یماعتبار  یببا قانون  رتيمغا ليدل

و در مقام  22/9/1931/م مورخه 392/92/31شماره  هينظرنگهبان به موجب  یشورا

هيأت وزيران »ه است به موجب نظر شورا: نمود دييتأنظر را  نيهم زين یاساسقانون  ريتفس

پس از اعالم نظر رئيس مجلس شورای اسالمی مکلف به تجديدنظر و اصالح مصوبه 

خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ايراد 

 «االثر خواهد شد. ملغی
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 یریگ جهینت
مصوب  یها اساسنامههشتم و  یسو  کصدياصول هشتاد و پنجم و  ليذبر اساس 

مجلس  سيرئ یبرا نيقوانآنها با  رتيمغانظارت بر عدم  یبرا ديبا یدولتدولت و مقررات 

 سيرئمشمول نظارت  یدولتمقرره  کدام نکهيا صيتشخارسال شود. مرجع  یاسالم یشورا

مصوبه دولت  رتيمغادر رابطه با  یومجلس است و نظر  سيرئنه  اي رديگ یم مجلس قرار

مجلس  سيرئنظر  نيتأمالزم االجرا بوده و مصوبه دولت در صورت عدم  يینها نيقوانا ب

در عرض هم بوده و هر  یادارعدالت  وانيدمجلس و  سيرئ. نظارت شود یم االثر یملغ

 را دارند. نيقوانمصوبات دولت با  رتيمغااعالم  تيصالحمراجع  نيا یدو

 نياتخلف از  یولمجلس است  سيرئ یبرابه ارسال مصوبات  مکلفاگر چه دولت 

 یو ینظارت تيصالحمجلس مانع از اعمال  سيرئ یبراامر و عدم ارسال مصوبات دولت 

خود  تيصالحرا در محدوده  ها آننظارت بر  کهرا  یمصوبات رتيمغا تواند یم و او ستين

 .دينمااعالم  داند یم
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 ها ادداشتی
هر چند مطابق  :یادارعدالت  وانید یعموم أتیه 11/70/7983مورخه  491شماره  یرأـ 1

و هشتم  یس کصدوياصول هشتاد و پنج و  یاجراتبصره به قانون نحوه  کيقانون الحاق  1تبصره 
 یاسالم یشورامجلس  سيرئ یها تيمسئولدر رابطه با  رانيا یاسالم یجمهور یاساسقانون 

 یشورامجلس  سيئر که یموارد، در 92/1/1911مصوب  یبعدو اصالحات  1911مصوب 
و  کصديدر اصل هشتاد و پنج و  مذکورمقامات  یها نامه بيتصوو  ها نامه نييآ، مصوبات، یاسالم

دولت معتبر و  یبرا یودهد، نظر  صيتشخبا متن و روح قانون  ريمغارا  یاساسو هشتم قانون  یس
 سيرئندارد و  یدگيسر تيصالحگونه موارد  نيانسبت به  یادارعدالت  وانيداست و  االتباع الزم

 یقانون رتيمغاموارد  11/1/1913/ب مورخ ه 93155نامه شماره  یط زين یاسالم یشورامجلس 
 وانيد یعموم أتيهدر  یدگيرس یبرا یموجبجهت  نيارا اعالم نموده، از  عنه معترضمصوبه 

صره مقرر در تب حکممصوبه با شرع منصرف از  رتيمغابه جهات  یدگيرس کنيلوجود ندارد، 
مورخ  12253/92/13نامه شماره  یطنگهبان  یشورا یفقها نکهيا. و نظر به باشد یم الذکر فوق

و  11ماده  زيتجو، لذا به اند دانستهشرع  نيموازرا خالف  عنه معترض نامه نييآ 2، ماده 2/1/1913
بطال و ا تيشکامصوبه مورد  یادارعدالت  وانيدقانون  22ماده  رياخو قسمت  13ماده  کيبند 

 خواهد داشت.  یتسرصدور  خيتاراثر آن به 
وضع » :یادارعدالت  وانید یعموم أتیه 18/1/7989مورخه  87/101ع/  هشماره  یرأـ 2

 یرأ، «قاعده آمره متضمن ايجاد يا سلب حق و شرايط اصولی هر مورد اختصاص به مقنن دارد

قانون  يینامه اجرا نييآ 123دهمفهوم مخالف تبصره ما» :19/9/7989مورخه  81/119/هشماره 
ت به يمعاف یبه تقاضا یدگيه متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسک یفه عموميخدمت وظ

باشد  یم یليت تحصياز معاف یل و برخورداريدر مدت ادامه تحص کیا جهات پزشيفالت کواسطه 
شماره  یرأ، «شود یص داده ميتشخ یه در وضع مقررات دولتيارات قوه مجريخارج از حدود اخت

 213نامه اجرايی ماده  آيين 99ماده  9و  2بنابراين مفاد بندهای  »... :19/9/7988مورخه  89/997/ه
قانون مالياتهای مستقيم مبنی بر صدور برگ قطعی مالياتی اصالحی متضمن افزايش ماليات و 

اجع ذيصالح قانونی اجرای آن بدون اطالع مؤدی و رسيدگی به اعتراض وی در اين باب توسط مر
ه از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختيارات وزارت امور ک

 «شود. اقتصادی و دارايی در وضع مقررات دولتی تشخيص داده می
ها و  نامه تصويبشامل  123محدوده اصل » :90/9/7913مورخه  191/17/13شماره  هینظرـ 3
 «.بود شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد یها نم ها و اساسنامه نامه آئين

مربوط امور اجرايی است و  123اصل » :1/70/7987مورخه  1714/90/87شماره  هینظرـ 4
شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود.  ها نمی ها و اساسنامه نامه ها و آيين شامل تصويبنامه
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 123است تفويض اختيار دولت، موضوع اصل  ( که مقرر نموده23بنابراين تبصره الحاقی ماده )
قانون اساسی به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به اجرايی است، وافی به مقصود 
است لکن تصويبنامه هيأت وزيران که طی آن نماينده يا نمايندگانی با اختيارات مشخص تعيين 

باشد و الزم است اين  ن اساسی میقانو 191ذيل اصل  نامه نمايد از مصاديق تصويب می
ها ضمن ابالغ برای اجراء به اطالع رئيس مجلس شورای اسالمی برسد تا در صورتی که  تصويبنامه

 «.آنها را بر خالف قوانين بداند با ذکر دليل برای تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد
رابطه با الزام به ارسال نگهبان در  یشورا 10/77/7918مورخه   9789/17/18شماره  هینظرـ 5

 یاسالم یشورامجلس  سیرئ یبرا یاساسقانون  711موضوع اصل  ژهیو ندگانینما ماتیتصم

( با 9در تبصره ) :یاساس( قانون 798( و )89اصول ) یاجرابه قانون  یالحاق 9موضوع تبصره 
در اصل  مذکور ماتيتصماست الزام به ارسال  يیاجرا( مربوط به امور 123اصل ) نکهيااستحضار 

 شناخته شد. یاساسمجلس خالف قانون  سيرئبه  یاساس( قانون 123)
 ؛یاسالم یاست محترم مجلس شوراير» :نگهبان یشورا 1194/17/7980شماره  هینظرـ 6

ل ياز قب یاه امور مهمهکنيصرف نظر از ا ،12/9/1912مورخ  /ب9213  عطف به نامه شماره ه
خارج از شمول محدوده  3/9/1933مورخ   ه22321/ت 1122 ن بودجه موضوع نامه شمارهييتع

ر به عمل يور و تفسکق آن با اصل مذين مصداق و تطبييص موضوع و تعيباشد، تشخیم 123اصل 
، یاساس)مجموعه « نگهبان ندارد. یبه اظهارنظر شورا یازياست، ن یآمده به عهده خود جنابعال

1911: 221) 
مذکور در ذيل اصل يکصد « قوانين» کلمه» :79/9/7917 هورخم 1707شماره  یریتفس هینظرـ 7

 « شود. نمی و سی و هشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی
در موارد اختالف بين رئيس جمهور و هيأت » :19/1/7999مورخه  7341شماره  هینظرـ 8

امه قابل ن نامه و آئين وزيران نظر شورا بر اين است که بدون رعايت نظر رئيس جمهور تصويب
اين  یقانون اساس 121مستفاد از اصل »...  :9/70/99مورخه  1990شماره  هینظر ؛«باشد. یاجراء نم

 یشورا اتينظرمجموعه ) «ندارد. یاست که قبل از اعالم نظر رئيس جمهور مصوبه رسميت اجراي
 (113ص  ،نيشيپنگهبان، 
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 منابع و مآخذ

 الف( فارسی

 مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقي جمهوري اسالمي» (،0631)دیعبدالحمابوالحمد، 

 .01ـ01 ، صص22، شماره ی)دانشگاه تهران(اسيسحقوق و علوم  دانشکدهمجله ، «ايران

صورت مشروح (، 0631ي)اسالمي شوراي مجلس عمومي و روابط فرهنگامور  کلاداره 

امور  کلتهران: اداره ، رانيای اسالمی جمهوری اساسی قانون بازنگری شورا مذاکرات

 ي، جلد دوم.اسالمي شوراي مجلس عمومي و روابط فرهنگ

صورت مشروح (، 0630ي)اسالمي شوراي مجلس عمومي و روابط فرهنگامور  کلاداره 

 کل، تهران: اداره رانيای اسالمی جمهوری اساس قانونی نهائی بررسمجلس  مذاکرات

 ي، جلد دوم.ماسالي شوراي مجلس عمومي و روابط فرهنگامور 

، تهران: گنج دانش، ی حقوقنولوژيترممبسوط در (، 0630ي، محمدجعفر)لنگرودي جعفر

 چاپ اول. 

تحلیلي از پیوند حقوق اداري و مديريت دولتي بر پايه »(، 0633)نیحسي، محمد زارع

 .23ـ00، صص63، شماره یدولت تيريمدمجله  ،«حاکمیت قانون

 ي نا، چاپ سوم، جلد اول.ب، یادارحقوق ي تا(، ب)ميکري، سنجاب

، یادارعدالت  وانيدی بر اعمال دولت در قضائنظارت (، 0632ي، نصراهلل)صدرالحفاظ

 ، چاپ اول.اريشهر

ی ادار یدادرسقانون و  تيحاکم، یقيتطبی ادارحقوق (، 0631ي، منوچهر)موتمني طباطبائ

 ، تهران: سمت، چاپ اول.بزرگ کشوری در چند قيتطب

 ، تهران: سمت، چاپ نهم.یادارحقوق (، 0636ي، منوچهر)نموتمي طباطبائ

، زانیم، تهران: یاسيسی نهادها وی اساسحقوق (، 0636ي، ابوالفضل)پناه عتيشري قاض

 (.زانیمچاپ نهم )چاپ اول 
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 شرکت، تهران: رانيای حقوقمقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام (، 0630، ناصر)انيکاتوز

 هارم.ي انتشار، چاپ چهل و چسهام

معاونت پژوهش، ، تهران: یجمهور استيری حقوقونت معا(، 0630ي )اساسمجموعه 
 ، چاپ اول.و مقررات نيقوان حيتنقو  نيتدو

 ي(اساسي در خصوص اصول قانون مشورتي و ریتفس) ی نگهبانشورا اتينظرمجموعه 
 ي نگهبان، تهران: دادگستر.شورا قاتیتحق مرکز(، 0630)

 نيتقنی مرزها(، 0631ي( )رسانپژوهش و اطالع  کلي )اداره مهورج استيري حقوقمعاونت 
 استيري حقوقمعاونت  تهران: ،رانيای اسالمی جمهوری اساسو اجرا در قانون 

 و مقررات(، چاپ اول. نیقوانو انتشار  حیتنق، نيتدوي )معاونت جمهور

، یاسيسی انهادهو  تيحاکم ،نرايای اسالمی جمهوری اساسحقوق (، 0636ي، محمد)هاشم
 ، چاپ نهم، جلد دوم.زانیمتهران: 

 ی اینترنتیها گاهیپاب( 

 ي و امور مجلس به آدرس:حقوقي معاونت رساناطالع  گاهيپا
http://hvm.ir/ 

 و مقررات به آدرس: نیقواناطالعات  گاهيپا، نیقواني حافظه رساناطالع  گاهيپا

http://tarh.majlis.ir/ 

 ي به آدرس:رسمي روزنامه رساناطالع  گاهيپا

www.rooznamehrasmi.ir 


