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1ـ استاد دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
2ـ دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذیرش7937/8/70 :

دریافت7937/4/71 :

چکیده
بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزامآور ،قوانين و مقررات مادون نبايد مغاير قواعد مافوق
باشند .در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران نيز با پذيرش اين اصل ،بر عدم مغايرت قواعد
مادون با قواعد مافوق تأکيد شده است .به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای
اسالمی نبايد مغاير با قانون اساسی و مقررات دولتی نبايد مغاير با قوانين باشند.
بر اساس اصل  191قانون اساسی ،رئيس مجلس شورای اسالمی مرجع تشخيص مغايرت
مصوبات دولتی با قوانين است و نظر وی نيز در اين رابطه نظر نهايی و الزماالجراست .هرچند
که در قانون اساسی به ضمانت اجرای عدم تبعيت دولت از نظر رئيس مجلس شورای اسالمی
اشارهای نشده است ولی مقصود قانونگذار اساسی اين بوده که مرجع نهايی تشخيص دهنده
مغايرت مقرره دولتی با قانون رئيس مجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم تأمين نظر
رئيس مجلس توسط دولت مقرره دولتی ملغیاالثر است .با توجه به اينکه وظيفه نظارت بر
مصوبات دولتی بر عهده رئيس مجلس شورای اسالمی است ،مرجع تشخيص مصوبات موضوع
اصول فوق از تصميمات صرفاً اجرايی نيز شخص رئيس مجلس میباشد.

کلیدواژهها :سلسله مراتب قوانين ،مقررات دولتی ،قوانين ،نظارت.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: adarvishvand@ut.ac.ir
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مقدمه
اصل حاکميت قانون ،يکی از اصول حقوق عمومی است که حقوق اساسی و حقوق
اداری را به هم پيوند میدهد( .زارعی )92 :1931 ،بر اساس اين اصل ،کليه امور حکومت
از جمله اداره امور عمومی بايد تابع قوانين باشند( .سنجابی ،بیتا ،ج)252 :1
به موجب اصل حاکميت قانون قوه مجريه مکلف است کليه صالحيتهای خود از
جمله مقرراتگذاری را در چارچوب قوانين انجام دهد( .طباطبائی موتمنی)1 :1915 ،
از مهمترين نتايج مربوط به پذيرش اصل حاکميت قانون ،اصل سلسله مراتب قوانين
است که از بايستههای نظامهای مبتنی بر حقوق نوشته محسوب میگردد .سلسله مراتب
قواعد غالباً بر اساس جنبه شکلی آنها تعيين میشود و اعتبار هر قاعده با توجه به اعتبار
مرجع وضع و تصويب آن تعيين میگردد .بر اساس اصل سلسله مراتب قوانين ،محتوای
قواعد فروتر نبايد مغاير با محتوای قواعد فراتر باشد( .قاضی شريعت پناهی)111 :1919 ،
در نظامهای حقوقی با پذيرش اصل سلسله مراتب قواعد با هدف تضمين عدم مغايرت
قواعد مادون با قواعد برتر ،مراجعی در نظر گرفته شده است .نظام جمهوری اسالمی ايران
نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و برای تضمين عدم تجاوز مراجع وضع قاعده از حدود
صالحيت خود مراجع نظارتی را معين نموده است .در ادامه به بيان سلسله مراتب قواعد
الزام آور در نظام حقوقی کشور و سلسله مراتب آنها میپردازيم( .در اين قسمت صرفاً به
بحث سلسله مراتب موازين شرعی ،قانون اساسی ،قوانين مصوب مجلس و مصوبات
دولتی میپردازيم نه کليه قواعد الزام آور).

8ـ سلسله مراتب قواعد الزام آور در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران
در قانون اساسی مشروطه و متمم آن در رابطه با سلسله مراتب قوانين مطلبی بيان نشده
بود و صرفاً به موجب اصل دوم متمم اين قانون ،مجلس شورای ملی حق وضع قوانين
مغاير با شرع را نداشت و تشخيص قوانين مغاير با شرع بر عهده تعدادی از فقهاء تحت
عنوان هيئت علماء يا هيئت طراز نهاده شده بود .علی رغم عدم تعيين تکليف در رابطه با
سلسله مراتب قوانين در نظام مشروطه ،برخی با وجود سکوت قانون اساسی ،قائل به
برتری قانون اساسی بر قوانين عادی بودند( .ابوالحمد)21 :1912 ،
بر خالف قانون اساسی مشروطه ،در قانون اساسی جمهوری اسالمی موضوع سلسله
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مراتب قوانين مورد توجه قانونگذار اساسی قرار گرفته است و اين قانون در رابطه با
سلسله مراتب قوانين تعيين تکليف نموده است.
به موجب اصل چهارم قانون اساسی ،موازين شرعی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی
در رأس سلسله مراتب قواعد الزم االجرا قرار میگيرد و بر تمامی قوانين و مقررات کشور
و خود قانون اساسی حاکم است .قانونگذار اساسی مرجع نظارت بر عدم مغايرت قوانين و
مقررات با شرع را فقهای شورای نگهبان قرار داده است.
قانون اساسی ،در سلسله مراتب قواعد الزم االجرا در نظام حقوقی کشور در جايگاه
دوم قرار دارد .قانونگذار برای تضمين برتری قانون اساسی بر قوانين مصوب مجلس اقدام
به تأسيس شورای نگهبان کرده است که اين شورا مکلف است مصوبات مجلس شورای
اسالمی را از نظر مغايرت و يا عدم مغايرت با قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.
مصوبات مجلس شورای اسالمی تنها در صورتی تبديل به قانون میشوند که مغاير با
موازين شرع و قانون اساسی تشخيص داده نشوند.
قوانين عادی ،در سلسله مراتب قوانين در مرتبه بعد از قانون اساسی قرار میگيرند ،که
با توجه به اين امر ،مقرراتی که توسط مقامات قوه مجريه وضع میگردند به هيچ وجه
نبايد مغاير با قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی باشند .قانونگذار اساسی برای تضمين
عدم مغايرت مصوبات دولتی با قوانين برتر سه مرجع را در نظر گرفته است:
 .1قضات محاکم :به موجب اصل يکصد و هفتادم قانون اساسی قضات دادگاهها
مکلفاند از اجرای تصويبنامهها و آييننامههای دولتی که مخالف با قوانين و مقررات
اسالمی يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداری کنند .با توجه به اين
قسمت از اصل فوق قضات دادگاهها در رابطه با دعاوی که مورد رسيدگی قرار میدهند
از اجرای مقررات دولتی مغاير قوانين ،مقررات اسالمی و خارج از حدود اختيارات قوه
مجريه خودداری میکنند.
 .2ديوان عدالت اداری :به موجب ذيل اصل يکصد و هفتادم قانون اساسی هرکس
میتواند ابطال مقررات مخالف با قوانين و مقررات اسالمی يا خارج از حدود اختيارات
قوه مجريه را از ديوان عدالت اداری تقاضا کند .با توجه به اين قسمت از اصل فوق ديوان
عدالت اداری در مواردی که مصوبات دولتی مغاير با قوانين و يا مقررات اسالمی باشند
حق ابطال آنها را دارد.
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 .3رئيس مجلس شورای اسالمی :بر اساس قسمت اخير اصل هشتاد و پنجم قانون
اساسی ،مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور
بررسی و اعالم عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع
رئيس مجلس شورای اسالمی برسد .همچنين بر اساس قسمت اخير اصل يکصد و سی و
هشتم قانون اساسی ،تصويبنامهها و آييننامههای دولت و مصوبات کميسيونهای مذکور
در اين اصل ،ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئيس مجلس شورای اسالمی میرسد تا در
صورتی که آنها را بر خالف قوانين بيابد با ذکر دليل برای تجديد نظر به هيأت وزيران
بفرستد.
علت اساسی در نظر گرفتن سه مرجع برای نظارت بر مصوبات دولتی ،احتمال تجاوز
قوه مجريه از حدود صالحيت مقررات گذاری خود بيان شده است( .صورت مشروح مذاکرات
مجلس بررسی نهائی قانوناساسی جمهوری اسالمی ايران ،1911 ،ج 1231 :2ـ )1239

2ـ پیشینه نظارت بر مصوبات دولتی توسط رئیس مجلس شورای اسالمی
بر اساس اصل يکصد و سی و چهارم قانون اساسی مصوب  ،1951رياست هيأت
وزيران با نخست وزير بود و مصوبات دولتی نيز به تصويب هيأت وزيران میرسيد .با
توجه به اينکه نظارت بر مصوبات دولتی ضرورت داشت و با توجه به شأن و جايگاه
رئيس جمهور که به موجب اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسی عالیترين مقام رسمی
کشور پس از مقام رهبری و مسئول تنظيم روابط قوای سه گانه بود ،قانونگذار اساسی
رئيس جمهور را مرجع نظارت بر مصوبات دولتی قرار داد و در اصل يکصد و بيست و
ششم مقرر میداشت« :تصويبنامهها و آييننامههای دولت پس از تصويب هيأت وزيران
به اطالع رئيس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خالف قوانين بيابد با ذکر دليل
برای تجديد نظر به هيأت وزيران میفرستد».
در راستای اجرايی شدن وظيفه فوق ،قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و
مسئوليتهای رياست جمهوری اسالمی ايران مقرر میداشت :تصويبنامهها و آييننامههای
دولت ،پس از تصويب هيأت وزيران به اطالع رئيس جمهور میرسد .رئيس جمهور در
صورتی که آنرا خالف قانون تشخيص میداد ،نظر خود را با ذکر دليل به دولت اعالم
مینمود .بر اساس اين ماده مصوبات دولت قبل از انجام اصالحات الزم قابل اجراء نبود.
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در صورت عدم توجه به نظر رئيس جمهور و اجرای مصوبات مذکور ،وی میتوانست
دستور توقف اجراء مصوبه را صادر نمايد.
همچنين به موجب تبصره اين ماده ،در صورتی که بين رئيس جمهور و هيأت دولت
در رابطه با مغايرت و يا عدم مغايرت مصوبهای اختالف نظر ايجاد میشد ،نظر رئيس
جمهور در رابطه با موضوع الزم االجرا بود.
با تجديدنظر در قانون اساسی در سال  1911و حذف پست نخست وزيری ،رئيس
جمهور ،رئيس هيأت وزيران شد و با توجه به اين تغييرات ،نظارت وی بر مصوبات دولتی
مفهومی نداشت ،به همين دليل اعضای شورای بازنگری قانون اساسی تصميم به تغيير
مرجع نظارت بر مصوبات دولتی گرفتند.
پيشنهادات مختلفی در اين رابطه مطرح گرديد از جمله اينکه اين وظيفه به سازمانی
مستقل و زير نظر مجلس سپرده شود (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون
اساسی جمهوری اسالمی ايران ،1913 ،ج )315 :2و يا اينکه کميسيونی با عنوان کميسيونِ
تصويب نامهها و آيين نامهها مثل کميسيون اصل نود مسئول نظارت بر مصوبات دولت
گردد( ،صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران،
 ،1913ج )332 :2يا اينکه اين وظيفه بر عهده رئيس قوه قضاييه قرار داده شود( .صورت
مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،1913 ،ج)331 :2
پس از مباحث طوالنی در اين رابطه ،شورای مذکور به اين نتيجه رسيد که تناسب
ايجاب میکند اين کنترل و نظارت به عهدة مرجعی باشد که با قانون سر و کار دارد و بر
اين اساس وظيفه فوق بر عهده رئيس مجلس شورای اسالمی نهاده شد( .صورت مشروح
مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،1913 ،ج)1219 :2
الزم به ذکر است که نمیتوان نظير چنين صالحيتی را در قوانين ساير کشورها برای
رئيس مجلس مشاهده نمود (معاونت حقوقی رياست جمهوری )113 :1913 ،و غالباً
وظيفه نظارت بر مقررات دولتی به نهادهای قضايی و يا دارای کارکرد قضايی سپرده شده
است.
در سال  1911پس از تغييرات قانون اساسی ،قانونگذار در راستای اجرای وظيفه فوق
اقدام به تصويب قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يکصد و سی و هشتم قانون
اساسی جمهوری اسالمی ايران در رابطه با مسئوليتهای رئيس مجلس شورای اسالمی
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نمود .به موجب تبصره ( )2ماده واحده اين قانون اگر بين رئيس مجلس و هيأت دولت و
يا کميسيونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختالف نظر حاصل میشد نظر رئيس
مجلس معتبر اعالم شده است.
مجلس شورای اسالمی در تاريخ  ،1931/12/1با توجه به مشکالتی که در رابطه با
نحوه تعامل دولت با رئيس مجلس در رابطه با نحوه اجرای قانون فوق بوجود آمده بود
اقدام به تصويب قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ( )15و ( )191قانون
اساسی جمهوری اسالمی ايران در رابطه با مسئوليتهای رئيس مجلس شورای اسالمی
نمود .به موجب تبصره ( )1اين قانون چنانچه تمام يا قسمتی از مصوبه مورد ايراد رئيس
مجلس شورای اسالمی قرار گيرد و پس از اعالم ايراد به هيأت وزيران ،ظرف مدت مقرر
در قانون ،نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد
تمام يا قسمتی از مصوبه مورد ايراد ،ملغیاالثر خواهد بود .بنابر اين به موجب اين مصوبه
برای عدم رعايت نظر رئيس مجلس در رابطه با مصوبات دولت ضمانت اجرا در نظر
گرفته شد و در صورت عدم رعايت نظر رئيس مجلس توسط دولت ،مصوبه فاقد اعتبار
میشود.
اختالفاتی که در عمل بين نظر رئيس مجلس و آراء ديوان عدالت اداری در رابطه با
موضوعات مشابه بوجود آمد موجب شد مجلس شورای اسالمی در سال  1912اقدام به
تصويب قانون استفساريه ماده ( )25قانون ديوان عدالت اداری نمايد که مقرر میداشت در
صورت تعارض نظر ديوان عدالت اداری و رياست مجلس شورای اسالمی (موضوع
اختيارات ذيل اصل هشتاد و پنجم ( )15قانون اساسی جمهوریاسالمی ايران) ،نظر ديوان
عدالت اداری الزماالجراء است.
آخرين اصالحات قانونی در رابطه با اختيارات رئيس مجلس مربوط به تصويب قانون
الحاق يک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول ( )15و ( )191قانون اساسی جمهوری
اسالمی ايران در رابطه با مسؤوليتهای رئيس مجلس شورای اسالمی در سال  1911بود
که به موجب اين قانون در مواردی که رئيس مجلس شورای اسالمی مصوبات ،آئيننامهها
و تصويبنامههای مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم ( )15و يکصد و سی و هشتم
( )191قانون اساسی را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وی برای دولت
معتبر و الزماالتباع است و ديوان عدالت اداری نسبت به اين گونه موارد صالحيت
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رسيدگی ندارد .همچنين اين مصوبه قانون استفساريه ماده ( )25قانون ديوان عدالت اداری
را نسخ نمود .البته اين حکم شامل صالحيت ديوان در رسيدگی به ادعای خالف شرع
()1

بودن مقررات و ابطال آنها پس از اظهارنظر فقهای شورای نگهبان نمیشود.

3ـ موضوع نظارت رئیس مجلس شورای اسالمی
در ادامه به بررسی اين موضوع میپردازيم که نظارت رئيس مجلس شورای اسالمی
موضوع اصول ( )15و ( )191قانون اساسی شامل کداميک از مصوبات دولت میگردد .بر
اساس اصول ( )15و ( )191قانون اساسی رئيس مجلس شورای اسالمی مسئوليت نظارت
بر مصوبات دولتی زير را از جهت مغايرت و يا عدم مغايرت با قانون اساسی بر عهده
دارد:
ـ اساسنامههای مصوب دولت .بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی ،مجلس
شورای اسالمی میتواند اجازه تصويب دائمی اساسنامه سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات
دولتی يا وابسته به دولت را به دولت واگذار نمايد .اين مصوبات نبايد مخالف قوانين و
مقررات عمومی کشور باشد و بايد به منظور بررسی و اعالم مغايرت و يا عدم مغايرت
آنها با قوانين ،ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئيس مجلس شورای اسالمی برسد.
اين مورد از مصوبات شامل اساسنامه سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات دولتی يا وابسته
به دولت میگردد .اساسنامه را اينگونه تعريف نمودهاند« :مقررات يا قراردادی که برای
طرز کار يک جمعيت (در حقوق عمومی يا خصوصی) مقرر و معين میشود»( .جعفری
لنگرودی)231 :1911 ،
ـ تصويبنامهها و آييننامههای دولت و مصوبات کميسيونهای متشکل از چند وزير.
با توجه به اصل هفتاد و يکم قانون اساسی ،صالحيت مجلس در زمينه وضع قوانين ،عام و
مطلق است ،اما بايد توجه داشت که تعيين تمام جزئيات مربوط به اجرای قوانين و تنظيم
امور اداری ،مجلس را از انجام وظايف مهم تر خود (نظارت) باز میدارد و به همين جهت
در غالب قوانين ،تنظيم آئين نامه اجرائی به قوه مجريه واگذار میشود .اين نکته نيز قابل
توجه است که وضع مقررات در صالحيت ذاتی قوه مجريه نيست و تفويض تصويب
مقررات به قوه مجريه از اثرات تفکيک نسبی قوا محسوب میگردد( .طباطبائی موتمنی،
)211 :1919
با توجه به اينکه تمامی مصوبات دولتی در حوزه صالحيت نظارتی رئيس مجلس قرار
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ندارد بايد مصوبات مشمول اين نظارت را تبيين نمود .بر همين اساس در ادامه به بررسی
اجمالی انواع مصوبات دولتی موضوع صالحيت نظارتی رئيس مجلس میپردازيم.
تصويبنامه مشتمل بر تصميمات و دستوراتی است که هيأت دولت رأساً و يا بر اساس
طرحها و پيشنهادات وزارتخانهها و سازمانهای دولتی در مسائل خاص و در امور مختلف
سياسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی اتخاذ مینمايد( .صدرالحفاظی)123 :1932 ،
صالحيت قوه مجريه در وضع آييننامه محدود به مواردی نيست که در قوانين مقرر
شده است ،بلکه اختيارات و تکاليف اين قوه در اجرای قوانين و تنظيم سازمانها ايجاب
میکند که بتواند برای حسن انجام وظايف خود مقرراتی وضع کند( .کاتوزيان:1911 ،
 )121تأمين اجرای قانون و اداره جامعه خود نيازمند اصولی است که اختيار وضع آنها از
امور اداری و در صالحيت قوه اجرائی است .البته اين قوه نمیتواند با استفاده از اين
اختيار نهاد يا سازمان جديدی ايجاد نمايد.
برخی از حقوقدانان بر اين عقيدهاند که هيچ تفاوت ماهوی ميان قانون و آييننامه
وجود ندارد و تنها تفاوت اين دو نوع مقرره ،مرجع وضع آنهاست .بر اساس اين نظر در
مواردی که قانون وجود ندارد دولت میتواند به وضع آييننامه و تصويبنامه بپردازد.
همچنين گفته شده است در رابطه با اموری که حق و تکليف ايجاد مینمايد نمیتوان
بدون تصويب مجلس و بدون وجود قانون و با تصويب آييننامه اقدام به وضع قاعده
( )2

نمود( .طباطبائی موتمنی)213 :1919 ،

آييننامههای مستقل که متکی به مقتضيات اداری و اجرايی میباشند ،تدبيری برای
اجرای صحيح امور محسوب میشوند .اين نوع آييننامهها در راستای انجام وظايف اداری
و تأمين اجرای قوانين و تنظيم سازمانهای اداری تصويب میگردند و الزاماً نبايد مغاير با
قانون باشند و نمیتوانند دايره شمول قوانين موجود را توسعه داده و يا تضييق نمايند.
(هاشمی ،1919 ،ج 913 :2ـ  )911لذا در مواردی که دولت بر اين اعتقاد باشد که شمول
قوانين موجود بايد محدود شده يا توسعه يابد ،در اين رابطه بايد الزاماً از طريق ارائه
اليحه به مجلس استفاده نمايد و نمیتواند راساً در اين رابطه مصوبهای داشته باشد.
همانگونه که بيان گرديد ،قانون اساسی و قوانين عادی شأنی باالتر از مقررات دولتی
دارند .بر اين اساس ،شرط اعتبار مقررات دولتی اين است که اين مقررات مغاير با قوانين
عادی و اساسی نباشد.
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با توجه به اصل هفتاد و يکم قانون اساسی ،مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در
حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند .الزم به ذکر است که برخالف نظر
برخی از حقوقدانان (الهام3 :1913 ،ـ  )1که قائل به اين هستند که میتوان بر اساس قانون
اساسی تعريفی ماهوی از قانون به دست داد و بر اين اساس معتقدند که مجلس صالحيت
قانونگذاری در برخی از امور را که دارای ويژگیهای ماهوی قانون نيستند را ندارد ،به
نظر میرسد که قانون اساسی تنها معيار شناسايی قانون را معيار شکلی قرار داده است و
بر اين اساس اگر مجلس شورای اسالمی در امری قانونگذاری نمايد اين امر پس از تأييد
شورای نگهبان ،ارزش و اعتبار قانون را خواهد داشت .با توجه به مطالبی که بيان گرديد و
با توجه به صالحيت عام قانونگذاری مجلس شورای اسالمی ،اين مرجع میتواند آييننامه،
تصويبنامه و اساسنامه وضع کند يا مصوبات دولت در اين امور را تغيير دهد و يا اينکه
آنها را لغو نمايد (ابوالحمد )29 :1912 ،بر اين اساس با توجه به اينکه شأن و اعتبار
مقررات مصوب قوه مجريه فروتر از قوانين مصوب مجلس است ،مجلس میتواند با
تصويب قانون ،مقررات مصوب قوه مجريه را به صورت ضمنی لغو نموده و يا آنها را
اصالح نمايد.

4ـ محدوده نظارت رئیس مجلس شورای اسالمی
اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی مقرر میدارد که مصوبات قوه مجريه نبايد
مغاير با متن و روح قوانين باشد .بر اساس اين اصل مرجع تشخيص مغايرت مصوبات
دولتی با قوانين ،رئيس مجلس شورای اسالمی است .با توجه به اينکه دولت در راستای
انجام وظايف خود اقدامات گوناگونی انجام میدهد که تمام اين اعمال مشمول نظارت
رئيس مجلس شورای اسالمی نمیگردد بلکه صالحيت رئيس مجلس براساس اصول هشتاد
و پنجم و يکصد و سی و هشتم صرفاً شامل برخی از مصوبات دولت میگردد در اين
رابطه چند موضوع قابل بحث است که در ادامه به بررسی آنها میپردازيم:
1ـ4ـ نظارت رئیس مجلس شورای اسالمی شامل کدام نوع از مصوبات دولتی میگردد؟
در پاسخ به اين سوال بايد متن اصول ( )15و ( )191قانون اساسی مورد توجه قرار
گيرد .بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی ،مجلس میتواند تصويب دائمی
اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت را به دولت بدهد .بر
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اساس ذيل اين اصل ،مرجع تشخيص عدم مغايرت مصوبات دولت با قوانين ،رئيس
مجلس شورای اسالمی است .با توجه به مطالب بيان شده يکی از موضوعات داخل در
صالحيت رئيس مجلس ،نظارت بر اساسنامههای مصوب دولت است.
به موجب اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی ،وزير يا هيأت وزيران حق وضع
آييننامه اجرايی را دارند ،همچنين بر اساس اين اصل ،هيأت وزيران حق دارد برای انجام
وظايف اداری و تأمين اجرای قوانين و تنظيم سازمانهای اداری به وضع تصويبنامه و
آييننامه بپردازد و میتواند تصويب برخی از امور مربوط به وظايف خود را به
کميسيونهای متشکل از چند وزير واگذار نمايد .بر اساس قسمت ديگری از اين اصل،
هريک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران ،حق وضع
آييننامه و صدور بخشنامه را دارد .بر اساس ذيل اصل يکصد و سی و هشتم از ميان
مقررات فوق ،نظارت رئيس مجلس شورای اسالمی صرفاً شامل تصويبنامهها و
آييننامههای هيأت وزيران و مصوبات کميسيونهای متشکل از چند وزير میشود و رئيس
مجلس صالحيتی در رابطه با نظارت بر آيين نامهها و بخشنامههای وزراء را ندارد.
الزم به ذکر است که اين صالحيت مختص نظارت بر مقررات مصوب هيأت وزيران
()9

است و شامل تصميمات اجرايی نمیشود.

ممکن است اين سؤال مطرح شود که آيا

صالحيت رئيس مجلس شورای اسالمی شامل تصميمات نمايندگان ويژه موضوع اصل
يکصد و بيست و هفتم قانون اساسی نيز میشود؟
در پاسخ به اين سوال بايد دو موضوع را مورد توجه قرار داد :يک اينکه به موجب
اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسی تعيين نمايندگان ويژه نيازمند مصوبه هيات
()1

وزيران است که اين مصوبه تحت شمول نظارت رئيس مجلس قرار میگيرد.

موضوع دومی که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که با توجه به اينکه اختيارات
نمايندگان ويژه موضوع اين اصل مربوط به امور صرفاً اجرايی است ،تصميمات اتخاذ شده
توسط نمايندگان ويژه در محدوده صالحيت نظارتی رئيس مجلس قرار نمیگيرد )5(.مرجع
تشخيص اينکه آيا تصميم نماينده ويژه مقررات گذاری بوده و مشمول نظارت رئيس
مجلس است يا نه با خود رئيس مجلس شورای اسالمی است و وی در صورتی که اقدام
نماينده ويژه را مصداق حوزه صالحيت نظارتی خود تشخيص دهد میتواند نسبت به
()1

موضوع ورود پيدا کرده و مصوبه را برای تجديد نظر به دولت عودت دهد.
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البته در رابطه با موضوع شمول و يا عدم شمول صالحيت رئيس مجلس بر مصوبات
نمايندگان ويژه موضوع اصل  123قانون اساسی اين نکته را بايد مورد توجه قرار داد که
اگر نمايندگان ويژه موضوع اصل يکصد و بيست و هفتم تعدادی از وزراء باشند ،رئيس
مجلس صالحيت بررسی موضوع را دارد و میتواند تصميمات متخذه توسط آنها را
مشمول قسمت اخير اصل يکصد و سی و هشتم تشخيص داده و نظر خود را نسبت به آن
اعالم نمايد.
2ـ4ـ مرجع تشخیص مقررات دولتی موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی از
تصمیمات صرفاً اجرایی کیست؟
در اين رابطه بايد توجه داشت که در رابطه با ماهيت اجرايی برخی از امور مثل عزل و
نصب مقامات اداری و اجرايی اختالفی وجود ندارد و در رابطه با اجرايی بودن آنها
اتفاق نظر وجود دارد .اختالف هنگامی بروز میيابد که دولت تحت عنوان تصميمات
اجرايی اقدام به مقررات گذاری مینمايد که به نظر رئيس مجلس شورای اسالمی مشمول
اصل يکصد و سی و هشتم بوده و بايد در مورد مغايرت و عدم مغايرت آن با قوانين
اظهارنظر شود .با توجه به اينکه موضوع نظارت رئيس مجلس مقررات مصوب هيأت
وزيران است ،نمیتوان مرجع تشخيص موضوع نظارت را دولت قرار داد و به دولت
اختيار داد که با توجه به برداشت خود هر آنچه را که مشمول اصل يکصد و سی و هشتم
نمیداند برای رئيس مجلس ارسال ننمايد بلکه اين رئيس مجلس شورای اسالمی است که
با توجه به ماهيت مصوبات دولت میتواند در رابطه با شمول و يا عدم شمول نظارت
خود بر آنها و در نتيجه صالحيت و عدم صالحيت خود اظهار نظر نمايد .دو اصل ()15
و ( )191به اين منظور تصويب شدهاند که هيچ يک از مقررات دولتی (موضوع اصول
فوق) مغاير با قوانين نباشد ،اگر مرجع تشخيص مصوبات دولت موضوع اين اصول از
تصميمات اجرايی ،خود دولت باشد ،در حقيقت اين دو اصل اعتبار خود را از دست میدهند.
اگرچه دولت مکلف است که تمامی مصوبات خود را دارای هر نامی که باشند (اعم از
آييننامه ،تصويبنامه ،موافقتنامه ،تصميمنامه و اسامی از اين قبيل) برای رئيس مجلس
ارسال نمايد و عدم ارسال مصوبات برای رئيس مجلس ،تخلف از وظيفه مقرر در قانون
اساسی محسوب میگردد ،اين امر موجب سلب مسئوليت رئيس مجلس شورای اسالمی نبوده
و وی مکلف به بررسی مصوبات دولت و اظهارنظر در رابطه با مغايرت و يا عدم مغايرت
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آنها با قوانين است .البته برخی بر اين عقيدهاند که ارسال نشدن مصوبات مزبور برای
رياست مجلس شورای اسالمی موجب بی اعتباری مصوبات مزبور خواهد شد (طباطبايی
موتمنی )231 :1919 ،که اگر چه نظر قابل تأملی است ولی مبنای قانونی و حقوقی آن
مشخص نيست.
3ـ4ـ چه نسبتی میان صالحیت رئیس مجلس شورای اسالمی و صالحیت دیوان عدات
اداری در نظارت بر مصوبات دولت وجود دارد؟
برخی بر اين اعتقادند که قانونگذار اساسی صرفاً يک مرجع برای ابطال مقررات دولتی
قرار داده است که آن مرجع ديوان عدالت اداری است .بر اساس اين نظر با توجه به اينکه
در اصول  15و  191قانون اساسی سخنی از ضمانت اجرای نظارت رئيس مجلس شورای
اسالمی بر مقررات دولتی به ميان نيامده است تعيين ضمانت اجرا برای نظارت رئيس
مجلس مغاير اصول  132و  139قانون اساسی است( .معاونت حقوقی رياست جمهوری،
139 ،1913ـ )115در پاسخ بايد گفت ديوان عدالت اداری و رئيس مجلس شورای
اسالمی دو مرجع هم عرض صالح جهت نظارت بر مصوبات دولتی هستند .بر اساس
اصول ( )15و ( )191قانون اساسی مصوبات دولتی موضوع اين اصول ضمن ابالغ برای
اجرا برای رئيس مجلس ارسال میگردد تا در صورتی که آنها را مغاير قوانين بيابد با ذکر
دليل برای تجديدنظر برای هيأت وزيران بفرستد .در حالی که ديوان عدالت اداری مرجعی
قضايی بوده و مصوبات دولت برای اظهارنظر برای ديوان ارسال نمیگردد و تنها در
صورتی که شکايتی از يک مصوبه اعالم گردد اين نهاد به موضوع رسيدگی نموده و
مصوبه را در صورتی که مغاير با قوانين تشخيص دهد ابطال مینمايد.
صالحيت رئيس مجلس شورای اسالمی نسبت به صالحيت ديوان عدالت اداری
محدود است .رئيس مجلس شورای اسالمی صرفاً صالحيت نظارت بر اساسنامههای
مصوب دولت ،آييننامهها و تصويب نامههای هيأت وزيران و کميسيونهای متشکل از
چند وزير را بر عهده دارد در حالی که ديوان عدالت اداری صالحيت رسيدگی به
شکايات عليه تمام تصميمات و مقررات دولتی را دارد.
بر اساس اصول يکصد و هفتادم و يکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی ديوان عدالت
اداری صالحيت ابطال تصويبنامهها و آييننامههای دولتی که مخالف با قوانين و مقررات
اسالمی يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه باشد را داراست همچنين اين ديوان مرجع
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رسيدگی به شکايات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهای دولتی و
احقاق حقوق آنها بوده و صالحيت رسيدگی به قانونی بودن تصميمات صرفاً اجرايی را
نيز بر عهده دارد.
در رابطه با نسبت ميان صالحيت اين دو مرجع بايد توجه نمود که وظيفه اين دو
مرجع ،تشخيص مغايرت مصوبات دولتی با قانون است .نتيجه اينکه اگر رئيس مجلس
مصوبهای را مغاير قانون اعالم نمايد مصوبه فاقد اعتبار میشود و ديگر موضوعی نيست
که ديوان عدالت اداری صالحيت رسيدگی به آن را داشته باشد و همچنين ،اگر ديوان
عدالت مصوبهای را ابطال نمايد موضوعی برای اظهار نظر رئيس مجلس باقی نمیماند.
4ـ4ـ رئیس مجلس شورای اسالمی صرفاً صالحیت نظارت بر عدم مغایرت مصوبات
قوه مجریه با قوانین عادی را دارد یا میتواند در رابطه با مغایرت مصوبات دولتی با
قانون اساسی نیز نظارت نماید؟
با توجه به شأن و جايگاه رئيس مجلس شورای اسالمی به نظر میرسد نتوان برای وی
صالحيت اظهار نظر در رابطه با مغايرت و عدم مغايرت مصوبات دولت با قانون اساسی
را به رسميت شناخت( )3هر چند که با توجه به تکليف دولت به عدم وضع مقررات مغاير
با متن و روح قوانين عادی به طريق اولی دولت مکلف است مصوبات مغاير با قانون
اساسی را تصويب ننمايد ولی اين امر موجبی برای صالح دانستن رئيس مجلس در اين
رابطه نمیشود.
دولت مکلف است که اقدام به وضع مقررات دولتی مغاير با روح قوانين ننمايد و در
صورتی که مقررات مصوب ،مغاير با روح قوانين باشند ،قابل ابطال در ديوان عدالت
اداری بوده و رئيس مجلس شورای اسالمی نيز میتواند مصوبات دولتی مغاير با روح و
متن قوانين را برای اصالح به دولت اعالم نمايد که دولت مکلف به تبعيت از نظر رئيس
مجلس است.
اخيراً نظريات رئيس مجلس که در راستای اعمال نظارت موضوع اصول ( )15و ()191
قانون اساسی اعالم میگردد در روزنامه رسمی درج شده و به اطالع عموم میرسد که با
توجه به اينکه مصوبات دولت در حقوق و تکاليف شهروندان موثر هستند ،انتشار اين
نظريات که متضمن عدم اعتبار مصوباتی است که تأثيرات مذکور را ايجاد نمودهاند گامی
در جهت احياء حقوق عامه میباشد (صدرالحفاظی.)121 :1932 ،
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8ـ ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس
در اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسی پيش از بازنگری که وظيفه نظارت بر
مصوبات دولت بر عهده رئيس جمهور نهاده شده بود ،مصوبات دولت پيش از اعالم نظر
رئيس جمهور فاقد اعتبار بود(مجموعه نظريات شورای نگهبان )1(.)112 :1911 ،اگر چه در
بازنگری سال  1911با هدف عدم اخالل در امور اجرايی کشور مقرر گرديد مصوبات
دولت برای تضمين عدم مغايرت با قوانين ،ضمن ابالغ برای اجرا نزد رئيس مجلس
شورای اسالمی ارسال گردد(صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی
جمهوری اسالمی ايران ،1913 ،ج333 :2ـ )331ولی ماهيت عمل فوق تغييری نداشته
است .لذا با توجه به اينکه اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی ،رئيس مجلس شورای
اسالمی را مرجع نظارت بر مصوبات قوه مجريه قرار داده است و با توجه به سياق اصل
يکصد و سی و هشتم قانون اساسی (که مشابه اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسی
مصوب  1951است) و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی(صورت
مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،1911 ،ج:2
1233ـ )1232و شورای بازنگری قانون اساسی(صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،1913 ،ج1219 :2ـ ،)332با اعالم نظر رئيس مجلس
شورای اسالمی در رابطه با مغايرت مصوبات دولتی با قانون ،دولت مکلف به تبعيت از
نظر رئيس مجلس میباشد و در صورت اصرار دولت بر مصوبه خود ،مصوبه مذکور به
دليل مغايرت با قانون بی اعتبار میگردد.
شورای نگهبان به موجب نظريه شماره /31/92/392م مورخه  1931/9/22و در مقام
تفسير قانون اساسی نيز همين نظر را تأييد نموده است به موجب نظر شورا« :هيأت وزيران
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
ملغیاالثر خواهد شد».
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نتیجهگیری
بر اساس ذيل اصول هشتاد و پنجم و يکصد و سی و هشتم اساسنامههای مصوب
دولت و مقررات دولتی بايد برای نظارت بر عدم مغايرت آنها با قوانين برای رئيس مجلس
شورای اسالمی ارسال شود .مرجع تشخيص اينکه کدام مقرره دولتی مشمول نظارت رئيس
مجلس قرار میگيرد يا نه رئيس مجلس است و نظر وی در رابطه با مغايرت مصوبه دولت
با قوانين نهايی الزم االجرا بوده و مصوبه دولت در صورت عدم تأمين نظر رئيس مجلس
ملغی االثر میشود .نظارت رئيس مجلس و ديوان عدالت اداری در عرض هم بوده و هر
دوی اين مراجع صالحيت اعالم مغايرت مصوبات دولت با قوانين را دارند.
اگر چه دولت مکلف به ارسال مصوبات برای رئيس مجلس است ولی تخلف از اين
امر و عدم ارسال مصوبات دولت برای رئيس مجلس مانع از اعمال صالحيت نظارتی وی
نيست و او میتواند مغايرت مصوباتی را که نظارت بر آنها را در محدوده صالحيت خود
میداند اعالم نمايد.
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یادداشتها
1ـ رأی شماره  491مورخه  7983/70/11هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :هر چند مطابق
تبصره  1قانون الحاق يک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و يکصدو سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در رابطه با مسئوليتهای رئيس مجلس شورای اسالمی
مصوب  1911و اصالحات بعدی مصوب  ،1911/1/92در مواردی که رئيس مجلس شورای
اسالمی ،مصوبات ،آييننامهها و تصويبنامههای مقامات مذکور در اصل هشتاد و پنج و يکصد و
سی و هشتم قانون اساسی را مغاير با متن و روح قانون تشخيص دهد ،نظر وی برای دولت معتبر و
الزماالتباع است و ديوان عدالت اداری نسبت به اين گونه موارد صالحيت رسيدگی ندارد و رئيس
مجلس شورای اسالمی نيز طی نامه شماره  93155ه/ب مورخ  1913/1/11موارد مغايرت قانونی
مصوبه معترضعنه را اعالم نموده ،از اين جهت موجبی برای رسيدگی در هيأت عمومی ديوان
وجود ندارد ،ليکن رسيدگی به جهات مغايرت مصوبه با شرع منصرف از حکم مقرر در تبصره
فوقالذکر میباشد .و نظر به اينکه فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره  13/92/12253مورخ
 ،1913/1/2ماده  2آييننامه معترضعنه را خالف موازين شرع دانستهاند ،لذا به تجويز ماده  11و
بند يک ماده  13و قسمت اخير ماده  22قانون ديوان عدالت اداری مصوبه مورد شکايت ابطال و
اثر آن به تاريخ صدور تسری خواهد داشت.
2ـ رأی شماره ه ع 101/87 /مورخه  7989/1/18هیأت عمومی دیوان عدالت اداری« :وضع
قاعده آمره متضمن ايجاد يا سلب حق و شرايط اصولی هر مورد اختصاص به مقنن دارد» ،رأی

شماره ه 119/81/مورخه « :7989/9/19مفهوم مخالف تبصره ماده 123آييننامه اجرايی قانون
خدمت وظيفه عمومی که متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسيدگی به تقاضای معافيت به
واسطه کفالت يا جهات پزشکی در مدت ادامه تحصيل و برخورداری از معافيت تحصيلی میباشد
خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتی تشخيص داده میشود» ،رأی شماره

ه 997/89/مورخه  ...« :7988/9/19بنابراين مفاد بندهای  2و  9ماده  99آييننامه اجرايی ماده 213
قانون مالياتهای مستقيم مبنی بر صدور برگ قطعی مالياتی اصالحی متضمن افزايش ماليات و
اجرای آن بدون اطالع مؤدی و رسيدگی به اعتراض وی در اين باب توسط مراجع ذيصالح قانونی
ک ه از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است ،خارج از حدود اختيارات وزارت امور
اقتصادی و دارايی در وضع مقررات دولتی تشخيص داده میشود».
3ـ نظریه شماره  13/17/191مورخه « :7913/9/90محدوده اصل  123شامل تصويبنامهها و
آئيننامهها و اساسنامهها نمیشود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود».
4ـ نظریه شماره  87/90/1714مورخه « :7987/70/1اصل  123مربوط امور اجرايی است و
شامل تصويبنامهها و آييننامهها و اساسنامهها نمیشود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود.
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بنابراين تبصره الحاقی ماده ( )23که مقرر نموده است تفويض اختيار دولت ،موضوع اصل 123
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
مینمايد از مصاديق تصويبنامه ذيل اصل  191قانون اساسی میباشد و الزم است اين
تصويبنامه ها ضمن ابالغ برای اجراء به اطالع رئيس مجلس شورای اسالمی برسد تا در صورتی که
آنها را بر خالف قوانين بداند با ذکر دليل برای تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد».
5ـ نظریه شماره  18/17/9789مورخه  7918/77/10شورای نگهبان در رابطه با الزام به ارسال
تصمیمات نمایندگان ویژه موضوع اصل  711قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسالمی

موضوع تبصره  9الحاقی به قانون اجرای اصول ( )89و ( )798قانون اساسی :در تبصره ( )9با
استحضار اينکه اصل ( )123مربوط به امور اجرايی است الزام به ارسال تصميمات مذکور در اصل
( )123قانون اساسی به رئيس مجلس خالف قانون اساسی شناخته شد.
6ـ نظریه شماره  7980/17/1194شورای نگهبان« :رياست محترم مجلس شورای اسالمی؛
عطف به نامه شماره ه /9213ب مورخ  ،1912/9/12صرف نظر از اينکه امور مهمهای از قبيل
تعيين بودجه موضوع نامه شماره /1122ت 22321ه مورخ  1933/9/3خارج از شمول محدوده
اصل  123میباشد ،تشخيص موضوع و تعيين مصداق و تطبيق آن با اصل مذکور و تفسير به عمل
آمده به عهده خود جنابعالی است ،نيازی به اظهارنظر شورای نگهبان ندارد( ».مجموعه اساسی،
)221 :1911
7ـ نظریه تفسیری شماره  1707مورخه « :7917/9/79کلمه «قوانين» مذکور در ذيل اصل يکصد
و سی و هشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی نمیشود».
8ـ نظریه شماره  7341مورخه « :7999/1/19در موارد اختالف بين رئيس جمهور و هيأت
وزيران نظر شورا بر اين است که بدون رعايت نظر رئيس جمهور تصويبنامه و آئيننامه قابل
اجراء نمیباشد».؛ نظریه شماره  1990مورخه  ...« :99/70/9مستفاد از اصل  121قانون اساسی اين
است که قبل از اعالم نظر رئيس جمهور مصوبه رسميت اجرايی ندارد( ».مجموعه نظريات شورای
نگهبان ،پيشين ،ص )113
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منابع و مآخذ
الف) فارسی
ابوالحمد ،عبدالحمید(« ،)0631مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقي جمهوري اسالمي
ايران» ،مجله دانشکده حقوق و علوم سياسی(دانشگاه تهران) ،شماره  ،22صص 01ـ.01
اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي( ،)0631صورت مشروح
مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :اداره کل امور
فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،جلد دوم.
اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي( ،)0630صورت مشروح
مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانوناساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :اداره کل
امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،جلد دوم.
جعفري لنگرودي ،محمدجعفر( ،)0630مبسوط در ترمينولوژی حقوق ،تهران :گنج دانش،
چاپ اول.
زارعي ،محمد حسین(« ،)0633تحلیلي از پیوند حقوق اداري و مديريت دولتي بر پايه
حاکمیت قانون» ،مجله مديريت دولتی ،شماره  ،63صص00ـ.23
سنجابي ،کريم(بي تا) ،حقوق اداری ،بي نا ،چاپ سوم ،جلد اول.
صدرالحفاظي ،نصراهلل( ،)0632نظارت قضائی بر اعمال دولت در ديوان عدالت اداری،
شهريار ،چاپ اول.
طباطبائي موتمني ،منوچهر( ،)0631حقوق اداری تطبيقی ،حاکميت قانون و دادرسیاداری
تطبيقی در چند کشور بزرگ ،تهران :سمت ،چاپ اول.
طباطبائي موتمني ،منوچهر( ،)0636حقوق اداری ،تهران :سمت ،چاپ نهم.
قاضي شريعت پناهي ،ابوالفضل( ،)0636حقوق اساسی و نهادهای سياسی ،تهران :میزان،
چاپ نهم (چاپ اول میزان).
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کاتوزيان ،ناصر( ،)0630مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ايران ،تهران :شرکت
سهامي انتشار ،چاپ چهل و چهارم.
مجموعه اساسي ( ،)0630معاونت حقوقی رياست جمهوری ،تهران :معاونت پژوهش،
تدوين و تنقيح قوانين و مقررات ،چاپ اول.
مجموعه نظريات شورای نگهبان (تفسیري و مشورتي در خصوص اصول قانون اساسي)
( ،)0630مرکز تحقیقات شوراي نگهبان ،تهران :دادگستر.
معاونت حقوقي رياست جمهوري (اداره کل پژوهش و اطالع رساني) ( ،)0631مرزهای تقنين
و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :معاونت حقوقي رياست
جمهوري (معاونت تدوين ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات) ،چاپ اول.
هاشمي ،محمد( ،)0636حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،حاکميت و نهادهای سياسی،
تهران :میزان ،چاپ نهم ،جلد دوم.

ب) پایگاههای اینترنتی
پايگاه اطالع رساني معاونت حقوقي و امور مجلس به آدرس:
http://hvm.ir/

پايگاه اطالع رساني حافظه قوانین ،پايگاه اطالعات قوانین و مقررات به آدرس:
http://tarh.majlis.ir/

پايگاه اطالع رساني روزنامه رسمي به آدرس:
www.rooznamehrasmi.ir

