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چكيده
موضوع مقالهی حاضر تبیین و تحلیل حدود صالحیت مجلس شورای اسالمي در مقام تفسیر قانون
از منظر شورای نگهبان است .پرسش اين است که مجلس شورای اسالمي بهعنوان مفسر قانون عادی
با چه محدوديتهايي از نظر شورای نگهبان بهعنوان مفسر و ناظر قانون اساسي مواجه است .روش
تحقیق ،توصیفي  -تحلیلي است .بررسي نظرهای شورای نگهبان نشان ميدهد که از منظر شورا،
مجلس در مقام تفسیر قوانین عادی صالحیت مطلق ندارد .شورای نگهبان با صدور نظر تفسیری
مورخ  1337/3/7تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر قانون را مغاير با اصل  73قانون اساسي اعالم
کرده است و حال آنکه از اصل  73قانون اساسي ممنوعیت تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر قانون
برداشت نميشود .از نظر شورا عطف به ماسبق شدن تفسیر مجلس از قوانین محدود به مواردی است
که موضوع مختومه نباشد و رعايت حقوق مکتسب اشخاص يکي ديگر از شرايط صحت تفسیر
قانون توسط مجلس است .بهعالوه ،گاهي تفسیر صحیح مجلس از قوانین متضمن تقنین جديد
نیست ،اما به اين دلیل که با تفسیر مجلس مغايرت محتوای قانون اصلي با شرع يا قانون اساسي
آشکار شده است ،توسط شورای نگهبان مغاير با قانون اساسي يا شرع اعالم ميشود.

كليدواژهها :تفسیر ،تقنین ،شورای نگهبان ،قوانین عادی ،مجلس شورای اسالمي.

* نويسندهي مسئول

E-mail: Jtaghizadehd@yahoo.com
**E-mail: Baneshi.hasan@gmail.com
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مقدمه
«در سیر تکوين تمدّن بشری ،منابع محدود و خواستههای نامحدود ،زندگي اجتماعي انسان
را به صحنه دائمي اختالفات مبدل ساخته و موجب شده است ،قانون بهعنوان تنها راهحل
پايدار منازعات و بنیادیترين مؤلفه نظم جوامع شناخته شود .اما افق محدود انديشه مقنن و
تحوالت مستمر اجتماعي مسائلي را پديد ميآورد که بهسبب اجمال يا سکوت متن ،پاسخ
آنها را نميتوان در قانون يافت» (نیکوگفتار صفا .)191 :1337 ،قانونگذار هر اندازه که
نکتهسنج و دقیق باشد و به موضوع احاطه داشته باشد ،باز نميتواند تمام زوايا را در نظر بگیرد
و همهی مسائل مربوط به زندگي روزانهی مردم با موضوع قانون را پیشبیني کند .بهعالوه،
مقتضیات و شرايط زماني وضع قانون کمکم تغییر مييابد و هر روز ممکن است مسائل
جديدی پیدا شود که قانون صريح و روشن مربوط به چند سال قبل برای امروز در تطبیق با
مصاديق مبهم جلوه کند (کاتوزيان .)213 - 212 :1391 ،در برابر اين مشکالت يا بايد قانون
جديد وضع کرد يا از تفسیر استفاده نمود .ازاينرو هر گاه الفاظ قانون مجمل باشد و از
عبارات قانون معنای مشخص مفهوم نشود يا کلمات بهکاررفته مبهم باشند ،بهگونهای که چند
معني را برسانند ،با شرح و تفسیر اجمال و ابهام برطرف ميشود (مدني.)139 :1339 ،
تفسیر به معنای عام آن عبارت است از تبیین کالم اعم از لفظ و معنا و ظهر و بطن آن
(ناصحیان .)31 :1331 ،بهترين نهاد برای تفسیر قانون مرجعي است که آن را وضع کرده است،
زيرا مقنن بیش از هر نهاد ديگری با قانون آشنايي دارد و به وجوه مختلف آن واقف است و
ازاينرو در مقام تفسیر بهتر از هر مرجعي ميتواند بخشهای مجمل يا مبهم قانون را روشن و
حدود و ثغور آن را مشخص کند .تفسیر قانوني که توسط نهاد واضع قانون انجام ميگیرد ،با
اصل تفکیک قوای سهگانه موافقتر است (کاتوزيان217 :1391 ،؛ هاشمي 133 :1333 ،و
 .) 219از همین رو قانونگذار اساسي جمهوری اسالمي ايران تفسیر قوانین عادی را بر عهدهی
واضع آنها قرار داده است .مطابق اصل  23قانون اساسي «اعمال قوهی مقننه از طريق مجلس
شورای اسالمي است» و براساس اصل  73قانون اساسي «شرح و تفسیر قوانین عادی در
صالحیت مجلس شورای اسالمي است» .تفسیر قانون دارای همان اعتبار قانون اصلي است و
به همین سبب الزم است مراحل تصويب قانون در مجلس را سپری کند و به تأيید شورای
نگهبان برسد (نجفي اسفاد و محسني .)212 :1333 ،لزوم بررسي مصوبات تفسیری مجلس
توسط شورای نگهبان مستند به اصل  91قانون اساسي است .به موجب اصل  91قانون اساسي
«کلیه مصوبات مجلس شورای اسالمي بايد به شورای نگهبان فرستاده شود .شورای نگهبان
موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسالم و
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قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببیند برای تجديد نظر به مجلس
بازگرداند .در غیر اين صورت مصوبه قابل اجرا است» .ازاينرو مصوبات تفسیری مجلس از
قوانین عادی به اين دلیل که از جمله مصوبات مجلساند ،بايد برای شورای نگهبان فرستاده
شوند و شورای نگهبان بايد تفسیر مجلس را در صورت مغايرت با قانون اساسي يا شرع برای
تجديد نظر به مجلس بازگرداند .شورای نگهبان نیز در نظر شمارهی  9111مورخ 1332/2/21
دربارهی طرح تفسیر قانوني مواد  12 ،11 ،9و تبصرهی  2مادهی  11قانون اراضي شهری به
لزوم ارسال مصوبات مربوط به تفسیر قوانین توسط مجلس شورای اسالمي برای شورای
نگهبان تصريح کرده است (ن.ک :موسيزاده و همکاران.)212 :1391 ،
اصل  73قانون اساسي صرفاً صالحیت مجلس برای تفسیر قوانین عادی را بیان داشته است
و در مورد جزيیات کار مجلس در اين خصوص و محدوديتهای احتمالي پیش روی مجلس
بهمنظور تفسیر قانون اشارهای ندارد .از آنجا که شورای نگهبان مفسر قانون اساسي و پاسدار
قانون اساسي در برابر مصوبات تفسیری مجلس است ،محدوديتهای احتمالي بر صالحیت
اخیر مجلس را ميتوان از نظرهای شورای نگهبان بهدست آورد .مجلس شورای اسالمي گاهي
در مقام تفسیر قانون قواعد جديدی وضع ميکند .بررسي نظرهای شورای نگهبان در مقام
تفسیر قانون اساسي و نظارت اساسي بر مصوبات تفسیری مجلس حاکي از شکلگیری رويهای
اساسي است که ميتوان از آن با عنوان «ممنوعیت تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر قانون»
ياد کرد .شورای نگهبان در نظر تفسیری مورخ  1337/3/7اعالم ميدارد« :مقصود از تفسیر،
بیان مراد مقنّن است بنابراين تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست،
تفسیر تلقي نميشود» (مجموعهی اساسي .)113 :1391 ،تا پیش از صدور اين نظريه اگر
شورای نگهبان ايرادی به تقنین مجلس در مقام تفسیر قانون وارد ميکرد ،بهسبب مغايرت
محتوای آن با شرع يا اصول قانون اساسي بهجز اصل  73بوده است ( .)1پس از نظر تفسیری
مذکور شورای نگهبان قانونگذاری جديد مجلس در مقام تفسیر قانون را مغاير با اصل 73
قانون اساسي اعالم ميکند که اين نظر با تکرار بهصورت يک رويهی قانون اساسي ظاهر شده
است ( .)2به نظر شورای نگهبان عطف به ماسبق شدن تفسیر مجلس از قانون محدود به
مواردی است که موضوع مختومه نباشد ( )3و تفسیر قانون بايد با رعايت حقوق مکتسب
اشخاص انجام گیرد ( .)1گاهي شورای نگهبان تفسیر صحیح مجلس از قوانین را که حاوی
تقنین جديد نبوده ،مغاير با قانون اساسي يا شرع اعالم کرده است .ايراد شورای نگهبان به
چنین مصوبات تفسیری مجلس در دستهی محدوديتهای مورد نظر شورا بر صالحیت مجلس
جهت تفسیر قانون قرار نميگیرد ،زيرا ايراد شورای نگهبان به اين دلیل است که قانون اصلي
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مغاير با قانون اساسي يا شرع بوده و مغايرت آن با شرع يا قانون اساسي با تفسیر مجلس
آشکار شده است (.)2

 . 1مغايرت تقنين در مقام تفسير با شرع يا اصولي غير از اصل 37
قانون اساسي
برخي از مصوبات تفسیری مجلس که با ايراد مغايرت با شرع يا اصولي غیر از اصل 73
قانون اساسي توسط شورای نگهبان مواجه شدهاند ،به شرح زيرند.

 .1-1تفسير مواد  11و  11قانون اراضي شهري
مواد  11 ،9و  12قانون اراضي شهری مصوب  1331/12/27در خصوص الزام مالکان
زمینهای باير و داير شهری به فروش زمینهای مورد نیاز دولت يا شهرداریها به اين نهادها
هستند .به موجب مادهی  9اين قانون «مالکین زمینهای باير و داير شهری موظفاند زمینهای
مورد نیاز دولت يا شهرداریها را با تقويم دولت به آنها بفروشند» .مادهی  11اين قانون نیز
مقرر ميدارد « :از تاريخ تصويب اين قانون هر گونه تصرف و تجاوز به اراضي شهری متعلق يا
منتقلشده به دولت و شهرداریها يا احداث هر گونه بنا و يا هر گونه نقل و انتقاالت به
موجب اسناد عادی يا رسمي و تفکیک و افراز آن اراضي و يا هر گونه عملي بر خالف اين
قانون جرم شناخته ميشود» .بهعالوه ،مطابق مادهی  12قانون اراضي شهری «وزارت مسکن و
شهرسازی و شهرداریها بايد اين متجاوزين را به دادسرا و دادگاههای صالحه معرفي و از
اراضي مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامي رفع تصرف و تجاوز نموده و بر
حسب مورد در اختیار دولت يا شهرداریها قرار دهد» .تفسیر مجلس از مواد  11و  12قانون
اراضي شهری به شرح ذيل بوده است« :در مواد  11و  12منظور اين است که تصرف و تجاوز
و هر گونه عملي بر خالف اين قانون شامل تصرف و بنا و احداث ساختمان در زمین خود
شخص بدون رعايت ضوابط مسکن و شهرسازی هم ميشود» (مجموعه نظرات شورای
نگهبان .)113 :1391 ،در مادهی  11عبارت تصرف و تجاوز به اراضي شهری «متعلق يا
منتقلشده به دولت و شهرداریها» تصريح شده و اين عبارت شامل «زمین خود شخص»
نميشود که در تفسیر مجلس ذکر شده است .ازاينرو تفسیر مذکور در واقع تقنین جديد بوده
است که مجلس از اين طريق حوزهی شمول قانون را گسترش ميداد .شورای نگهبان توجهي
به تقنین جديد بودن مصوبهی تفسیری مجلس نکرد ،بلکه آن را بهدلیل مغايرت با شرع رد
کرد .براساس نظر شورای نگهبان «تفسیر ماده  12که در رابطه با دخالت قوای انتظامي است در
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مواردی که طرف مدعي حقي برای خود ميباشد با موازين شرعي منطبق نیست» (موسيزاده و
همکاران.)212 :1391 ،

 .2-1تفسير بند  1قانون صالحيت دادسراها و دادگاههاي انقالب
براساس قانون حدود صالحیت دادسراها و دادگاههای انقالب مصوب 1332/2/11
رسیدگي به تعدادی از جرايم تحت شش عنوان از جمله عنوان غارت بیتالمال در بند  2قانون
در صالحیت دادسراها و دادگاههای انقالب قرار گرفت .پس از تصويب قانون مذکور ،مسئلهی
وامهايي که بسیاری از سرمايهداران و متنفذان رژيم گذشته از بانکها گرفته و نسبت به استرداد
آنها اقدام نکرده بودند و نحوهی وصول و بازپرداخت و استرداد آنها به بیتالمال مطرح شد.
دولت اعتقاد داشت نحوهی گرفتن اين وامها و فعل و انفعاالتي که در آن شده و عدم استرداد
آن ،در واقع غارت بیتالمال است که بايد در دادسرای انقالب رسیدگي شود .ازاينرو دولت
درصدد برآمد موضوع را با گرفتن تفسیر از مجلس شورای اسالمي حل کند ،اما مصوبهی
تفسیری مجلس مورد ايراد شورای نگهبان قرار گرفت (مهرپور ،1371 ،ج .)13 :2مصوبه راجع
به شمول بند  2قانون صالحیت دادسراها و دادگاههای انقالب نسبت به وامهای دريافتي
متنفذان و وابستگان رژيم گذشته از بانکها مصوب  1332/3/3مقرر ميداشت« :وجوهي که با
عنوان وام توسط وابستگان رژيم گذشته بدون رعايت ضوابط قانوني موجود آن زمان و با
اعمال نفوذ از بانکهای دولتي دريافت شده است و مسترد نگرديده در حکم غارت بیتالمال
و در صالحیت دادسراهای انقالب ميباشد» .شورای نگهبان در نامهی شمارهی  9331مورخ
 1332/3/13دربارهی تفسیر قانوني مذکور اعالم کرد -1« :از لحاظ موازين شرعي نظر به اينکه
گرفتن وام بهصورت مذکور درصورتيکه قصد عدم اداء آن معلوم نباشد عرفاً غارت بیتالمال
محسوب نميشود الحاق آن به غارت بیتالمال مبنای شرعي ندارد و به تأيید اکثر فقها نرسید.
 -2از لحاظ قانون اساسي نظر به اينکه اطالق تفسیر شامل مواردی ميشود که وامگیرنده با
تمکن فعلي مستنکف از پرداخت نباشد با اکثريت آرا با اصل  139قانون اساسي

()1

مغاير

شناخته شد» .مجلس شورای اسالمي در مصوبهی تفسیری مذکور تقنین جديد کرده بود ،اما
شورای نگهبان بدون توجه به تقنین جديد مجلس مصوبهی تفسیری مزبور را مغاير با شرع و
اصلي غیر از اصل  73قانون اساسي اعالم کرد .با صدور نظر تفسیری مورخ ،1337/3/7
شورای نگهبان صرف تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر قانون را مغاير با اصل  73قانون
اساسي اعالم کرده است.
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 .2مغايرت تقنين در مقام تفسير با اصل  37قانون اساسي
شورای نگهبان ابتدا بهطور ضمني به مغايرت تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر قانون با
قانون اساسي اشاره کرده اما بهتدريج در نظرهای خويش به ممنوعیت تقنین جديد در مقام
تفسیر قانون تصريح کرده است.

 .1-2اشارهي ضمني شوراي نگهبان به ممنوعيت تقنين در مقام تفسير
نخستین بار شورای نگهبان نظر خويش مبني بر ممنوعیت تقنین جديد مجلس در مقام
تفسیر قانون را در خصوص طرح تفسیر قانوني راجع به تعیین نمايندهی قوهی مقننه در قانون
ادارهی صداوسیمای جمهوری اسالمي ايران مصوب  1337/11/11اعالم کرد .تفسیر قانوني
مجلس در خصوص تعیین نماينده توسط مجلس برای ادارهی صداوسیما به شرح زير بود:
«چنانچه دوره مجلس خاتمه يافته و دوره جديد شروع شود نماينده قوه مقننه که به موجب
قانون اداره صداوسیما بهعنوان عضو شورای سرپرستي به مدت  2سال در دوره قبل انتخاب
شده و مدت عضويت او هم منقضي نشده است نميتواند در دوره جديد بهعنوان نماينده قوه
مقننه عضو آن شورا باشد و مجلس نسبت به انتخاب نماينده اقدام خواهد کرد» .شورای
نگهبان دربارهی تفسیر مذکور اعالم کرد« :نظر به اينکه در ماده  1قانون اداره صداوسیمای
جمهوری اسالمي ايران مصوب  1329/11/3مجلس شورای اسالمي که مدت تصدی
نمايندگان قوای سهگانه دو سال تصريح شده است

()2

هیچگونه ابهام ،اجمال و کلیتي ملحوظ

نیست مورد مذکور در مصوبه از مصاديق تفسیر نبوده و با اصل  73قانون اساسي مغايرت
دارد» (مجموعه نظريات شورای نگهبان ،1332 ،ج .)233 :11شورای نگهبان بیان داشته است
که مادهی  1قانون ادارهی صداوسیما در خصوص مدت تصدی نمايندگان قوای سهگانه در
شورای سرپرستي صداوسیما بدون ابهام و صريح است و نیازمند تفسیر نیست .مصوبهی
مجلس تضییق دايرهی شمول قانون بوده که البته برای تفسیر آن ضرورت نداشته است.
بهعبارت ديگر ،مصوبهی تفسیری مجلس دربارهی قانون ادارهی صداوسیما بهدلیل کوتاه کردن
دورهی دوسالهی مذکور در قانون اصلي در قالب تفسیر قانون ،در واقع تقنین جديد انجام داده
است .مطابق نظر تفسیری مورخ  1337/3/7شورای نگهبان «مقصود از تفسیر ،بیان مراد مقنّن
است بنابراين تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست ،تفسیر تلقي
نميشود» (مجموعهی اساسي .)113 :1391 ،از نظر شورای نگهبان چنین برداشت ميشود که
تفسیر قانون همان رفع ابهام از قانون است و برای رفع ابهام گاهي توسعه يا تضییق قانون
ضروری ميگردد؛ يعني ممکن است نظر قانونگذار بهگونهای بیان شود که برد مفاد قانون از
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آنچه تصور ميشده بیشتر گردد يا دامنهاش کوتاهتر شود (مهرپور .)13 :1373 ،بهعبارت ديگر،
در مقام تفسیر و رفع ابهام از قانون ممکن است توسعه و تضییق قانون الزم باشد ،اما اين
وضعیت متفاوت از وضعیتي است که در شرايط صراحت قانون ،توسعه يا تضییقي در آن ايجاد
شود .شورای نگهبان با تبعیت از همین مالک در نظر شمارهی  79/21/1221مورخ 1379/3/23
در خصوص طرح استفساريهی مواد  12و  13قانون اقدامات تأمیني ،مصوبهی مجلس شورای
اسالمي را که مؤسسهی مطبوعاتي و روزنامه را از شمول عنوان «مؤسسهی» مذکور در قانون
خارج ميکرد ،به دلیل ايجاد تضییق در شمول قانون و عدم شمول عنوان تفسیر بر آن ،خالف
اصل  73قانون اساسي اعالم کرد .بهعالوه ،شورای نگهبان در نظر شمارهی 33/31/21393
مورخ  1333/11/9دربارهی طرح دوفوريتي استفساريهی مادهی  31قانون انتخابات مجلس
شورای اسالمي ،مصوبهی تفسیری مجلس را که ممنوعیت الصاق و نصب پوستر در قانون
اصلي را به چاپ آن توسعه ميداد ،خالف اصل  73قانون اساسي تشخیص داد (نک.
موسيزاده و همکاران.)313 - 311 :1391 ،
شورای نگهبان در نظرهای مذکور به ممنوعیت تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر قانون
تصريح نداشته است ،اما از کلیت نظرهای شورا ميتوان اين منظور را دريافت کرد .مؤيد اين
برداشت موارد متعددی از نظرهای شورای نگهبان در خصوص مصوبات تفسیری مجلس از
قوانین است که با استناد به اصل  73قانون اساسي بهصراحت تقنین مجلس در مقام تفسیر را
مغاير با قانون اساسي اعالم کرده است.

 .2-2نظر صريح شوراي نگهبان مبني بر ممنوعيت تقنين در مقام تفسير
برخي از مصوبات تفسیری مجلس که شورای نگهبان آنها را بهصراحت بهدلیل تقنین جديد
مجلس در مقام تفسیر قانون مغاير با اصل  73قانون اساسي اعالم کرده است به شرح زيرند.

 .1-2-2تفسير مادهي  22قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور
نخستین بار نظر صريح شورای نگهبان مبني بر ممنوعیت تقنین مجلس در مقام تفسیر
قانون در خصوص طرح استفساريهی مادهی  23قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات
شوراهای اسالمي کشور مصوب  1331/9/22اعالم شد .بندهای  1و  2مادهی  23قانون مذکور
تعدادی از مقامات را بهترتیب از عضويت در شوراهای اسالمي در سراسر کشور و در
حوزههای محل مأموريتشان منع ميکردند ،مگر آنکه قبل از ثبتنام از سمت خويش استعفا
کنند و بههیچوجه در آن پست شاغل نباشند .استفساريهی مادهی  23اين قانون بهترتیب زير
مطرح شد« :آيا ممنوعیت تصدی مناصب اداری مذکور در بندهای  1و  2ماده  23پس از
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عضويت در شوراهای يادشده نیز تسری دارد يا خیر»؟ .منظور از استفساريه اين بوده است که
آيا اعضای شوراهای اسالمي محلي در زمان عضويت در شورا نیز مانند زمان داوطلبي در
انتخابات شوراها از تصدی مناصب اداری مذکور در بندهای  1و  2مادهی  23منع شدهاند؟
پاسخ مجلس به اين پرسش به شرح زير بیان شد« :بلي ،عضويت همزمان در شوراهای اسالمي
با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده  23منافات دارد و در صورت ادامه مسؤولیت اداری
مزبور ،افراد فوق از عضويت در شوراهای اسالمي مستعفي شناخته ميشوند» (مجموعه
نظريات شورای نگهبان ،1391 ،ج.)212 :11
يکي از قواعد تفسیر قانون آن است که قانون با توجه به اهداف آن تفسیر شود .به موجب
اين قاعده در موارد ابهام قانون مفسر ميتواند با مراجعه به وضع پیش از تصويب و بررسي
خلل و نواقصي که قانون مزبور بهمنظور تدارک و چارهجويي آن به تصويب رسیده است،
درصدد رفع ابهام و کشف مراد مقنن برآيد (امیدی .)93 : 1373 ،ظاهراً دلیل ارائهی چنین
تفسیری توسط مجلس شورای اسالمي تأمین اهدافي مانند حفظ استقالل صاحبان مشاغل و
مقامات عمومي و انجام مطلوبتر مأموريتهای محوله (نک .تقيزاده )29 :1333 ،يا احتراز از
سوء استفادهی صاحبان مناصب اداری يا اعضای شوراهای اسالمي از مقام و جايگاه خويش
بوده است .بيتر ديد تصاحب بیش از يک پست يا مقام در ساختار اداری و سیاسي ممکن
است عواقب سوئي مانند وقفه در کارها ،اعمال نفوذ ،انحصارطلبي و استبداد ،تفريط در
بودجهی عمومي ،لوث مسئولیتها ،افزايش بیکاری ،تضییع حقوق مردم و تبعیض را در پي
داشته باشد (هاشمي.)11 :1333 ،
مصوبهی تفسیری مجلس دربارهی مادهی  23قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهای
اسالمي کشور قاعدهای را به قانون اضافه ميکرد که از آن استنباط نميشد و ازاينرو شورای نگهبان
اعالم کرد« :قسمت اخیر مادهواحده عبارت «در صورت ادامه مسوولیت اداری مزبور ،افراد فوق از
عضويت در شوراهای اسالمي مستعفي شناخته ميشوند» از اين جهت که تفسیر قانون سابق نیست
بلکه تقنین جديد است مغاير اصل  73قانون اساسي شناخته شد» (مجموعه نظريات شورای نگهبان،
 ،1391ج .)213 :11بهعبارت ديگر ،شورای نگهبان منافات عضويت همزمان در شوراهای اسالمي با
تصدی مناصب اداری مذکور در مادهی  23قانون را بهدرستي رفع ابهام و تفسیر قانون تشخیص داد
که اهداف مقنن را نیز تأمین ميکند .ازاينرو اين بخش از مصوبهی تفسیری مجلس مغاير با قانون
اساسي اعالم نشد .اما بخش دوم مصوبهی تفسیری مجلس که ادامهی مسئولیتهای اداری مزبور را
استعفای از عضويت در شوراهای اسالمي ميشناخت ،بهدرستي تقنین جديد تلقي ميشد که به نظر
شورای نگهبان با اصل  73قانون اساسي مغايرت داشته است.
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 .2-2-2تفسير تبصرهي  3مادهي  11و مادهي  111قانون مديريت خدمات كشوري
مادهی  71قانون مديريت خدمات کشوری مقرر ميدارد« :سمتهای ذيل مديريت سیاسي
محسوب شده و بهعنوان مقام شناخته ميشوند و امتیاز شغلي مقامات مذکور در اين ماده به

شرح زير تعیین ميگردد  :الف – رؤسای سه قوه ( )13111امتیاز .ب – معاون اول

رئیسجمهور ،نواب رئیس مجلس شورای اسالمي و اعضای شورای نگهبان ( )17111امتیاز... .
 .... .تبصره  -3مقامات مذکور در اين ماده که حداقل دو سال در پست مديريتهای سیاسي
انجام وظیفه نموده يا بنمايند پس از تصدی مقام درصورتيکه به سمت پائینتری منصوب
شوند ،چنانچه حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر آنها در مسؤولیت جديد از هشتاد درصد
حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر وی در پست قبلي کمتر باشد به میزان مابهالتفاوت تا هشتاد
درصد را تفاوت تطبیق دريافت خواهند نمود .اين تفاوت تطبیق با ارتقاءهای بعدی (عوامل
شغل و شاغل و فوقالعادهها) مستهلک ميگردد و اين مابهالتفاوت در محاسبه حقوق
بازنشستگي و وظیفه نیز مالک عمل خواهد بود» .در استفساريهی تبصرهی  3مادهی  71و
مادهی  117قانون مديريت خدمات کشوری از مجلس پرسیده شد -1« :آيا حکم تبصره  3ماده
 71قانون مديريت خدمات کشوری در عبارت "به میزان مابهالتفاوت تا  31درصد را تفاوت

تطبیق دريافت خواهند نمود" برای کلیهی مقامات موصوف در ماده  71اعم از شاغل يا

بازنشستهای که تاريخ بازنشستگي آنها قبل يا بعد از تاريخ الزماالجرا شدن قانون باشد شمول
دارد و دولت و صندوقهای بازنشستگي و تأمین اجتماعي مکلفند کلیه مطالبات مقامات
موصوف ناشي از اجرای آن از تاريخ الزماالجرا شدن قانون را بر مبنای آخرين حقوق و
مزايای هر سال مقام نظیر پرداخت نمايند؟  -2آيا حکم تبصره  3ماده  71شامل کارکنان
دستگاههای مستثني شده در ماده  117قانون مرقوم ميشود يا خیر؟» .مجلس شورای اسالمي
در تاريخ  1391/3/31در مقام پاسخ به پرسشهای مذکور اعالم کرد -1« :بلي ،بايد بر مبنای
آخرين  31درصد حقوق و فوقالعادههای موضوع ماده  113مقام نظیر ،به کلیه شاغلین و
بازنشستگاني که حداقل  2سال در پستهای موضوع ماده  71يا همتراز آنان خدمت نموده يا
بنمايند برای شاغلین از تاريخ الزماالجرا شدن قانون و بازنشستگان از تاريخ تصويب محاسبه
و پرداخت گردد بهطوریکه همواره از  31درصد حقوق و مزايای مقامات نظیر و همتراز آنها
کمتر نباشد -2 .حکم تبصره  3ماده  71قانون ،ناظر به مقامات موضوع ماده  71اين قانون و
همترازان آنان است که شامل کلیه دستگاههای اجرايي موضوع ماده  2همین قانون ميشود».
بند  1مصوبهی تفسیری مجلس ،با توسعهی دايرهی شمول قانون ،مقاماتي را که قبل از
تصويب قانون مديريت خدمات کشوری بازنشسته شدهاند نیز مشمول تبصرهی  3مادهی 71
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قانون مذکور قرار ميداد .ازاينرو تفسیر مجلس از آن جهت که تقنین جديد بوده و توسعهی
دايرهی شمول قانون برای تفسیر آن ضرورت نداشته است ،مورد ايراد شورای نگهبان قرار
گرفت .شورا در نظر مورخ  1391/9/2اعالم کرد« :با توجه به نظريه تفسیری شورای نگهبان از
اصل  73قانون اساسي طرح فوقالذکر تفسیر نیست بلکه قانونگذاری است ،لذا مغاير اصل
مذکور شناخته شد» (پژوهشکدهی شورای نگهبان.)12 :1391 ،

 .3-2-2تفسير مادهي  22قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي
مطابق بند  1مادهی  23قانون انتخابات مجلس شورای اسالمي (اصالحي  )1332يکي از
شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس «داشتن مدرک تحصیلي کارشناسيارشد يا معادل آن» است.
به موجب تبصرهی  3مادهی ( 23الحاقي  )1333/1/23نیز «هر دوره نمايندگي مجلس شورای
اسالمي معادل يک مقطع تحصیلي فقط برای شرکت در انتخابات محسوب ميشود» .دربارهی
تبصرهی  3مادهی  23قانون انتخابات مجلس به شرح زير از مجلس استفسار شد« :با توجه به
اصل  33قانون اساسي که هر دوره نمايندگي را چهار سال ميداند آيا منظور قانونگذار در
تبصره  3ماده  23قانون موضوع استفساريه از دوره نمايندگي طي مدت چهار سال ميباشد يا
شامل نمايندگان میاندورهای هم ميشود؟» .مجلس شورای اسالمي در مقام پاسخ به
استفساريهی مذکور يک بار نمايندگي در هر دوره به میزان ولو کمتر از مدت چهار سال و نیز
نمايندگي میاندورهای را موضوع تبصرهی  3مادهی  23قانون انتخابات مجلس شورای اسالمي
اعالم کرد (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي .)217/22331 :1391 ،هدف مجلس اين
بوده است که نمايندگان منتخب در انتخابات میاندورهای که مثالً برای دو سال نمايندهی
مجلس ميشوند يا نمايندگاني که هنوز دورهی نمايندگي آنها تکمیل نشده است ،بهعنوان
نمايندگان دارای يک دورهی نمايندگي محسوب شوند تا برای داوطلبي در انتخابات مجلس با
مانع مواجه نشوند .شورای نگهبان دربارهی تفسیر مذکور اعالم کرد :از آنجا که توسعهی
مفهوم يک دورهی نمايندگي تفسیر نبوده است بلکه تقنین محسوب ميشود ،اين بند مغاير با
اصل  73قانون اساسي شناخته شد (پژوهشکدهی شورای نگهبان .)12 :1391 ،بهنظر ميرسد
که شورای نگهبان با نظر به اصل  33قانون اساسي مصوبهی تفسیری مجلس را تقنین جديد
محسوب کرده است .مطابق اصل  33قانون اساسي «دوره نمايندگي مجلس شورای اسالمي
چهار سال است» و حال آنکه مصوبهی تفسیری مجلس تصدی نمايندگي کمتر از چهار سال را
يک دورهی نمايندگي محسوب ميکرد .مجلس شورای اسالمي يک دورهی نمايندگي را
بهگونهای تفسیر کرد تا به دورهی زماني کمتر از چهار سال نیز گسترش يابد .اين توسعه به نظر
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شورای نگهبان تقنین جديد تلقي شده و مغاير با اصل  73قانون اساسي اعالم شده است .شورا
ميتوانست تفسیر مجلس را مغاير با اصل  33قانون اساسي نیز اعالم کند.
شورای نگهبان در نظر شمارهی  1391/31/17312مورخ  1391/2/22دربارهی طرح
استفساريهی تبصرهی  2مادهواحدهی قانون اصالح بند و مادهی  11قانون برنامهی پنجسالهی
پنجم توسعهی جمهوری اسالمي ايران و در نظر شمارهی  92/31/22192مورخ 1392/3/2
دربارهی طرح استفساريهی تبصرهی مادهی  77قانون تأمین اجتماعي نیز مصوبات تفسیری
مجلس شورای اسالمي را بهدلیل اينکه تفسیر نبوده ،بلکه قانونگذاری بوده است ،مغاير با اصل

 73قانون اساسي اعالم کرده است (ن.ک :پژوهشکدهی شورای نگهبان.)11 – 13 :1391 ،

شورای نگهبان با صدور نظرهای متعددی در مقام تفسیر يا نظارت قانون اساسي تقنین
جديد مجلس در مقام تفسیر قانون را مغاير با اصل  73قانون اساسي اعالم کرده است و حال
آنکه از اصل  73قانون اساسي ممنوعیت تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر قانون عادی
برداشت نميشود .تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر قانون دارای وجاهت اساسي است ،زيرا
مفسر قانون عادی همان مقنن قانون عادی است .صالحیت عام قانونگذاری مجلس شورای
اسالمي که در اصل  71قانون اساسي شناسايي شده نیز مؤيدی برای اثبات امکان قانونگذاری
جديد مجلس در مقام تفسیر قانون است .بر فرض که مجلس در مقام تفسیر قانون از حدود
قوانین قبلي مصوب خويش تجاوز کند ،مصوبات آن بهعنوان قانون جديد قابل پذيرفتن است
(کاتوزيان .)213 :1391 ،شورای نگهبان برای عطف به ماسبق شدن قوانین تفسیری مصوب
مجلس محدوديت قائل است.

 .7محدوديت در عطف به ماسبق شدن تفسير مجلس از قانون
مادهی  9قانون اراضي شهری مصوب  1331/12/27مقرر ميداشت« :مالکین زمینهای باير
و داير شهری موظفاند زمینهای مورد نیاز دولت يا شهرداریها را با تقويم دولت به آنها
بفروشند و دولت ميتواند بهجای زمینهايي که مساحت آنها بیش از سه هزار متر مربع
ميباشد با رعايت ضوابط عوض آنرا از ساير اراضي دولتي که ارزش معامالتي آن معادل بهای
زمینواگذاری به دولت باشد به فروشنده واگذار کند .تبصرهی  -1مقررات اين قانون نسبت به
زمینهای تملکي قبلي دولت و بانکها که تمام يا قسمتي از بهای آن را پرداخت نکردهاند نیز
قابل اجرا است .تبصرهی  -2در صورت استنکاف يا عدم مراجعه يا عدم دسترسي به مالک
پس از اعالم وزارت مسکن و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتي و در وثیقه بودن ملک و هر
گونه اشکاالت حقوقي ديگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و
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حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی يا شهرداری به قائممقامي مالک سند انتقال را امضاء
مينمايد و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصاحسابهای الزم و رفع هر گونه اشکال
بهای آنپرداخت يا زمین معوض واگذار ميگردد» .مطابق مادهی  12قانون مذکور «تشخیص
عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تمیز باير و موات اراضي با کمیسیوني مرکب از
نمايندگان وزراء دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آيیننامه اجرايي
خواهد بود .تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاريخ اعالم وزارت مسکن و شهرسازی
قابلاعتراض در دادگاه محل است» .تبصرهی  2مادهی  9و مادهی  12قانون اراضي شهری در
تاريخ  1332/11/12به شرح زير توسط مجلس شورای اسالمي تفسیر شد« :در تبصره  2ماده 9
و ماده  12قانون اراضي شهری منظور از «اعالم» همان «اعالن» يعني درج آگهي در جرايد
کثیراالنتشار است» .شورای نگهبان دربارهی تفسیر مذکور اعالم کرد« :درصورتيکه براساس
ظهور عرفي کلمه «اعالم» در گذشته از طرف محاکم قضايي و ديوان عدالت اداری احکام
قطعي صادر شده باشد تفسیر قانون ناقض احکام قطعي نخواهد بود» (مهرپور ،1371 ،ج:1
 .)391 - 392دکتر حسین مهرپور در اين زمینه بیان ميکند« :نظر شورای نگهبان اين بود که
اين تفسیر اشکالي ندارد .نهايت امر اين است که مجلس تحت عنوان تفسیر قانونگذاری کرده
است ولي تسری اين تفسیر به گذشته بهگونهای که بتواند آرای قطعي محاکم قضايي و ديوان
عدالت اداری را که براساس تفسیر و برداشت متفاوت خود با مجلس قبالً صادر شده ملغي
سازد صحیح نیست» (مهرپور ،1371 ،ج.)393 :1
از آنجا که با شرح و تفسیر قانون همان قانون سابق روشن و قابل فهم شده است ،آثار
تفسیر به گذشته يعني زمان الزماالجرا شدن قانون برميگردد (مدني139 :1339 ،؛ کاتوزيان،
 .)217 :1391بهعبارت ديگر« ،اصل بر اين است که قوانین جز در موارد استثنايي عطف به
ماسبق نميشوند ولي چون قوانین تفسیری قاعدهگذاری جديد نیستند و معنای درست قواعد
گذشته را بیان ميکنند به حکم طبیعت خود به گذشته سرايت ميکنند» (بابايي مهر:1333 ،
 .)131ازاينرو شورای نگهبان که نگران نقض اصل امنیت قضايي و حقوقي در اثر رجعت
قانون به گذشته و مغايرت آرای قضايي مختومه با تفسیر مجلس است ،تصريح ميکند که
تفسیر مجلس نبايد به نقض آرای قطعي محاکم قضايي و ديوان عدالت اداری که براساس
تفسیر ديگری از قانون صادر شدهاند ،منجر شود .با وجود اين ،بايد توجه داشت که عدم
تصريح به نکتهی مذکور توسط شورای نگهبان جوازی برای تغییر احکام صادرهی قطعي
توسط دادرسان نميگرديد ،زيرا براساس ذيل اصل  73قانون اساسي صالحیت مجلس برای
تفسیر قوانین عادی «مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین ميکنند نیست».
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نظر شورای نگهبان در حوزهی عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون که در اينجا بهطور خاص
آرای قطعي محاکم قضايي و ديوان عدالت اداری را مصون از تغییر ناشي از تفسیر قانون اعالم
کرده است ،در سالهای بعد دامنهی شمول بیشتری يافت و با نظر تفسیری شورای نگهبان در
قالب عدم تسری تفسیر مجلس از قانون به موضوعات مختومه تأيید و تکمیل شد.
شورای نگهبان در نظر تفسیری مورخ  1337/3/7اعالم کرد« :تفسیر از زمان بیان مراد مقنّن
در کلیه موارد الزماالجرا است .بنابراين در مواردی که مربوط به گذشته است و مجريان
برداشت ديگری از قانون داشتهاند و آن را به مرحله اجراء گذاشتهاند تفسیر قانون به موارد
مختومة مذکور تسرّی نمييابد» (مجموعهی اساسي .)113 :1391 ،بهعالوه ،شورای نگهبان در
نظر تفسیری مورخ  1379/11/21در مقام تأيید و تکمیل نظر تفسیری مذکور اعالم کرد:
«تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد الزماالجراء است با اين قید که به موارد مختومه
تسری نمييابد .بنابراين چنانکه تا هنگام الزماالجراء شدن تفسیر قانون ،موضوعي مختومه
نشده باشد بايد مطابق نظريه تفسیری اقدام گردد» (مجموعهی اساسي .)113 :1391 ،با توجه
به نظر شورای نگهبان مبني بر اينکه تفسیر قانون بايد بر موضوعاتي که هنوز مختومه نشدهاند
اعمال شود ،ميتوان استنباط کرد که نه تنها عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون ايرادی ندارد،
بلکه در مواردی که هنوز موضوع مختومه نشده است ،بايد مطابق مصوبهی تفسیری مجلس
اقدام شود .بهعبارت ديگر ،اصل بر عطف به ماسبق شدن مصوبات تفسیری مجلس از قانون
است ،اما تفسیر قانون نبايد به موارد مختومه تسری يابد تا امنیت حقوقي و قضايي تضمین
شود .با تبعیت از همین منطق است که از منظر شورای نگهبان مصوبات تفسیری مجلس نبايد
حقوق مکتسب اشخاص را تضییع کنند« .قوانین تفسیری به حکم طبیعت خاص خود به
گذشته سرايت ميکند و لذا ممکن است در اين خالل به حقوق ثابت اشخاص تجاوز شود»
(کاتوزيان.)213 :1391 ،

 .4لزوم رعايت حقوق مكتسب اشخاص در تفسير قانون
تبصرهی  1قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاوني مسکن کارکنان دانشگاه تهران
مقرر ميداشت« :اعضای شرکت تعاوني مسکن کارکنان دانشگاه در واگذاری واحدهای
مسکوني اولويت دارند» .در استفساريهی قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاوني
مسکن کارکنان دانشگاه تهران مصوب  1337/11/13از مجلس شورای اسالمي پرسیده شد که
با توجه به تبصرهی  1قانون آيا واگذاری واحدهای آمادهشده به غیر از اعضای قديمي مجاز
است؟ و آيا آن عده از اعضای تعاوني که دارای مسکن هستند ،با رعايت ضوابط قانون و
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اراضي شهری و ساير قوانین ميتوانند واحدی از تعاوني بگیرند و در غیر اين صورت حق
دريافت مبلغ دريافتي را دارند؟ .در پاسخ به پرسشهای مذکور تفسیر مجلس به شرح ذيل بیان
شد« :منظور از تصويب قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاوني مسکن کارکنان
دانشگاه تهران اين بوده است که شهرک مذکور با نظر دانشگاه در اختیار افراد فاقد مسکن
دانشگاه تهران قرار گیرد و اعضای تعاوني مسکن کارکنان دانشگاه در چارچوب ضوابط
مربوطه در اولويت دريافت يک واحد مسکوني قرار ميگیرند» .شورای نگهبان در نظر
مرحلهی اول خود دربارهی تفسیر مذکور اعالم کرد« :نظر به اينکه با توجه به اساسنامه شرکت
تعاوني مسکن دانشگاه تهران تفسیر مذکور موجب تضییع حقوق مشروعه جمعي از اعضای
قديمي شرکت است خالف موازين شرع شناخته شد» (مجموعه نظريات شورای نگهبان،
 ،1332ج .)21 - 19 :11با توجه به اينکه مجلس در اصالحیهی بعدی تغییر خاصي ايجاد
نکرد ،شورای نگهبان در نظر مرحلهی دوم خويش بخش مورد ايراد از مصوبهی تفسیری
مجلس را مورد اشاره قرار داد و اعالم کرد« :ايراد شرعي شورای نگهبان برطرف نشده است و
هر گاه عبارت «چارچوب ضوابط مربوطه» به عبارت «چارچوب اساسنامه اول شرکت» تبديل
شود اصالح الزم بهعمل ميآيد» (مجموعه نظريات شورای نگهبان ،1332 ،ج .)21 :11بهنظر
ميرسد که شورای نگهبان عبارت «چارچوب ضوابط مربوطه» را متفاوت با عبارت «چارچوب
اساسنامهی اول شرکت» و متضمن تقنین جديد ميدانست .با مصوبهی تفسیری مجلس امکان
تضییع حقوق مشروع جمعي از اعضای قديمي شرکت وجود داشت .ازاينرو شورای نگهبان
مصوبهی تفسیری مجلس را مغاير با شرع اعالم کرد.
امکان نقض حقوق مکتسب اشخاص در صورت تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر قانون
نميتواند استداللي محکم و خدشهناپذير برای اثبات مغايرت هر گونه تقنین مجلس در مقام
تفسیر با قانون اساسي تلقي شود ،زيرا اينگونه نیست که هر نوع تقنین جديد در مقام تفسیر
لزوماً به نقض حقوق مکتسب منجر شود .بهعالوه ،گاهي اصل قانون مورد تفسیر ناقص و
خالف شرع يا قانون اساسي است که بايد با تقنین جديد در مقام تفسیر وجه غیراساسي يا
غیرشرعي آن مرتفع شود .برخي از مصوبات تفسیری مجلس از قوانین به اين دلیل با ايراد
شورای نگهبان مواجه شدهاند که قوانین اصلي با شرع يا قانون اساسي مغايرت داشتهاند.

 .5مغايرت اصل قانون مورد تفسير با قانون اساسي يا شرع
برخي از مصوبات تفسیری مجلس بهرغم اينکه متضمن تقنین جديد نیستند ،چون محتوای
غیرشرعي يا غیراساسي قانون اصلي را آشکار کردهاند ،با ايراد شورای نگهبان مواجه شدهاند.
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در اين موارد تفسیر صحیح مجلس از قانون بخشهايي پنهان از قانون را آشکار ميکند که
مغاير با قانون اساسي يا شرع بودهاند .ازاينرو ايراد شورای نگهبان به تفسیر مجلس از قانون
نیست ،زيرا تفسیر مجلس از قانون صحیح است ،بلکه ايراد شورا به اصل قانون مورد تفسیر
است که دارای محتوای غیرشرعي يا غیراساسي بوده و با تفسیر مجلس آشکار شده است.
تفسیر دربارهی وظیفهی دادستان ديوان محاسبات کشور و تفسیر مادهی  113قانون مديريت
خدمات کشوری از جمله مصوبات تفسیری مجلس هستند که قوانین اصلي ناسازگار با قانون
اساسي يا شرع بودهاند.

 .1-1تفسير دربارهي وظيفهي دادستان ديوان محاسبات كشور
مصوبهی تفسیری مجلس در مورد وظیفهی دادستان ديوان محاسبات کشور به شرح ذيل
است« :با توجه به بند «هـ» ماده  23قانون ديوان محاسبات کشور

()3

که رسیدگي و اعالم نظر

در مورد سوء استفاده را از وظايف هیأتهای مستشاری دانسته و وظیفه دادستان در ماده 22
قانون مزبور

()1

چون ناظر به ماده  23ميباشد وظیفه او مقید به پس از اعالم نظر هیات

مستشاری ميشود و در ماده  37چون دادستان پس از تشخیص جرم که در صالحیت
هیأتهای مستشاری ميباشد مکلف به ارجاع موضوع به مراجع صالحه ميشود ،دادستان
ديوان محاسبات بدون اعالم نظر هیاتهای مستشاری نميتواند جرايم عمومي را به مراجع
قضايي اعالم نمايد» .تفسیر مجلس در پاسخ به پرسش برخي نمايندگان مربوط به دورهای بوده
است که هیأتهای مستشاری ديوان محاسبات هنوز تشکیل نشده بودند .ازاينرو تعدادی از
نمايندگان مجلس تفسیر مجلس را از مواد  23و  22قانون ديوان محاسبات کشور و مادهی 37
قانون محاسبات عمومي

()2

بهمنظور ارجاع جرايم عمومي توسط دادستان ديوان محاسبات

کشور بدون اعالم نظر هیأتهای مستشاری ديوان به مراجع قضايي درخواست کردند .شورای
نگهبان در خصوص تفسیر مذکور اعالم کرد« :از نظر فقها چون اطالق اين تفسیر در مواردی
موجب تضییع اموال دولت و امحاء آثار جرم و خروج متهم از معرض تعقیب ميشود مغاير
موازين شرعي شناخته شد» (مهرپور ،1371 ،ج.)132 - 131 :2
در حوزهی حقوق عمومي اصل بر عدم صالحیت مقامات عمومي است (ن.ک :طباطبايي
مؤتمني .)119 :1332 ،ازاينرو مفسر در مقام تفسیر مواد قانون بايد به اصل عدم صالحیت که
يک قاعدهی اساسي حقوق عمومي است ،توجه داشته باشد و تفسیر خود را با لحاظ اين اصل
انجام دهد (بابايي مهر .)133 :1333 ،با تبعیت از اصل عدم صالحیت در حقوق عمومي،
مجلس شورای اسالمي قانون ديوان محاسبات عمومي را بهصورت صحیح تفسیر کرده و
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صالحیت دادستان ديوان را محصور به حدود مصرح در قانون اعالم کرده است .اما تفسیر
صحیح مجلس از قانون توسط شورای نگهبان مغاير با شرع اعالم شده است ،زيرا نقص
موجود در قانون اصلي زمینهساز تحقق اموری غیرشرعي مانند «تضییع اموال دولت و امحای
آثار جرم و خروج متهم از معرض تعقیب» ميشد .تفسیر مجلس صرفاً نقص قانون و صفت
غیرشرعي آن را آشکار کرده است .در واقع اگر مجلس بهجای تفسیر ،از طريق تقنین جديد
قانون را اصالح ميکرد و با تصويب مفادی شبیه اين عبارت« :در شرايط فقدان هیأتهای
مستشاری ديوان محاسبات ،دادستان ديوان رأساً مجاز به ارجاع تخلفات موضوع بند هـ ماده
 23قانون ديوان محاسبات به مراجع قضايي ميباشد» ،نقص موجود در قانون را رفع ميکرد،
مصوبهی تقنیني مذکور توسط شورای نگهبان مغاير با شرع اعالم نميشد .همین نقص قانون
سبب شد تا تبصرهی مادهی  23قانون ديوان محاسبات کشور در تاريخ  1333/3/3اصالح شود
و دادستان ديوان محاسبات مجاز گردد در شرايط فقدان هیأتهای مستشاری جرايم موضوع
مادهی  23قانون ديوان محاسبات را به مراجع قضايي ارجاع دهد.

()3

 .2-1تفسير مادهي  113قانون مديريت خدمات كشوري
يکي ديگر از موارد ايراد شورای نگهبان به تفسیر صحیح مجلس از قانون ايراد به مصوبهی
تفسیری مورخ  1333/7/21مجلس در خصوص مادهی  113قانون مديريت خدمات کشوری
است .مادهی  113قانون مديريت خدمات کشوری مصوب  1333/7/3مقرر ميدارد« :دولت
مکلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری
اسالمي ايران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگي اعم از کشوری و تأمین
اجتماعي در سازمان تأمین اجتماعي اقدامات قانوني الزم را بهعمل آورد» .در طرح استفساريه

از مجلس پرسش شده بود که «آيا منظور از عبارت "اقدامات قانوني الزم" در متن ماده 113
قانون مديريت خدمات کشوری ،تهیه اليحه و تقديم آن به مجلس شورای اسالمي ميباشد؟».
مجلس در مقام پاسخ به اين استفساريه اعالم کرد« :منظور تهیه اليحه و تقديم آن به مجلس
شورای اسالمي ميباشد» .شورای نگهبان در مقام نظارت اساسي بر مصوبهی مجلس الزام
دولت به تهیهی اليحهی قانوني را مغاير با اصل  71قانون اساسي

()7

اعالم کرد (موسيزاده و

همکاران .)323 :1391 ،شورای نگهبان معتقد است که مطابق اصل  71قانون اساسي تهیهی
اليحهی قانوني توسط دولت از صالحیتهای اختیاری هیأت وزيران است و قانون مصوب
مجلس نميتواند دولت را مکلف به تهیهی اليحهی قانوني کند .با توجه به برداشت شورای
نگهبان متن مادهی  113قانون مديريت خدمات کشوری مغاير با اصل  71قانون اساسي بوده
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است نه تفسیر آن ،زيرا مجلس تفسیری صحیح از مادهی مذکور ارائه کرده که اين تفسیر نقص
موجود در قانون را آشکار کرده است .در واقع ،از ظاهر مادهی  113چنین برداشت ميشود که
قانون دولت را ملزم به تهیهی اليحهی قانوني کرده است ،زيرا با تجمیع صندوقهای
بازنشستگي در سازمان تأمین اجتماعي ادغام چند مؤسسهی عمومي صورت ميگرفت که
براساس تبصرهی مادهی  139قانون برنامهی چهارم توسعه

()3

اين اقدام نیازمند تقديم اليحه

توسط دولت برای تصويب در مجلس شورای اسالمي بوده است .مغايرت الزام دولت به
تهیهی اليحهی قانوني با قانون اساسي از تاريخ  1333/11/12در نظرهای متعددی از شورای
نگهبان منعکس شده است (ن.ک :موسيزاده و همکاران.)322 - 313 :1391 ،

نتيجهگيري
براساس اصل  23قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران «اعمال قوهی مقننه از طريق مجلس
شورای اسالمي است» .اصل  73قانون اساسي نیز شرح و تفسیر قوانین عادی را به عهدهی
مجلس شورای اسالمي قرار داده است .تفسیر قانون عادی به مجلس واگذار شده است( ،)9زيرا
بهترين مرجع برای تفسیر قانون مقام واضع آن است .مقنن مناسبترين مرجعي است که ميتواند
در قالب تفسیر مراد خويش از قانون را تبیین کند ،اما مجلس شورای اسالمي گاهي در مقام
تفسیر قانون قانونگذاری جديد نیز کرده است .بهرغم اينکه قانونگذاری در صالحیت مجلس
شورای اسالمي است ،شورای نگهبان معتقد است که مجلس در مقام تفسیر قانون نميتواند
قانونگذاری کند و تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر قانون مغاير با اصل  73قانون اساسي است.
نظر شورا مبني بر ممنوعیت تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر قانون قابل تأمل است .بهنظر
ميرسد که اصل  73قانون اساسي در مقام شناسايي صالحیت مجلس جهت شرح و تفسیر
قوانین عادی است و اين صالحیت با ممنوعیت تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر قانون
مالزمهای ندارد .فلسفهی اصلي تشکیل مجلس شورای اسالمي اعمال قوهی مقننه است و اين
نهاد بايد بتواند با تفسیر قوانین گذشته يا با تقنین جديد نواقص قوانین در نظام حقوقي را رفع
کند .بنابراين گاهي الزم است بههمراه تفسیر قانون مفادی به قانون اصلي اضافه شود تا خأل
حقوقي موجود و بهعبارت ديگر نیاز به قانون جديد مرتفع شود .اين نیاز زماني ضروری ميشود
که اصل قانون مورد تفسیر مغاير با شرع يا قانون اساسي باشد .در اين موارد اگر مجلس صرفاً
قانون را تفسیر کند ،همانطورکه رويهی شورای نگهبان نشان ميدهد ،چنین تفسیری توسط شورا
مغاير با شرع يا قانون اساسي اعالم خواهد شد .ازاينرو در اين موارد مجلس بايد بههمراه تفسیر
قانون به تقنین جديد بپردازد و از اين طريق وجه غیراساسي يا غیرشرعي قانون اصلي را تنقیح
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کند .با اين تحلیل اطالق نظرهای شورای نگهبان مبني بر ممنوعیت تقنین جديد مجلس در مقام
تفسیر قانون فاقد وجاهت کافي است .با وجود اين ،تلقي شورای نگهبان مبني بر ممنوعیت تقنین
جديد در مقام تفسیر قانون را ميتوان از منظری ديگر توجیه کرد ،زيرا قانون تفسیری به حکم
طبیعت خود عطف به ماسبق ميگردد که اين امر ممکن است به سرايت محتوای تقنیني جديد
(مصوبهی تفسیری) نیز به گذشته منجر شود .لذا ممکن است محتوای تقنیني مزبور حقوق
تثبیتشدهی اشخاص را نقض کند .بنابراين در مواردی که تقنین جديد در مقام تفسیر ميتواند
ناقض حقوق مکتسب باشد ،منطقي است که با ايراد شورای نگهبان مواجه شود .ازاينرو شورا
ميتواند با استناد به شرع يا برخي اصول قانون اساسي مانند اصل  19تقنینهای جديد ناقض
حقوق مکتسب اشخاص در مقام تفسیر را رد کند.
در پايان بهنظر ميرسد که در جمعبندی کلي ميتوان تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر
قانون را در شرايط زير قابل پذيرش دانست  .1 :تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر قانون نبايد
با مفاد قانون اصلي مغاير باشد؛  .2محتوای تقنیني جديد قانون تفسیری (حوزههايي که به
قانون اضافه شده است) اصوالً عطف به ماسبق نگردد ،اما قانونگذار ميتواند تصمیم بگیرد که
محتوای تقنیني قانون تفسیری نیز عطف به ماسبق شود ،با اين شرط که حقوق مکتسب
اشخاص نقض نشود؛  -3محتوای تفسیری قانون تفسیری (حوزههايي که شرح و تفسیر قانون
اصلي است) اصوالً عطف به ماسبق گردد ،زيرا تفسیر قانون در حکم اصل قانون است و
همانطورکه قانون اصلي در گذشته جاری بوده است ،تفسیر آن نیز ميتواند در گذشته جاری
شود .در اين صورت تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر قانون بايد زماني توسط شورای
نگهبان رد شود که مغاير با شرع يا اصولي بهجز اصل  73قانون اساسي باشد يا به گذشتهی
سرايت کرده و اين سرايت بهگونهای باشد که حقوق مکتسب اشخاص را نقض کند.
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يادداشتها
 .9اصل  139قانون اساسي مقرر ميدارد« :هیچ فعل يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع
شده است جرم محسوب نميشود».
 .1مادهی  1قانون ادارهی صداوسیمای جمهوری اسالمي ايران مصوب  1329/11/3مقرر ميدارد:
«نمايندگان قوای سهگانه برای دو سال تعیین ميشوند».
 .3مادهی  23قانون ديوان محاسبات کشور مصوب  1331/11/11به شرح ذيل است:
« -موارد ارجاعي که در هیأت های مستشاری مورد رسیدگي و اعالم نظر قرار ميگیرد عالوهبر موارد
مذکور در اين قانون عبارتند از:
هـ  -سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج نادرست که
باعث اتالف يا تضییع بیتالمال بشود.
تبصره  -اين هیأتها در صورت احراز وقوع جرم و يا تخلف از ناحیه مسئول يا مسئولین ضمن اعالم
رأی پرونده را جهت صدور حکم مقتضي به مراجع صالحه ارسال خواهند داشت».
 .4مادهی  22قانون ديوان محاسبات کشور مصوب  1331/11/11به شرح ذيل است« :هر گاه ديوان
محاسبات کشور ضمن انجام وظايف به يکي از جرايم عمومي برخورد نمايد مکلف است موضوع
را از طريق دادستانديوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضايي اعالم نمايد».
 .5مادهی  37قانون محاسبات عمومي مصوب  1319/11/12مقرر ميداشت« :درصورتيکه ذيحساب
تشخیص داد که پرداخت وجهي مخالف مقررات است مراتب را به وزير و يا ريیس مؤسسه
مربوط يا مقامات مجاز از طرف آنان اعالم ميکند هر گاه مراجع مزبور مسئولیت امر را کتباً به
عهده گرفتند ذيحساب مکلف است وجه را پرداخت و موضوع را به وزارت دارايي گزارش دهد.
وزارت دارايي درصورتيکه مورد را خالف تشخیص داد مراتب را برای تعقیب به دادستان ديوان
محاسبات اعالم ميدارد .در اين مورد و در مواردی که ممیز حساب پرداخت وجهي را خالف
مقررات تشخیص داد دادستان ديوان محاسبات مکلف به رسیدگي و طرح موضوع در ديوان
محاسبات خواهد بود و در مواردی که موضوع قابل تعقیب جزايي تشخیص داده شود مراتب از
طرف دادستان ديوان محاسبات به مراجع قضايي اعالم و تعقیب ميشود».
 .6تبصرهی مادهی  23قانون ديوان محاسبات کشور اصالحي  1333/3/3مقرر ميدارد« :اين هیأتها در
صورت احراز وقوع جرم و يا تخلف از ناحیه مسئول يا مسئولین ضمن اعالم رأی پرونده را جهت
صدور حکم مقتضي به مراجع صالحه ارسال خواهند داشت و در زمانيکه هیأتهای مزبور وجود
نداشته باشد دادستان ديوان محاسبات بايد آنها را پس از رسیدگي به مراجع و محاکم ذيصالح
اعالم نمايد».
 .7اصل  71قانون اساسي مقرر ميدارد« :لوايح قانوني پس از تصويب هیأت وزيران به مجلس تقديم
ميشود و طرحهای قانوني به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس شورای اسالمي
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قابل طرح است».

 .8براساس تبصرهی مادهی  139قانون برنامهی چهارم توسعه (اصالحیه « )1333/3/11هر گونه ادغام و
انحالل وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتي و نهادها و موسسات عمومي غیردولتي که به
موجب قانون ايجاد شده يا ميشود ،صرفاً با تصويب مجلس شورای اسالمي خواهد بود».
 .1البته براساس نظر تفسیری شمارهی  1272شورای نگهبان مورخ « 1372/3/3تفسیر مواد قانوني
مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است .اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه

خود باشد مستقالً نميتواند اقدام نمايد» (مجموعهی اساسي .)117 – 113 :1391 ،در واقع اگر

هدف توسعه يا تضییق دايرهی قانون باشد ،بايد شیوهی معمول قانونگذاری اعمال گردد که در
صالحیت مجلس شورای اسالمي است.
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مهرپور ،حسین (« ،)1373تأملي در تفسیر شورای نگهبان از تفسیر قانون» ،مجلهي حقوقي
دادگستري ،ش  19و  ،21صص .21-39
ناصحیان ،علياصغر (« ،)1331معنيشناسي تفسیر و تأويل» ،مجلهي الهيات و حقوق ،ش  1و ،2
صص .32-11
نجفي اسفاد ،مرتضي؛ محسني ،فريد ( ،)1333حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران،
فردافر.
نیکوگفتار صفا ،حمیدرضا (« ،)1337رويکردهای تفسیر قانون اساسي در ايران و آمريکا»،
مجلهي معارف اسالمي و حقوق ،ش  ،23صص .211-193
هاشمي ،سید محمد ( ،)1333حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :میزان ،چ نهم ،ج.2

