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چکيده
تبيين و بررسي اصول و ضوابط مستنبط از رويهی شورای نگهبان در زمينهی ابتکار قانون ،عالوهبر
ثمرات نظری ،ميتواند قانونگذار عادی را با رويکرد اين شورا در زمينهی موضوع ابتکار قانون آشنا
كند و از طرفي زمينهی اصالح رويههای شورای نگهبان را فراهم سازد .ازاينرو ،در اين مقاله
تالش شد تا اين ضوابط در قالب پژوهشي توصيفي-تحليلي ،تبيين و ارزيابي شود.
با بررسي رويهی شورای نگهبان مشخص شد كه اصول و ضوابط حاكم بر ابتکار قانون به چهار
دسته قابل تقسيماند :اوالً) طرق ابتکار قانون منحصر به موارد مصرح در قانون اساسي است؛ ثانياً)
به موجب رويهی اخير شورا ،ابتکار قانون بهدرستي يك حق و امتياز قانوني دانسته شده و از اين
نظر جنبه ی اختياری دارد؛ هرچند شورا در خصوص لوايح قضايي بر اين امر نظارت خوبي نداشته
است؛ ثالثاً) رعايت آن دسته از تشريفات قانوني كه از قانون اساسي قابل استنباطاند ،در فرايند
ابتکار قانون الزم است و توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار ميگيرد؛ اما شورا در مقام نظارت
بر طي تشريفات قانوني مقرر در آييننامهی داخلي مجلس تاكنون نقش فعالي نداشته است؛ رابعاً)
ابتکار قانون در حوزههای خاص ،تخصصي است و عالوهبر اينکه تنها مرجع مشخصشده ميتواند
اين ابتکار را انجام دهد ،حدود ابتکار در اين موارد مقيد به حوزهی صالحيت است.

کليدواژهها :ابتکار قانون ،شورای نگهبان ،شورای عالي استانها ،طرح ،اليحه ،لوايح قضايي.

* E-mail: Aliyary5831@gmail.com
** نويسندهي مسئول

E-mail: Abrishami.law@gmail.com
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مقدمه
ابتکار قانون مرحلهی مقدماتي طرح پيشنهادها در مجالس قانونگذاری بهشمار ميرود كه
وابسته به نوع رژيم سياسي كشور بهطور معمول از دو طريق طرح يا اليحه صورت ميپذيرد.
در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ابتکار قانون در سه اصل  102 ،47و بند  2اصل 151
قانون اساسي مورد توجه قانونگذار اساسي بوده است .طرحهای قانوني به موجب اصل 47
قانون اساسي توسط پانزده نفر از نمايندگان مجلس تهيه ميشوند .لوايح قانوني نيز به موجب
همين اصل با تصويب هيأت وزيران به مجلس ارسال ميشوند .عالوهبر اين موارد ،به موجب
اصل  102قانون اساسي ،شورای عالي استانها صالحيت يافته است تا در حدود وظايف خود
از طريق دولت يا بهصورت مستقيم طرح پيشنهادی به مجلس ارائه دهد .بند  2اصل  151قانون
اساسي نيز تهيهی لوايح قضايي را در صالحيت رئيس قوهی قضاييه دانسته است.
بررسي اصول مذكور ،ميتواند به استخراج ضوابط و الزامات ابتکار قانون در نظام حقوقي
جمهوری اسالمي ايران منجر شود كه با توجه به نقش شورای نگهبان در تطبيق مصوبات
مجلس با قانون اساسي و همچنين جايگاه اين شورا در تفسير اصول قانون اساسي ،بررسي
رويهی اين شورا ميتواند بهترين منبع برای استخراج چنين ضوابطي باشد .از طرفي ،تبيين اين
رويهها ميتواند زمينهی نقد و تحليل رويکرد شورای نگهبان در دورههای مختلف را فراهم كند تا
از اين طريق بتوان به درستيآزمايي اين ضوابط پرداخت .بنابراين در اين مقاله تالش خواهد شد
تا در قالب پژوهشي توصيفي-تحليلي به اين پرسش پاسخ داد كه با توجه به رويهی غالب
شورای نگهبان ،چه ضوابطي بر ابتکار قانون در جمهوری اسالمي ايران حاكم است؟
در مقام بيان ضرورت انجام اين تحقيق بايد گفت كه عالوهبر اهميت نظری استخراج ضوابط
حاكم بر ابتکار قانون و نقد و تحليل نظرهای شورای نگهبان ،بيان رويهی شورا ميتواند
قانونگذار عادی را با ضوابط مدنظر شورای نگهبان آشنا كند و از اين طريق از وضع مصوبات
مغاير با قانون اساسي كه سبب اطالهی روند قانونگذاری ميشود ،پيشگيری بهعمل آورد.
در اين تحقيق پس از بيان مختصرِ مفهوم ابتکار قانون ،به استخراج ضوابط حاكم بر ابتکار
قانون از رويهی شورای نگهبان پرداخته و حسب مورد به تحليل و نقد آنها ميپردازيم.

 .1مفهوم ابتکار قانون
ابتکار قانون به معنای حق ابداع و پيشنهاد متن بهمنظور وضع قانون جديد يا اصالح قانون
موجود است (قاضي711 :1111 ،؛ پروين .)141 :1132 ،اين مرحله از قانونگذاری اولين
مرحله و نقطهی آغاز روند قانونگذاری بهحساب ميآيد و اهميت آن از اين نکته سرچشمه
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ميگيرد كه« :كسي كه اين حق را دارد ،اهرم اصلي را در شکل دادن به محورهای اساسي قانون
در دست دارد» (سينايي و زماني.)41 :1130 ،
فرايند و نحوهی ابتکار قانون در كشورهای مختلف ،با توجه به نوع رژيم سياسي حاكم بر
آنها (رياستي يا پارلماني) متفاوت است .در عموم نظامهای رياستي ابتکار قانونگذاری
منحصراً در صالحيت پارلمان است و قوای مجريه از چنين حقي محروماند .البته در
كشورهايي مانند اياالت متحدهی آمريکا كه ذيل نظامهای رياستي طبقهبندی ميشوند
رئيسجمهور ميتواند بهطور غيرمستقيم و توسط نمايندگان حزب متبوع خود ،لوايح مورد نياز
را به كنگره تسليم كند يا از طريق پيام ساالنه به كنگره ،لزوم تصويب برخي از قوانين را متذكر
شود .همچنين در اين كشور رئيسجمهور استثنائاً ابتکار قانون بودجه را بر عهده دارد
(هريسينژاد .)171-175 :1114 ،در مقابل ،در نظامهای پارلماني و نيز در نظامهای
نيمهرياستي -نيمهپارلماني ،عالوهبر پارلمان ،قوهی مجريه نيز صالحيت ابتکار قانون را در
اختيار دارد و حتي امروزه در بسياری از كشورهای دنيا عموم قوانين ،برآمده از لوايح قانونياند
كه قوای مجريه به پارلمانها ارائه دادهاند (كوئنجي.)4 :1114 ،
نکتهی ديگر اينکه ،هرچند ابتکار قانون اغلب امتيازی متعلق به نمايندگان پارلمان يا هيأت
وزراست ،در نمونه های خاصي اين امتياز برای مقامات ديگری غير از موارد ذكرشده يا حتي
ملت پيشبيني شده است (طباطبايي مؤتمني .)110 :1111 ،بهعنوان نمونه براساس ماده ()45
قانون اساسي بلژيك(« ،)1پادشاه» صالحيت ابتکار قانون يافته است .برطبق ماده ( )50قانون
اساسي

ايتاليا()2

و ماده ( )111قانون اساسي

سوئيس()1

نيز عالوه بر مراجع قانوني تعيينشده،

ابتکار قانون از طريق ابتکار عمومي ممکن دانسته شده است.
همانگونهكه ذكر شد ،در بين اقسام طرق ابتکار قانون بهطور معمول با توجه به اينکه
دولتها بودجه و امکانات كافي برای مطالعه و جمعآوری اطالعات و كارشناسان ورزيده برای
تهيهی لوايح و جوابگويي به ايرادها و اعتراضهای وارده بر آن را در اختيار دارند ،احتمال
اينکه لوايح بتوانند مراحل قانونگذاری را طي كنند و به قانون تبديل شوند ،از طرح نمايندگان
بيشتر است (بوشهری .)250 :1117 ،از طرفي ،برخورداری دولتها از متخصصان و فنساالران
آشنا با زبان نگارش قانون و مسلط بر ظرافتها و پيچيدگيهای امور اجرايي در كنار بهرهمندی
از اطالعات كليدی و ضروری در خصوص موضوعات تقنيني از جملهی اين داليل است
(مزی .)204 :1115 ،به همين دليل بهطور معمول تعداد لوايح مطروحه در مجالس قانونگذاری
بيشتر از طرحهای نمايندگان است و اينگونه لوايح نوعاً از كيفيت باالتری نسبت به طرح
نمايندگان برخوردارند ،بهگونهای كه نسخ آنها در مدت طوالنيتری از زمان تصويب آنها
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نسبت به طرحهای مصوب صورت ميپذيرد و احتمال تصويب آنها توسط مجلس بيشتر
است (مركزمالميری و پارسا .)5-1 :1132 ،برای مثال در بازهی زماني بين سالهای  1335تا
1331م ،منشأ بيش از  10درصد مصوبات كنگرهی برزيل ،لوايح دولت بوده است
( .)pereira,2007:15اين وضعيت در آلمان نيز مشاهده ميشود (اولسون )117 :1112 ،و در
فرانسه نيز احتمال اينکه طرح نمايندگان منفرد و مستقل بتواند فرايند تصويب را بهطور كامل
طي كند و به قانون تبديل شود ،اندک است ،مگر آنکه از حمايت دولت برخوردار باشد (اليوت
و ورنون.)53 :1112 ،
بر مبنای همين مزايای لوايح ،در كشوری مانند انگلستان نيز با اينکه نظام حقوقي آن كشور
مبتني بر حاكميت پارلمان بنا شده و پارلمان باالترين مقام قانونگذاری است ،در كمتر مواردی
وضع قانون مبتني بر ابتکار نمايندگان است و كاركرد اصلي پارلمان در حوزهی تقنين ،پذيرش،
اصالح يا وتوی لوايحي است كه توسط دولت پيشنهاد شده است (آقاييطوق و همکاران،
)71 :1113؛ تا جايي كه گفته شده است« :قانونگذاری [در انگلستان]  ...را اساساً دولت انجام
ميدهد» (اولسون.)111 :1112 ،
در قانون اساسي ايران ،يکي از موضوعاتي كه حق قانونگذاری مقرر در اصل  41را محدود
كرده ،اين است كه اعمال قانونگذاری توسط نمايندگان لزوماً بايد براساس چارچوب
مشخصشده و طرح يا اليحهی قانوني باشد (يزدی .)755 :1145 ،بر اين مبنا ،اصل  47ابتکار
قانونگذاری را از طريق لوايح قانوني مصوب هيأت وزيران و طرحهای قانوني -به پيشنهاد
حداقل پانزده نفر از نمايندگان -پيشبيني كرده است .عالوهبر اين ،اصل  102قانون اساسي به
شورای عالي استانها صالحيت داده تا در زمينهی تهيهی طرح در حدود وظايفش اقدام كند.
در خصوص طرحهای تهيهشده توسط شورای عالي استانها ،با توجه به اينکه دو طريق
مستقيم و غيرمستقيم برای ارسال اين طرحها به مجلس پيشبيني شده ،برخي ارسال غيرمستقيم
اين طرحها (از طريق دولت) به مجلس را با توجه به اعمال نظرهای دولت در آنها ،موجب
تبدل آنها به اليحهی دولت تلقي كردهاند (مدني .)114 :1113 ،در خصوص صالحيت رئيس
قوهی قضاييه در تهيهی لوايح قضايي (موضوع بند  2اصل  )151نيز با توجه به عدم پيشبيني
امکان ارسال مستقيم اين لوايح به مجلس در قانون اساسي ،برخي اين لوايح را مشمول عنوان
لوايح قانوني مقرر در اصل  47دانستهاند (الهام و ابريشمكش )15 :1131 ،و از اين نظر ،اين
دسته از لوايح قسيم لوايح اجرايي محسوب شدهاند (هاشمزاده هريسي)11 :1117 ،؛ هرچند در
سال  1132با الحاق يك تبصره به مادهی  1قانون وظايف و اختيارات رئيس قوهی قضاييه
امکان ارسال مستقيم اين لوايح به مجلس فراهم شد.
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 .2ضوابط حاکم بر ابتکار قانون
بررسي رويهی شورای نگهبان نشان ميدهد كه ابتکار قانون در نظام حقوقي جمهوری
اسالمي ايران ضوابط و الزاماتي دارد كه در اين قسمت بررسي و تحليل ميشود .البته پيش از
ورود به اين مبحث بايد توجه داشت كه آنچه مبنای بررسيهای اين تحقيق قرار گرفته ،رويهی
غالب شورای نگهبان است و ازاينرو ممکن است بتوان مثالهای نقضي برای ادعاهای
نگارندگان در موضوعات مطروحه يافت .از سوی ديگر ،در اين تحقيق تالش شده تا عالوهبر
نظرهای شورای نگهبان ،آن دسته از مصوبات مجلس كه به تأييد شورا رسيدهاند و ميتوانند در
استخراج رويهی شورا به ما ياری رسانند نيز مدنظر قرار گيرند.

 .1-2حصری بودن طرق ابتکار قانون
با گسترش مکتب دستورگرايي ،قوانين اساسي به تنظيم ساختار حکومتها و تحديد
صالحيتها در نظامهای سياسي پرداختند .اين پديده از جمله عوامل گسترش حاكميت قانون
در كشورها شده كه اقتضای آن ايفای وظايف قانوني هر نهاد و سازمان و قوهای توسط خود او
و عدم خروج آنها از حدود اختيارات مصوبشان ميباشد(موسيزاده .)152 :1131 ،با پيدايش
چنين وضعيتي و پذيرش حاكميت قانون در روابط قوا« ،اصل صالحيت» ظهور يافت كه به
معنای «اختيار قانوني يك مأمور رسمي برای انجام پارهای از امور» (جعفری لنگرودی:1141 ،
 )704است .بنابراين در غير موارد مصرح در قانون ،اصل بر «عدم صالحيت» مقامات و مراجع
قانوني است و در هر جا كه در وجود صالحيتي ترديد باشد ،اين اصل حاكم ميشود.
با اين مقدمه ،عالوهبر اينکه قدرت ابتکار قانون برای دارندگان آن مسئوليت ايجاد ميكند،
يك امتياز و اقتدار قانوني بهشمار ميآيد كه از آن با عنوان صالحيت ياد ميشود .بنابراين از يك
سو بايد طرق ابتکار قانون را منحصر به موارد مصرح در قانون اساسي دانست؛ از سوی ديگر ،در
صورت ترديد در وجود اين صالحيت برای مرجع خاصي ،بايد اصل عدم صالحيت را در آن
مورد جاری كرد .ازاينرو مجلس نميتواند به بهانهی سکوت قانونگذار اساسي از طريق قانون
عادی چنين صالحيتي را برای مرجع يا مقام خاصي ،عالوهبر آنچه در قانون اساسي بدان تصريح
شده است ،پيشبيني كند ،مگر آنکه بتوان ايجاد صالحيت ابتکار قانون را مستند به الفاظ و
عبارات قانون اساسي ،قصد قانونگذار اساسي يا مباني و اهداف نظام حقوقي كرد.
بررسي رويهی شورای نگهبان مؤيد آن است كه شورا با پذيرش ضمني اين مبنا ،در غالب
نظرهای خود بر حصری بودن طرق ابتکار قانون تأكيد كرده است .برای نمونه در نظر شمارهی
م/70/ص مورخ  ،1153/3/25شورای نگهبان واگذاری اختيار تنظيم و ارائهی اساسنامه و
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خطمشي كلي سازمان صداوسيما و برنامهها به «شورای سرپرستي سازمان صداوسيما» را مغاير
با اصل  47قانون اساسي تشخيص داد .همچنين شورای نگهبان در نظر شمارهی 12/10/1114
مورخ  1112/1/12بهصراحت بر اين نکته اشاره كرد كه« :مستفاد از اصل  47قانون اساسي اين
است كه مصوبات تقنيني مجلس از طريق طرح و يا اليحه قانوني صورت ميگيرد و طريق
ديگری پيشبيني نشده است»؛ ازاينرو به نظر شورا «درخواست همهپرسي» موضوع اصل 53
كه به موجب مادهی  11قانون همهپرسي در جمهوری اسالمي ايران(– )7مصوب  -1111در
صالحيت رئيسجمهور قرار گرفته است ،ميبايست از طريق اليحهی قانوني موضوع اصل 47
قانون اساسي به مجلس ارسال شود .البته براساس رويهی شورای نگهبان ،اگر مجلس مطرح
شدن پيشنهاد مرجع غيرصالح در مجلس را مقيد به رعايت اصل  47قانون اساسي كند ،چنين
موضوعي مغاير با قانون اساسي شناخته نشده است .برای نمونه تبصرهی مادهواحدهی قانون در
مورد اعتبارات بودجه مصوب شورای نگهبان ( )1111كه مقرر ميدارد« :پرداخت و مصرف
اعتبارات شورای نگهبان بعد از اين مدت طبق مقررات قانوني خواهد بود كه توسط شورای
نگهبان تهيه و با مراعات اصل  47قانون اساسي برای تصويب به مجلس شورای اسالمي ارائه
گردد» ،مورد تأييد شورا قرار گرفته است كه با توجه به پيشبيني رعايت اصل  47بهنظر
ميرسد كه انحصاری بودن طرق ابتکار قانون در اين موارد ملحوظ مانده و از اين لحاظ تأييد
اينگونه مصوبات موجه بهنظر ميآيد.

 .2-2اختیاری بودن ابتکار قانون
همچنانكه گفته شد ،از جمله مهمترين آثار پيدايش قوانين اساسي ،شکلگيری مفهوم
«صالحيت» است؛ چراكه قانون اساسي عالوهبر تنظيم ساختار كلي نظام ،رابطهی بين
دستگاههای سياسي كشور و چگونگي توزيع صالحيت در ميان آنها را نيز مشخص ميكند
(قاضي .)101 :1111 ،بر اين مبنا ميتوان يکي از اصول مستنبط از توزيع صالحيت در قانون
اساسي را عدم تفوق قوا و نهادها بر يکديگر دانست و موارد مستثنا بر اين اصل را بايد تنها
محدود به تجويزات خود قانون اساسي قلمداد كرد .بنابراين ،همانطور كه هيچ مرجعي
نميتواند –بدون مجوز قانوني -صالحيت قانوني مرجع ديگری را محدود كند ،علياالصول
هيچ مرجعي نميتواند مراجع ديگر را ملزم به اعمال صالحيت قانونيشان كند.
در نظام حقوقي ايران ،از جمله مهمترين ثمرات عملي چنين برداشتي اين است كه در
صورت فراهم شدن امکان الزام دولت به ارائهی اليحه توسط قانون ،مجلس از اين طريق
دولت را مکلف به ارائهی اليحه در موضوعات مدنظر خود ميكند و از اين طريق ديگر نيازی
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به تأمين بار مالي آن ،كه در اصل  45بدان اشاره شده است ،نخواهد بود.
با بررسي رويهی شورای نگهبان در اين زمينه مالحظه ميشود كه استدالل مذكور ،آنچنان
كه بايد ،برای شورای نگهبان بديهي نبوده و بر خالف رويهی اخير ،در دورههای آغازين
تشکيل شورای نگهبان ،الزام دولت به ارائهی اليحه مغاير با قانون اساسي دانسته نميشد.
بنابراين در برخي موارد مجلس با تصويب قانوني خاص دولت را ملزم به ارائهی اليحه در
موضوعي خاص ميكرد (مانند «قانون الزام دولت جهت تهيهی اليحهی پياده كردن اصل 73
قانون اساسي در مدت چهار ماه» ،مصوب  )1110/5/20و حتي در مواردی با پايان مدت
اجرای آن قانون و عدم اجرای تکليف قانوني ،قانون تمديد مهلت آن قانون خاص نيز تصويب
شده است (مانند قانون راجع به تمديد مهلت قانون الزام دولت به ارائهی طرح نظام تشکيالت
اداری جمهوری اسالمي ايران ،مصوب .)1112/1/21
عالوهبر نمونههای مذكور ،در برخي موارد الزام به ارائهی اليحه در قالب يك قانون خاص و
ويژه صورت نميگرفت و اين الزام در ذيل قوانين مختلف و در كنار ساير تکاليف قانوني
پيشبيني شده بود كه شورای نگهبان نيز اين تکاليف را مغاير با قانون اساسي تشخيص نميداد
(مانند مادهی « 3اساسنامهی كميتهی انقالب اسالمي ايران»( ،)5مصوب  .)1115/1/7در اين زمينه،
هرچند شورای نگهبان اعتقاد و توجهي بر اختياری بودن صالحيت ابتکار قانون نداشت ،تقريباً از
سال  1111به بعد شورا رويهی واحدی يافت و الزام دولت به ارائهی اليحه را مغاير با اصل 47
و در برخي موارد مغاير با اصل  54قانون اساسي اعالم كرد .برای نمونه شورای نگهبان در نظر
شمارهی  1103مورخ  1114/2/13خود بيان داشت« :نظر به اينکه براساس اصل  47قانون اساسي
لوايح قانوني با احراز ضرورت و نياز از جانب دولت و با تصويب هيأت وزيران به مجلس
شورای اسالمي تقديم ميشود و الزام دولت جهت ارائهی اليحه به موجب اين مصوبه خالف
اختياری است كه قانون اساسي در اين خصوص برای دولت پيشبيني كرده است آن قسمت از
مادهواحده كه چنين الزامي را برای دولت مقرر ميدارد با اكثريت آراء مغاير با قانون اساسي
شناخته شد» .همچنين بندهای  3-1و  3-2نظر شمارهی  4175مورخ  1141/3/2شورای نگهبان
الزام دولت به تقديم اليحه را مغاير با اصول  54و  47قانون اساسي اعالم كرده است.
در اين ميان ،آنچه سبب پيچيدهتر شدن تشخيص اين موضوع در رويهی شورای نگهبان
شده اين است كه قانونگذار با آگاهي در مورد اين ايراد احتمالي شورای نگهبان ،گاهي از
عباراتي كه صراحت كمتری در الزام دولت به ابتکار قانون دارد ،استفاده كرده و حال آنکه
رويهی شورای نگهبان نسبت به اين موارد واحد نبوده و از شفافيت كافي برخوردار نيست.
توضيح آنکه ،شورای نگهبان در مواردی الزام دولت به انجام «اقدامات قانوني الزم» بهمنظور
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دائمي شدن قانون آزمايشي را الزام دولت به ابتکار قانون ندانسته و بر اين اساس آن را مغاير
با اصل  47قانون اساسي اعالم نکرده است .برای مثال تبصرهی  1الحاقي مادهی 111
آييننامهی داخلي مجلس (مصوب  )1114بهمنظور دائمي كردن قوانين آزمايشي ،دولت را
مکلف كرده تا حداقل ظرف شش ماه قبل از پايان مدت آزمايشي قانون مذكور برای تمديد يا
تعيين تکليف دائمي آن ،اقدام قانوني الزم را معمول دارد و حکم اين تبصره به تأييد شورای
نگهبان نيز رسيده است .همچنين اين شورا تکليف دولت به تجميع كليهی صندوقهای
بازنشستگي و تأمين اجتماعي در سازمان تأمين اجتماعي ،از طريق انجام اقدامات قانوني الزم
را مغاير با اصل  47قانون اساسي ندانسته است .وليکن در مواردی همچون نظر شمارهی
 31/102/1231مورخ « ،1131/7/4اليحهی تمديد مدت اجرای آزمايشي قانون استخدام نيروی
انتظامي جمهوری اسالمي ايران» را با اين استدالل كه تبصرهی الحاقي به اين اليحه «بهنحو
مذكور ،ظهور در الزام دولت به اقدام قانوني جهت دائمي كردن متن همين قانون دارد» ،مغاير با
اصل  47دانسته است .البته آنچه سبب پيچيدهتر شدن اين موضوع شده اين است كه شورا ،در
نظر دوم خود در مورد مصوبهی مذكور ،به شمارهی  31/102/1333مورخ ،1131/1/13
تبصرهی اصالحي را كه مقرر ميداشت« :دولت موظف است برای دائمي شدن قانون استخدام
نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران ،اقدامات قانوني الزم را ظرف مدت يك سال از تاريخ
تصويب بهعمل آورد» ،مغاير با قانون اساسي ندانست ،كه مشخص نيست چه عاملي اسباب
تغيير نظر شورا را فراهم كرده است .عليایحال ،بر مبنای توضيحات پيشگفته ميتوان گفت
كه هر گاه عباراتي همچون «اقدامات قانوني الزم» ظهور و انحصار در مفهوم الزام دولت به
ارائهی اليحه داشته باشند ،شورای نگهبان مبتني بر رويهی سالهای اخير خود آن موارد را
مغاير با قانون اساسي اعالم كرده است ،همچنانكه در خصوص «طرح استفساريهی مادهی 111
قانون مديريت خدمات كشوری مصوب ( »1111مصوب  ،)1111/4/15زمانيكه قانونگذار
عبارت «اقدامات قانوني الزم» را به معنای الزام دولت به تهيهی اليحه و تقديم آن به مجلس
تعبير كرد ،شورای نگهبان در نظر شمارهی  11/10/11211مورخ  11/4/23خود اين استفساريه
را مغاير با اصل  47قانون اساسي اعالم كرد .از سوی ديگر ،گاهي قانونگذار بهمنظور رفع ايراد
احتمالي شورای نگهبان ،تکليف دولت به ارائهی اليحه را در قالب عباراتي همچون «دولت
ميتواند» يا «دولت مجاز است» بيان ميدارد كه در اين موارد با توجه به اينکه تکليف و
مسئوليتي برای دولت ايجاد نميشود و مصوبهی مجلس بيشتر جنبهی پيشنهاد به دولت دارد،
نميكند)1(.

شورای نگهبان اين موارد را بهدرستي مغاير با قانون اساسي اعالم
شايان ذكر است كه هرچند در بيشتر موارد الزام به ابتکار قانون در خصوص دولت مصداق
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پيدا ميكند ،اين الزام تنها منحصر به دولت نبوده و ممکن است قانونگذار ،شورای عالي
استانها يا رئيس قوهی قضاييه را نيز ملزم به ارائهی طرح يا اليحهی قضايي كنند .بنابر آنچه
در خصوص الزام دولت به ارائهی اليحه گفته شد ،در اين موارد نيز ايجاد الزام برای مرجع
مربوطه مغاير با اصول مربوط به آنهاست .البته براساس رويهی شورای نگهبان بهنظر ميرسد
كه شورا نسبت به لوايح قضايي الزام به ارائهی اليحه را مغاير با قانون اساسي ندانسته و
همچنانكه در مواردی همچون بند «ی» مواد  211و  212قانون برنامهی پنجسالهی پنجم
توسعه()4

مشاهده ميشود ،شورای نگهبان الزام رئيس قوهی قضاييه به ارائهی اليحهی قضايي

را مغاير با قانون اساسي تشخيص نداده كه از اين نظر عملکرد شورا قابل نقد است و در اين
زمينه تفاوتي بين اليحهی دولت با لوايح قضايي يا طرحهای شورای عالي استانها نيست.
عالوهبر اين موارد ،با توجه به مالک و ضابطهی مطروحه و عطف نظر به اينکه شورای
عالي استانها در ارائهی طرح به صورت مستقيم يا از طريق دولت اختيار دارد ،بايد الزام اين
شورا به ارائهی طرح به يکي از شيوههای مذكور را نيز مشمول همين قاعده دانست و
تشخيص روش مناسب را تنها در صالحيت خود شورای عالي استانها دانست.
يکي ديگر از نتايج اختياری بودن ابتکار قانون اين است كه با توجه به اينکه قانونگذار اساسي
امکان مطرح شدن لوايح و طرحهای قانوني در مجلس را به موجب قانون اساسي ايجاد كرده
است ،قانونگذار عادی نميتواند با ايجاد سازوكارهايي خاص ،ابتکار قانون را مقيد به طي
تشريفاتي خاص كند .البته با توجه به اصل  15قانون اساسي كه تصويب طرحها و لوايح را
براساس آييننامهی مصوب داخلي مجلس پيشبيني كرده ،ممکن است بهنظر برسد مجلس
ميتواند ضوابطي را در اين مسير ايجاد كند كه جمع اين دو نکته را بايد بدين طريق دانست كه
تنها پس از طرح ابتکار قانون در مجلس ،آييننامهی داخلي مجلس ميتواند برای آن طرحها و
لوايح ضوابط و تشريفات خاصي را پيشبيني كند .تأييد اين مطلب را ميتوان در نظر شمارهی
 11/10/14451مورخ  11/12/21شورای نگهبان مشاهده كرد .در اين نظر ،شورای نگهبان الزام

نمايندگان مجلس ،دولت و شورای عالي استانها –پيش از تقديم طرح يا اليحه به مجلس -به
استعالم از معاونت قوانين مجلس بهمنظور كسب اطالع از وجود قوانين متعارض يا مرتبط با
طرح يا اليحهی پيشنهادی را مغاير با اصول  47و  102قانون اساسي اعالم كرد.
از ديگر آثار اختياری بودن ابتکار قانون اين است كه با توجه به اين مبنا ،هيچ مرجع و مقامي
نميتواند محتويات و موضوعات خاصي را بهمنظور درج در طرحها و لوايح تهيهشده توسط
مراجع صالح مشخص كند و مرجع صالح برای تعيين محتويات طرح يا اليحه ،تنها خود
پيشنهاددهندگان آن هستند .ظهور اين مطلب در رويهی شورای نگهبان را ميتوان در نظر
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شمارهی  14/10/21373مورخ  14/1/3شورا مشاهده كرد كه شورای نگهبان ،الزام دولت به درج
بودجهی پيشنهادی در اليحهی بودجه را مغاير با اصل  52قانون اساسي شناخته است .البته در
مواردی ،شورای نگهبان چنين الزامي را مغاير قانون اساسي ندانسته( )1و از اين نظر اختالف در
رويهی اين شورا قابل انتقاد است .با كسب وحدت مالک در اين نمونه ميتوان نتيجه گرفت كه
علياالصول در ساير حوزهها نيز مجلس نميتواند با بهرهگيری از قدرت قانونگذاری خود،
مراجع صالح برای ابتکار قانون را به ذكر مفاد خاصي در طرحها و لوايحشان ملزم كند.
با بررسي قوانين جاری كشور ،شايد بتوان مادهی  117آييننامهی داخلي مجلس را يکي از
موارد ناقض ضابطهی اختياری بودن ابتکار قانون معرفي كرد كه به موجب آن ،ارائهی طرح در
موضوعاتي كه در آن خصوص طرح مشابهي مورد رسيدگي قرار گرفته و تصويب نشده را
بدون تغيير اساسي تا شش ماه غيرممکن دانسته و در اين مدت تنها با تقاضای كتبي پنجاه نفر
از نمايندگان مجلس و تصويب مجلس امکان ارائهی چنين طرحي وجود دارد كه با توجه به
رويهی غالب شورای نگهبان بهنظر ميرسد كه چنين حکمي بر خالف رويهی اين شوراست و
با قانون اساسي مغايرت دارد؛ بنابراين در مقام قانونگذاری بايد بين امکان ارائهی طرح و
نحوهی قرار گرفتن آن در نوبت رسيدگي در مجلس تمايز قائل شد و صالحيت مجلس در
ضابطهگذاری در زمينهی ابتکار قانونگذاری را در اين چارچوب بررسي كرد.

 .3-2لزوم طی تشریفات قانونی
همانطوركه بيان شد ،اصل  47قانون اساسي لوايح قانوني را با تصويب هيأت وزيران و
طرحهای قانوني را با پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان قابل طرح در مجلس شورای
اسالمي دانسته است .ازاينرو «تصويب هيأت وزيران» و «پيشنهاد حداقل پانزده نفر از
نمايندگان» بهترتيب شرط امکان مطرح شدن لوايح و طرحها در فرايند قانونگذاری مجلساند.
بنابراين اگر مصوبهای بدون رعايت اين شرايط و مقدمات حتي به تصويب مجلس برسد ،فاقد
اعتبار و وجاهت قانوني است و شورای نگهبان بهعنوان دادرس اساسي ملزم به جلوگيری از
تلبس چنين مصوبات احتمالي به لباس قانون خواهد بود.
با بررسي رويهی شورای نگهبان با مصاديقي مواجه ميشويم كه اين شورا بر مبنای استدالل
مذكور ،مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي را اعالم كرده و حتي از اعالم نظر در مورد
محتوای آن مصوبات نيز خودداری كرده است .برای نمونه شورای نگهبان در نظر شمارهی 2101
مورخ  1140/1/15بيان داشته است كه« :براساس سوابق موجود چون مصوبهی مذكور مراحل
قانوني را بهصورت طرح يا اليحه طي نکرده و بدون تصويب هيأت وزيران از سوی وزارت دفاع
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به كميسيون ارجاع شده است ،خالف اصل  47قانون اساسي ميباشد و بدين لحاظ هرچند متن
مصوبه دارای اشکاالت خالف قانون اساسي است اعالم نظر نميگردد».
از جمله تشريفات اساسي ديگر ،لزوم تقديم طرحها و لوايح قانوني به «مجلس» است كه در
اصل  47بدان تصريح شده است .بر اين مبنا ،در مادهی  111آييننامهی داخلي مجلس بر اين
مطلب تأكيد شده كه« :طرحهای قانوني  ...در مجلس به رئيس جلسه تسليم ميشود و پس از اعالم
وصول و قرائت عنوان آن توسط رئيس يا يکي از دبيران ،در همان جلسه به يکي از كميسيونهای
مربوط ارجاع ميشود  .»...مادهی  114اين قانون نيز در خصوص لوايح قانوني مقرر داشته است كه
اين لوايح «بايد در جلسه علني مجلس توسط وزير مربوط و يا نماينده دولت تقديم گردد و .»...
مادهی  170اين قانون نيز تقديم طرحهای شورای عالي استانها را بهطور مستقيم يا توسط دولت
به «مجلس» پيشبيني كرده است تا پس از اعالم وصول توسط رئيس جلسه يا يکي از دبيران ،برای
بررسي به كميسيون ذیربط ارجاع شوند .بنابراين از صراحت اصل مورد اشاره و مواد آييننامهی
داخلي مجلس اين نکته بهدست ميآيد كه پيشنويس قانون لزوماً بايد به «مجلس» تسليم شود تا بر
طبق سازوكار مقررشده مورد رسيدگي قرار گيرد.
پذيرش اين نظر را ميتوان در نظر شمارهی  11/10/12152مورخ  11/1/11شورای نگهبان

مشاهده كرد كه در آن ،شورای نگهبان تقديم پيشنهاد موضوع مادهی  15اين مصوبه (اساسنامة
نمونة تشکلها و مراكز خدمات دامپروری غيردولتي) -بهصورت مستقيم -به يکي از
كميسيونهای مجلس را ،مغاير با اصل  47قانون اساسي اعالم كرد .اين نظر بيانگر لزوم ارائهی
طرحها و لوايح به صحن مجلس است.
عالوهبر تشريفات مذكور كه از صراحت قانون اساسي قابل برداشت است ،در آييننامهی
داخلي مجلس شرايط و ويژگيهای ديگری برای طرحها و لوايح پيشبيني شده كه نظارت بر آنها
توسط شورای نگهبان محل ابهام است .برای نمونه ،مواد  111و  115آييننامهی داخلي مجلس،
برخي از ويژگيهای طرحها و لوايح قانوني را كه شامل مواردی مانند دارا بودن موضوع و عنوان
مشخص و دارا بودن موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان است ،پيشبيني كرده است.
با بررسي رويهی شورای نگهبان مواردی مشاهده ميشود كه تمايل شورا به نظارت بر چنين
الزاماتي را نشان ميدهد ،هرچند اين شورا همواره تالش دارد تا استنادات خود را بر پايهی اصول
قانون اساسي استوار سازد .برای نمونه شورای نگهبان در نظر شمارهی  4412مورخ 1115/12/11
خود ،با استناد به اصل  47و بهخصوص عبارت «پيشنهادها و اصالحاتي كه نمايندگان در خصوص
لوايح قانوني عنوان ميكنند» در صدر اصل  45قانون اساسي ،نتيجه گرفته كه پيشنهادها و اصالحات
نمايندگان بايد مربوط به موضوع ماده يا اصل موضوع اليحه باشد .عالوهبر اين مورد ،شورای
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نگهبان در نظر شمارهی  7471مورخ  1111/7/1بر لزوم رعايت چنين الزاماتي در قانونگذاری
مجلس تأكيد كرده و بيان داشته است كه ...« :اولين چيزی كه ركن اساسي هر حکم و قانون است
موضوع آن است كه حکم و قانون بدون مشخص بودن موضوع آن در نظر حاكم و قانونگذار
حکم بالموضوع است .»...نظر شمارهی  37/102/1112مورخ  1137/7/11شورای نگهبان نيز
تغيير عنوان و محتوای اليحهی دولت را ،بهنحوی كه به تبدل در موضوع مصوبهی مجلس منجر
شود ،خارج از حدود صالحيت مجلس در رسيدگي به اليحهی دولت دانسته و تحقق مراد
قانونگذار را نيازمند ارائهی طرح قانوني جداگانه از سوی نمايندگان مجلس دانسته است .در نظر

اخير ،مجلس عنوان اليحهی پيشنهادی دولت را از «اليحهی تمديد مهلت اجرای آزمايشي
قانون تأسيس و ادارهی مدارس ،مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي» به «اليحهی
دائمي شدن قانون اصالح قانون  »...تغيير داد و تعدادی از مواد قانون مذكور را اصالح و مواد
ديگری هم به آن الحاق كرد ،كه شورای نگهبان تغيير موضوع مصوبهی مجلس را نيازمند ارائهی
طرح مستقل در آن موضوع دانست .بنابراين ،شورای نگهبان در اين مورد ،فرايند طرح اين
موضوع را با اين استدالل كه« :تصويب مصوبه بدين نحو ،مغاير اصل  47قانون اساسي شناخته
شد» مغاير با قانون اساسي دانست.
از آنچه در اين بند گفته شد ميتوان نتيجه گرفت كه در غالب موارد ،شورای نگهبان در مقام
اعمال نظارت بر تشريفات قانوني ابتکار قانون ،تالش داشته تا آن دسته از الزاماتي را مورد استناد
قرار دهد كه بهصورت صريح يا ضمني از قانون اساسي قابل برداشت است و از اين نظر ،شورا
بر مطلق تشريفات ابتکار قانون كه بعضاً در آييننامهی داخلي مجلس مشخص شده ،نظارت
ندارد و شيوهی نظارت بر اين موارد به غير از آنچه در حين تصويب مصوبات برای رئيس جلسه
پيشبيني شده( ،)3در نظام حقوقي كشور محل ابهام است .با ارائهی برداشتي موسع از حدود
صالحيت شورای نگهبان در تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي ،ميتوان اين شورا را از آن
جهت كه لزوم رعايت مفاد آييننامهی داخلي مجلس در تصويب طرحها و لوايح در اصل 15
تصريح شده ،بهمنظور نظارت بر اين تشريفات صالح دانست و از اين طريق خأل نبود مرجعي
خاص بهمنظور نظارت بر رعايت اين تشريفات پس از تصويب مصوبه را جبران كرد؛ هرچند در
اين صورت نيز تفکيك بين تشريفات ضروری و غيرضروری نيازمند تبيين است.

 .4-2رعایت اصل تخصص در ابتکار قانون
يکي از مطرحترين اصول پذيرفتهشده در حوزهی حقوق عمومي «اصل تخصص» است كه
وجه مثبت اصل «عدم صالحيت» است .براساس اين اصل ،هر شخص حقوقي فقط ميتواند
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در حدود صالحيت قانوني خود ،يعني دربارهی اموری كه به موجب قانون جزء اختيارات و
وظايفش است ،عمل كند (طباطبايي مؤتمني .)102 :1114 ،بر مبنای اصل عدم صالحيت نيز
همانطوركه گفته شد ،هيچ مرجع و مقامي صالحيت انجام امری را كه بهصراحت در
صالحيت مرجع ديگری است ،ندارد و در موارد ترديد در وجود صالحيت ،اصل عدم
صالحيت جاری ميشود.
با عطف توجه به اين اصل حقوقي ،در برخي از اصول قانون اساسي بهمنظور ابتکار قانون
در موضوعي خاص ،مرجع خاصي بهعنوان مرجع صالح جهت ابتکار قانون پيشبيني شده كه
در اين موارد در خصوص اينکه آيا تصريح به صالحيت ابتکار قانون در آن حوزهها ،نافي
صالحيت ساير مراجع عام ابتکار قانون است يا نه ،اختالف نظر وجود دارد.
اصل  52قانون اساسي مهمترين اصلي است كه ابتکار قانون در زمينهی بودجه را
بهصراحت به دولت داده است .از رويهی شورای نگهبان در خصوص اين اصل ،اين نکته
بهدست ميآيد كه در غير مورد تغيير در ارقام بودجه ،تصريح اصل  52به ارائهی پيشنهاد
بودجه از طريق اليحهی دولت ،مستلزم آن است كه هيچ مرجع و نهادی ،بهغير از هيأت
دولت ،نتواند در زمينهی بودجه اقدام به ابتکار قانون كند .در اين خصوص ،در نظر تفسيری
شمارهی  214مورخ  1147/1/14شورای نگهبان مقرر شده كه بودجهی ساالنهی كل كشور و
متمم و اصالحات بعدی آن –در غير مورد تغيير در ارقام بودجه -بايد بهصورت اليحه و از

سوی دولت تقديم مجلس شود .همچنين اين شورا در نظر تفسيری ديگری به شمارهی
 41/21/5171مورخ  ،1141/5/27تغيير در ارقام بودجه را بهنحوی كه در كل بودجه تأثير
بگذارد ،بهوسيلهی طرح قانوني ،امکانپذير ندانسته است .در مقام تبيين محدوديت طرح
نمايندگان ،نظر اخير اين شورا به شمارهی  32/10/50002مورخ  1132/1/11نيز بار ديگر بر
اين نکته تأكيد كرده است كه «تغيير در ارقام بودجه بهنحوی كه شاكلهی بودجه را تغيير دهد،
امکانپذير نيست» و چنين اصالحي را مغاير با اصل  52قانون اساسي اعالم كرده است .البته
تاكنون در خصوص امکانپذير بودن اصالح ارقام بودجه توسط نمايندگان مجلس ،بهنحوی كه
شاكلهی بودجه را تغيير ندهد ،شورای نگهبان نظر تفسيری ارائه نداده و بر همين اساس
مجلس بهدفعات اقدام به اصالح قانون بودجه كرده است .با بررسي رويهی شورای نگهبان در
تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي مشخص ميشود كه در خصوص امکان اصالح قانون
بودجه از طريق طرح نمايندگان ،رويهی شورا واحد نبوده است .برای نمونه ،درحاليكه شورای
نگهبان به موجب نظر شمارهی  11/10/21031مورخ  1111/1/11در خصوص «طرح اجازهی
ايجاد رديف مستقل به دولت برای مؤسسات آموزشي و پژوهشي مصوب شورای گسترش
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آموزش عالي در بودجهی سال  »1111يا نظر شمارهی  14/10/23541مورخ  14/3/21در
خصوص «طرح اصالح بند  23قانون بودجهی سال  1114كل كشور و قانون بيمههای
اجتماعي كارگران ساختماني مصوب  ،»1111اصالح قانون بودجه را تنها از طريق اليحهی
دولت مجاز دانسته؛ اما تأييد «طرح اصالح جزء  1بند  22قانون بودجهی سال  1131كل
كشور» به موجب نظر شمارهی  31/10/71111مورخ  1131/4/21و موارد مشابه ديگر ،بيانگر
امکانپذير بودن اصالح قانون بودجه از طريق طرح نمايندگان است.
از نظرهای مذكور اين نکته بهدست ميآيد كه ظاهراً شورای نگهبان به استناد صدر اصل
 52قانون اساسي («بودجهی ساالنهی كل كشور  ...از طرف دولت تهيه و برای رسيدگي و
تصويب به مجلس شورای اسالمي تسليم ميگردد») و بر مبنای اصل تخصص ،ابتکار اوليه در
امر بودجه را تنها در صالحيت دولت دانسته و حکم ذيل اين اصل («هر گونه تغيير در ارقام
بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود») سبب شده كه شورا در زمينهی اصالح ارقام
بودجه از طريق طرح نمايندگان به نظر تفسيری نرسد .اختالف نظرهای اعضای شورای نگهبان
را كه مانع صدور نظر تفسيری در اين زمينه شده است ،ميتوان منشأ تشتت در نظرهای اين
شورا در مقام تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي دانست.
با پذيرش اين واقعيت كه سپردن ابتکار قانون در مرحلهی تصويب بودجه به دولت برای
قانونگذار اساسي اهميت دارد ،درصورتيكه در مرحلهی اصالح ،مجلس صالحيت داشته باشد
تا با ابتکار قانون در زمينهی بودجه ،بتواند اصالحات مدنظر خود را در ارقام قانون بودجه
اعمال كند ،اين امر سبب ميشود تا نسبت به هدف مدنظر قانونگذار اساسي نقض غرض شود
و مجلس بدون جلب نظر دولت ،اقدام به تحميل تکليف مااليطاق نسبت به دولت كند؛
ازاينرو بهنظر ميرسد كه بايد اصالح قانون بودجه را نيز تنها از طريق اليحهی دولت ممکن
دانست و ازاينروی ،شورای نگهبان بهتر است تا هر گونه اصالح قانون بودجه از طريق طرح
نمايندگان را مغاير با قانون اساسي اعالم كند.
بر خالف آنچه در خصوص رويهی غالب شورای نگهبان مبني بر تخصصي بودن
صالحيت دولت در ارائهی اليحهی بودجه گفته شد ،رويهی اين شورا در خصوص صالحيت
رئيس قوهی قضاييه نسبت به تهيهی لوايح قضايي (موضوع بند  2اصل  )151حاكي از
انحصاری نبودن ابتکار قانون در حوزهی امور قضايي برای رئيس قوهی قضاييه است.
با بررسي نظرهای شورای نگهبان بايد گفت ،هرچند به موجب بند  2نظر تفسيری شمارهی
 43/21/1015مورخ  1143/4/10شورای نگهبان ،تصريح مقرر در اصل  151بهمنزلهی منع هيأت
دولت از تهيهی اليحه با موضوع قضايي است؛( )10چنين محدوديتي برای طرح نمايندگان مجلس

رويهی شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون

11

پيشبيني نشده است و ايشان ميتوانند طرحهايي با محتوای قضايي پيشنهاد دهند .در اين
خصوص بايد گفت كه مالک و مبنای چنين تمايزی در نظرهای شورای نگهبان مشخص نيست
و بر فرض تخصصي بودن ابتکار قانون در حوزهی امور قضايي ،شورای نگهبان بايد نمايندگان
مجلس را نيز نسبت به ارائهی طرح در اين حوزه محدود ميكرد .از سوی ديگر ،براساس رويهی
شورای نگهبان ،تاكنون تمهيد مقدمات و امضای موافقتنامههای بينالمللي در حوزهی امور
قضايي توسط دولت و ارائهی آنها بهمنظور تصويب به مجلس -بدون جلب موافقت قوهی
قضاييه -با ايراد مغايرت با قانون اساسي مواجه نشده است؛ كه اين امر ضابطهی مدنظر شورای
نگهبان را با خدشهی بيشتری مواجه ميسازد .برای نمونه قانون موافقتنامهی معاضدت حقوقي
و قضايي در موضوعات مدني و تجاری بين جمهوری اسالمي ايران و امارات متحدهی عربي
(مصوب  )1113و ساير موارد مشابه( ،)11ماهيتي قضايي دارند و دولت بدون دخالت قوهی
قضاييه اليحهی آن را به مجلس ارسال كرده و به تأييد شورای نگهبان نيز رسيده است.
از مطالب گفتهشده اين نتيجه بهدست ميآيد كه ظاهراً برداشت شورای نگهبان در بند 2

نظر تفسيری مورد اشاره ،برداشت صحيحي از قانون اساسي نبوده و در اين مورد –بر خالف
ابتکار بودجه -تصريح قانون اساسي به صالحيت رئيس قوهی قضاييه بهمنظور منع ساير مراجع
ابتکار قانون در ارائهی طرح يا اليحه در اين حوزه نبوده است .مؤيد اين نظر اين است كه در
قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران با توجه به پذيرش استقالل قوای مجريه و قضاييه و حذف
عموم اختيارات وزير دادگستری در مقايسه با قبل از انقالب ،تهيه و ابتکار لوايح قضايي بدون
متولي ماند ،بهگونهای كه ديگر هيچيك از اعضای دولت مسئوليت قضايي ندارند و بهتبع آن
نميتوانند نيازهای جاری قضايي را دريابند ،از نتايج اجرای قوانين مطلع شوند ،به ارزيابي قوانين
بپردازند يا خألهای موجود را شناسايي كنند .همهی اين عوامل قانونگذار اساسي را بر آن داشت
تا برای تهيهی لوايح قضايي همچون ساير اقسام لوايح ،نهاد و مرجعي را مشخص كند تا اين دسته
از لوايح در مرحلهی پيشنهاد بدون متولي نماند (الهام و ابريشمكش .)12 :1131 ،ازاينرو چنين
برداشتي بر خالف ابتکار بودجه در مقام تعيين مرجعي خاص و انحصاری جهت ابتکار قانون
نبوده و تنها بنا داشته است تا ابتکار قانون در حوزهی امور قضايي معطل و بيمتولي نماند.
در خصوص صالحيت شورای عالي استانها نسبت به ارائهی طرح «در حدود وظايف خود»
(موضوع اصل  102قانون اساسي) نيز بهنظر ميرسد كه اعطای چنين صالحيتي به اين شورا،
همچون صالحيت رئيس قوهی قضاييه در ارائهی لوايح قضايي ،نوعي اعطای امتياز به اين مرجع
بوده و از اين نظر صالحيت ساير مراجع ابتکار قانون در اين حوزه را نبايد محدود دانست .چنين
برداشتي از سياق و نص قانون اساسي نيز قابل حصول است؛ چراكه در اين اصل عبارت «شورای
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عالي استانها حق دارد» بر امتياز بودن صالحيت ابتکار قانون برای شورای عالي استانها داللت
دارد .البته شايان ذكر است كه در اين زمينه رويهی شورای نگهبان ساكت است و تاكنون نظری
كه مبين رويکرد اين شورا باشد ،از طرف اين شورا صادر نشده است.
عالوهبر آنچه گفته شد ،از اصل تخصص نکتهی ديگری نيز برداشت ميشود كه در
نظرهای شورای نگهبان واجد اهميت است .توضيح آنکه با پذيرش اين اصل ،علياالصول
مراجع صالح بهمنظور ابتکار قانون در حوزهای خاص ،تنها ميتوانند در حدود همان حوزه
اقدام به ابتکار قانون كنند .بنابراين در اين موارد صالحيت ابتکار قانون عام نبوده و مقيد به
حوزهی مشخصشده است.
بررسي اين موضوع در خصوص اليحهی بودجه ،مبين اين نکته است كه صالحيت دولت
در ارائهی اليحه محدود به موضوع بودجه است؛ ازاينرو تنها بايد محتوياتي در اين اليحه ذكر
شوند كه ماهيت بودجهای دارند .مطالعهی رويهی شورای نگهبان در زمينهی قوانين بودجه نيز
مؤيد آن است كه اين شورا بهدفعات ،وضع مواد با ماهيت غيربودجهای در مصوبات بودجهی
ساالنه را مغاير با اصل  52قانون اساسي دانسته است .برای نمونه شورا در بند  10نظر شمارهی
 32/10/51107مورخ  32/11/27خود ،تبصرهی « »1اليحهی بودجه سال  1131كل كشور را
فاقد ماهيت بودجهای دانست و از اين نظر آن را مغاير با اصل  52قانون اساسي اعالم كرد.
همچنين اين شورا در بند  1نظر شمارهی /1151مک مورخ  1111/12/23خود برخي از
تبصرههای اليحهی بودجهی سال  1137را «از لحاظ اينکه خارج از قانون بودجه است و به
قوانين خاص خود ارتباط دارند» با اصل  52قانون اساسي مغاير دانسته است.
در خصوص لوايح قضايي نيز با اين مبنا بايد نتيجه گرفت كه صالحيت رئيس قوهی
قضاييه تنها محدود به ارائهی اليحه در خصوص موضوعات ماهيتاً قضايي است و در نتيجه
رئيس قوهی قضاييه نميتواند در زمينهی امور اجراييِ وابسته به موضوعات قضايي ابتکار
قانون كند؛ بلکه بايد با هماهنگي و همکاری با دولت ،اينگونه موضوعات توسط دولت در
اليحه گنجانده شوند يا در لوايح جداگانه به مجلس ارائه شوند يا مبتني بر طرح قانوني
نمايندگان به تصويب برسند .البته با توجه به اينکه به موجب اصل  47قانون اساسي كليهی
لوايح قانوني بايد به تصويب هيأت وزيران برسند و لوايح قضايي نيز به استناد مادهی  1قانون
وظايف و اختيارات رئيس قوهی قضاييه بهمنظور ارسال به مجلس برای دولت ارسال
ميشوند( ،)12دولت اين فرصت را يافته تا محتويات اجرايي موجود در لوايح قضايي را بررسي
كرده و در نهايت نظرهای خود را در مورد اين موضوعات در اين لوايح اعمال كند؛ نکتهای كه
بند  1نظر تفسيری شمارهی  43/21/1015مورخ  1143/4/10شورای نگهبان( )11بر آن تأكيد
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كرده و هيأت وزيران تلويحاً نسبت به دخل و تصرف در محتويات اجرايي لوايح قضايي
صالحيت يافته است .در اين زمينه هرچند نظر تفسيری شورا ،بر خالف قاعدهی مذكور،
تلويحاً صالحيت ابتکار قانون توسط رئيس قوهی قضاييه را به موضوعات اجرايي توسعه داده
است ،با توجه به سازوكار ارسال اين قبيل لوايح به مجلس ميتوان چنين تجويزی را روشي
مناسب بهمنظور تعامل و همکاری كارشناسي قوهی قضاييه و دولت در پيشبيني فرايندهای
اجرايي مرتبط با امور قضايي در كشور بهشمار آورد.
بر مبنای اصل تخصص ،در خصوص شورای عالي استانها نيز بايد صالحيت اين شورا در
ارائهی طرح را محدود به حدود وظايف اين شورا (جلوگيری از تبعيض و جلب همکاری در
تهيهی برنامههای عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها) كه در اصل
 101قانون اساسي بدان تصريح شده ،دانست و در غير حوزههای مقررشده ،اين شورا را فاقد
صالحيت ابتکار قانون بهشمار آورد؛ نکتهای كه در اصل  102قانون اساسي نيز بهصراحت بدان
تصريح شده و صالحيت اين شورا محدود به حوزهی وظايف اين شورا اعالم شده

است)17(.

نتيجهگيری
با بررسي رويهی غالب شورای نگهبان كه ثمرهی استنباط و استنادات اين شورا در زمينهی
اصول مربوط به ابتکار قانون در قانون اساسي -در مقام بررسي مصوبات مجلس شورای
اسالمي -است ،ميتوان نتيجه گرفت كه در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران ،اصول و
ضوابط زير بر حوزهی ابتکار قانون حاكم است:
 .1حصری بودن طرق ابتکار قانون يکي از ضوابط قابل استنباط از رويهی شورای نگهبان
است كه مبنای نظری آن را ميتوان در اصل عدم صالحيت در حقوق عمومي دانست .بنابراين،
براساس اين ضابطه اوالً) اين صالحيت منحصر به موارد مصرح در قانون اساسي است؛ ثانياً) در
صورت ترديد در وجود چنين صالحيتي برای مرجعي خاص ،اصل بر عدم صالحيت خواهد بود
و اثبات وجود آن نيازمند استدالل است.
 .2اختياری بودن ابتکار قانون نيز يکي ديگر از ضوابط حاكم بر ابتکار قانون است كه از رويهی
شورای نگهبان قابل برداشت است .مبنای چنين ضابطهای را ميتوان در اصل عدم تفوق قوا و
نهادها بر يکديگر دانست كه برگرفته از اصل عدم صالحيت است .در خصوص اين ضابطه هرچند
در بين رويهی سابق و فعلي شورای نگهبان تعارضاتي مشاهده ميشود ،رويهی اخير اين شورا
بهدرستي امکان الزام دولت به ارائهی اليحه را از مجلس سلب كرده و از اين طريق امکان تحميل
خواستههای مجلس بر دولت را ،بدون تأمين بار مالي آن كه در اصل  45قانون اساسي بدان تصريح
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شده ،از مجلس گرفته است .البته رويهی شورا از اين نظر كه تنها الزام دولت به ارائهی اليحه را
مغاير با اصل  47ميداند و تاكنون الزام رئيس قوهی قضاييه به ارائهی اليحهی قضايي را مغاير با
قانون اساسي اعالم نکرده است ،قابل انتقاد بوده و نيازمند اصالح رويه است .عالوهبر اين مورد كه
از اختياری بودن ابتکار قانون بهدست آمد ،ميتوان نتايجي همچون عدم امکان ايجاد شرايطي خاص
بهمنظور طرح ابتکار قانون در مجلس و عدم امکان مکلف كردن نهاد صالح بهمنظور ابتکار قانون به
درج محتويات خاص در طرح يا اليحه را نتايج چنين ضابطهای برشمرد.
 .1عالوهبر موارد قبل ،لزوم طي تشريفات قانوني نيز يکي ديگر از ضوابط حاكم بر ابتکار
قانون در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران است .با بررسي رويهی شورای نگهبان ،اين
تشريفات را ميتوان به دو سطح قانون اساسي و عادی تقسيم كرد .هرچند شورای نگهبان در
غالب موارد ،تنها بر رعايت تشريفات مقرر در قانون اساسي نظارت داشته است ،بهنظر ميرسد
كه اين شورا ميتواند با برداشتي موسع از اصل  15قانون اساسي بر رعايت تشريفات ضروری
مقرر در آييننامهی داخلي مجلس نيز نظارت كند.
 .7آخرين ضابطهای كه از رويهی شورای نگهبان قابل برداشت است ،رعايت اصل تخصص در
ابتکار قانون است كه مبنای نظری آن را بايد اصل تخصص در حقوق عمومي دانست .بر مبنای اين
اصل ،در مواردی كه در قانون اساسي مرجع خاص و انحصاری جهت ابتکار قانون پيشبيني شده،
تنها آن مرجع ميتواند اقدام به ابتکار قانون در حوزهی مشخصشده كند و ساير مراجع عام ابتکار
قانون چنين صالحيتي ندارند .در قانون اساسي ايران ،تنها مصداق چنين امری را بايد موضوع اصل
 52دانست كه رويهی شورای نگهبان نيز تا حدودی توانسته است از اين صالحيت اختصاصي
دولت صيانت كند .البته بنابر آنچه گفته شد ،در زمينهی لوايح قضايي رويکرد شورا در اين
خصوص محل اشکال است .از سوی ديگر ،از اصل تخصص اين نکته بهدست آمد كه مراجع
خاص ابتکار قانون ،تنها ميتوانند در حدود صالحيت خاص خود اقدام به ابتکار كنند ،كه رويهی
شورای نگهبان نيز مؤيد لزوم رعايت چنين اصلي در حوزهی ابتکار قانون است.
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يادداشتها
 .5قابل مشاهده در :اكبری ،سيدحامد ( ،)1130متن قوانين اساسي كشورهای جهان ،شيراز :انتشارات
نويد شيراز ،چ اول ،ص .132
 .2قابل مشاهده در :اكبری ،سيدحامد ( ،)1130متن قوانين اساسي كشورهای جهان ،شيراز :انتشارات
نويد شيراز ،چ اول ،ص .710
 .9قابل مشاهده در :اكبری ،سيدحامد ( ،)1130متن قوانين اساسي كشورهای جهان ،شيراز :انتشارات
نويد شيراز ،چ اول ،صص  714و .711
 .4مادهی « -11همهپرسي به پيشنهاد رئيسجمهور يا يکصد نفر از نمايندگان مجلس شورای اسالمي و
تصويب حداقل دوسوم مجموع نمايندگان مجلس شورای اسالمي انجام خواهد شد».
 .1مادهی « -3دولت موظف است حداكثر ظرف مدت  3ماه از تاريخ تصويب اين قانون اليحه قانوني
ضوابط استخدام و تأمين نيازمندیهای اعضاء كميته انقالب اسالمي ،از قبيل حقوق ،مسکن و
درمان در زمان خدمت و بازنشستگي و ازكارافتادگي را به مجلس شورای اسالمي تقديم نمايد».
 .6نمونهی اين تجويز را ميتوان در مادهی  204قانون برنامهی پنجسالهی پنجم توسعهی جمهوری
اسالمي ايران مشاهده كرد.
 .7بند «ی» مادهی « -211قوه قضائيه موظف است اليحه جامع اداری و استخدامي خود را تهيه نمايد تا
از طريق دولت به مجلس شورای اسالمي تقديم گردد».
مادهی 212ـ «قوه قضائيه موظف است با رعايت سياستهای كلي نظام در امور قضائي اليحه جامع
وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شورای
اسالمي تقديم نمايد».
 .8برای نمونه مادهی « 1قانون مقررات مالي شورای نگهبان» مصوب  1112مقرر داشته است:
«مادهی  -1بودجه شورای نگهبان به تفکيك برنامه و مواد هزينه به وسيلهی امور مالي شورای مذكور
تهيه و پس از تأييد شورا به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد ميگردد تا عيناً در اليحه بودجه كل
كشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات اين قانون ميباشد».
 .3ماده  101آئيننامه داخلي مجلس شورای اسالمي -تشکيل جلسات و رعايت ترتيب مذاكرات و
اجراى آييننامه و حفظ نظم جلسه طبق اين آييننامه به عهده رئيس جلسه است.
 -2« .51هيأت دولت نميتواند مستقالً اليحه قضايي تنظيم نموده و آن را به مجلس شورای اسالمي
جهت تصويب نهايي ارسال نمايد».
 .55مانند «اليحهی موافقتنامهی معاضدت قضايي متقابل در امور كيفری بين دولت جمهوری اسالمي
ايران و دولت تركمنستان» ،مصوب .1111
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 .52مادهی « -1دولت موظف است لوايح قضائي را كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحويل دولت
ميشود ،حداكثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلس شورای اسالمي نمايد».
 -1« .59لوايح قضايي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال ميشود به مجلس شورای
اسالمي تقديم ميگردد .هر گونه تغيير مربوط به امور قضايي در اينگونه لوايح فقط با جلب
موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز ميباشد».
 .54در اين زمينه تاكنون رويهای از سوی شورای نگهبان وجود نداشته است.
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منابع و مآخذ
الف) فارسی
آقاييطوق ،مسلم؛ شمس ،عرفان؛ فريادی ،مسعود و علي مشهدی ( ،)1113مرزهای تقنين و
اجرا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :معاونت تدوين ،تنقيح و انتشار
قوانين و مقررات ،چ اول.
اكبری ،سيد حامد ( ،)1130متن قوانين اساسی کشورهای جهان ،شيراز :انتشارات نويد شيراز،
چ اول.
الهام ،غالمحسين و محمدامين ابريشمكش (« ،)1131نقد نظر شورای نگهبان در خصوص
امکان ارسال مستقيم لوايح قضايي به مجلس» ،پژوهشنامهی حقوق اسالمی ،سال پانزدهم،
ش  70پياپي ،صص .44-55
اليوت ،كاترين و كاترين ورنون ( ،)1112نظام حقوقی فرانسه ،ترجمهی صفر بيگزاده ،تهران:
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي ،چ اول.
اولسون ،ديويد ( ،)1112نهادهای مردمساالر قانونگذاری ،ترجمهی عليرضا طيب ،تهران:
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي.
بوشهری ،جعفر ( ،)1117حقوق اساسی مسائل ،تهران :شركت سهامي انتشار ،چ اول.
پروين ،خيراهلل ( ،)1132الزامات و آموزههای حقوق اساسی ،تهران :ميزان ،چ اول.
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1141ترمينولوژی حقوق ،تهران :گنج دانش ،چ دهم.
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