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 گفتارپیش

 
 04ای بیش از صد و ده ساله دارد. در این میان جمهوری اسالمی تجربهگذاری در ایران قدمتی یکقانون

سال دارد. هرچند پس از انقالب اسالمی با تدوین قانون اساسی جدید و تغییر ساختار حاکمیتی و بازنگری 

تری به خود گرفت. با این وجود یافتهگذاری شکل سازمانقانون در برخی قوانین و مقررات، تا حدودی

گذاری در کشور با اشکاالت و ایراداتی مواجه است که الزم شد با طراحی یک نظام و فرآیند نسبت به قانون

 رفع مشکالت آن اقدام نمود. 

ر اداره کشور د حسب اشراف رهبری معظم انقالب به مسائل و مشکالت کالن کشور و تجربه طوالنی در

جایگاه ریاست جمهوری و در جایگاه مقام رهبری و همچنین مراجعه رؤسای سه قوه به ایشان و بعضاً 

آمد، تدوین گذاری پیش میها از حیث قانونها و سایر دستگاهدرخواست رفع اختالفاتی که بین آن

مرتبط  هایو تدوین و پیشنهاد سیاستهای کشور دانستند را از اولویت« گذارینظام قانون»های کلی سیاست

 با آن را به مجمع تکلیف نمودند.

های مرتبط مجمع تشخیص انجام گرفت، مشخص شد که در های کارشناسی که در کمیسیونبا بررسی

هزار عنوان قانون و مقررات مصوب قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی،  04میان حجم انبوهی از حدود 

اتی وجود دارد که مجریان را در مقام اجرا و ضابطین را در مقام نظارت و قضاوت دچار تناقضات و تعارض

 ای نموده است.مشکالت عدیده

 گذاری تأکید نمودند:های کلی نظام قانونله بر پنج محور در رابطه با تدوین سیاستمعظم

 اسالمی است.شورایگذاری تعیین مسیر امور کشور از طریق مجلسقانون -1

 های یک قانون مطلوب نظیر ضرورت، مبنی بر نیازهای واقعی مردم، پایداری و...رعایت ویژگی -2

 ها حل و فصل شود.گذاری در سیاستترین چالش اصلی بین نهاد اجرا و قانونمهم -3

 دست قانونطور مصوبات الزم اجرای پاییننسبت قانون با اسناد باالدست و همین -0

 گذاریونهای قاناولویت -5

های زمان، پیشنهاد ایده اولیه و رویکرد حاکم بر تدوین با عنایت به محورهای مورد اشاره، نیازها و ضرورت

نظام لحتمصتشخیصمجمع له جهت نظر مشورتینویس اولیه تهیه و پس از تأیید اجمالی معظمها، پیشسیاست

های مورد اشاره، تهیه و توسط مقام معظم چالشهای کلی نظام در پاسخ به ارسال گردید و نهایتاً سیاست

 رهبری ابالغ گردید.
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ام ها اشکاالت موجود در نظهای کلی، انتظار این است که با اجرایی شدن این سیاستپس از ابالغ سیاست

گانه بیشتر شود، تنقیح قوانین و مقررات با گذاری کشور مرتفع شود. همکاری و هماهنگی قوای سهقانون

ن وضع قوانی»های دولت و مجلس در کردن تناقضات و ابهامات، تعیین حدود اختیارات و صالحیتبرطرف 

 «های جدیدطور الحاق و انتزاع و ایجاد سازمانو مقررات؛ لوایح و به طور خاص الیحه بودجه ساالنه و همین

 انجام پذیرد.

د ای داریافتهت کشور شکل نظامدر کشور ما حدود اختیارات مسئوالن و مدیران کشور در نحوه مدیری

ولی سلسله مراتب و نظم بین قوانین و مقررات وضعیت مطلوبی ندارد و نوعی پراکندگی و عدم انسجام بر 

سو و از سوی دیگر مجموعه متراکمی از ای از قوانین باالدستی و راهبردی از یکها حاکم است. مجموعهآن

 های باالدستی وارد که ایجاد هماهنگی الزم بین قوانین و سیاستهای اجرایی وجود دمقررات و دستورالعمل

های مقام رهبری بود که امیدواریم با اجرایی شدن درست و کامل مقررات اجرایی کشور، یکی از دغدغه

 گذاری، گام اساسی در ایجاد این همسویی و هماهنگی برداشته شود. های کلی نظام قانونسیاست

طور قوانین و مقررات گذار و همینگذاری این است که نهاد قانونظام قانونهای کلی نهدف سیاست

اجرایی کشور در یک منظومه هدفمند و هماهنگ اداره کشور را تسهیل نموده و زندگی راحت و بدون 

ای را برای ملت شریف و بزرگوار ایران اسالمی فرآهم آورد. البته این دغدغه وجود دارد که ضمانت دغدغه

بندی، های کلی چیست؟ بر همین اساس عالوه بر تأکید مقام معظم رهبری بر جدول زمانایی این سیاستاجر

ل نظام با فعامصلحتتشخیصاسالمی، مجمعشورایگانه به ویژه مجلسها توسط قوای سهاجرای سیاست

گیری تصمیم های کلی، گزارشات الزم را تهیه و جهتکردن هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست

 نماید.خدمت مقام معظم رهبری ارائه می

 

 محسن رضایی

  نظاممصلحتتشخیصدبیر مجمع



  يگذارقانونهاي ضروري براي ارتقاي نظام شرطپیش

 1علی احمدی

  مقدمه

 1331ی مشخص نیست. با وجود اینکه از سال گذارقانونی، مسئول کیفیت گذارقانوندر کشور و نظام 

. گو نیستاسالمی واگذار شده است، در رابطه با این مهم پاسخشورایعاونت قوانین مجلسبه م وظایفی

و معطوف به مشکالت اجرایی قوانین، تعارضات قوانین، ابهامات و مناسب است چنین نهادی در قوه مجریه 

وده موفقی ببینی شود. تجربه هلند در واگذاری این مهم به وزارت دادگستری تجربه پیش های قانونیخأل

 کیفیت های کلیتستوسعه سیا -2 ،سازی تقنین و مقررات زداییهماهنگ -1 است. این وظایف شامل:

  2است. نویس لوایح و مقررات کابینهبازنگری پیش -3و  یگذارقانون

 

 ي گذارقانونهاي بنیادي براي کیفیت شرطپیش

های کلی نظام ه اولیه برای تدوین سیاستگذاری و ایده آثار منتشر شده در کیفیت قانونبا مطالع

  گیرد.گذاری، مورد بررسی قرار میقانونشرط بنیادی برای کیفیت گذاری، ده پیشقانون

 

  ضرورت قانون -1

های مرتبط باشد. ها، منافع و گزینههای دقیق تمام واقعیتابتنای قانون باید بر مالحظات و بررسی

شرط و چگونگی انجام آن باید تمام واقعیت را مورد ارزیابی قرار دهد. سند یشپمین این أی برای تگذارقانون

گی، اقتصادی، فرهنثیر قانون بر مردم و سایر تعهدات ناشی از قوانین قبلی، اثرات اجتماعی، سیاسی، أت ارزیابی

  به تناسب پیشنهادهای قانونی مورد بررسی قرار گیرد. ،محیطیزیست بهداشتی و

اشد و بر مبنای آن در جامعه نیاز واقعی وجود داشته ب تنها در صورتی باید ارائه شود که قانون جدید

ت شود ابراین باید ثاباز جمله کارکردهای قانون کنترل اجتماعی است، بن .پیشنهاد قانون، ضروری قلمداد شود

چ گزینه تقنین ی و یا هیای برای کنترل اجتماعوضع قانون وجود ندارد. هیچ قاعدهحلی غیر از که هیچ راه

ا و نهادها هثیرات قانون بر افراد، شرکتأا و سایر تهمهمتر اینکه هزینه تر وجود ندارد.حتی در سطحی پایین

 ها باشد.ها و آسان نمودن فعالیتی و در جهت کاهش هزینهو مقامات اجرایی ملی و محلی ارزیاب

 

                                                 
 نظاممصلحتتشخیصکمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع رئیس -1

 5ص  ؛های مجلس شورای اسالمیتجربه هلند؛ گروه حقوق عمومی مرکز پژوهش گذاری:های کلی راجع به کیفیت قانونعناصر اصلی سیاست -2



 

 

 

 1 یگذارنظام قانون یارتقا یبرا یضرور یهاشرطشیپ

 معطوف به نیازهاي واقعي مردم  -2

مین نیاز واقعی مردم اطمینان حاصل شود و از سوی أسو در جهت تاز یک ، ضروری است کهاریگذدر قانون

صف شده ه عنوان تورم تقنینی ووضعیتی که ب داشتن کلیت نظام حقوقی فربه نشود؛ای بدون در نظر نقطه ،دیگر

همچنین افزایش ریسک . سازدهم قوانین را با دشواری مواجه می، فنظام حقوقی بسیار گسترده و حجیم .است

 های خاصی از نظام حقوقیسازگاری و تناقضات را در پی دارد، توأم با این نتیجه است که بخشاحتمالی که نا

نترل ظور ممانعت از کی باید دیدگاهی کلی و جامع در کار خود به منگذارقانونتواند مبهم باشد. بنابراین قوه می

  به موارد ضروری محدود شود. ، فعالیت تقنینی باید دقیقاًاین هدفخارج شدن آن، اتخاذ کند. برای تحقق 

محوری و نه نهاد محوری است، قانون باید قادر به انجام سریع چه رویکرد اصلی مردم در ارزیابی قوانین، چنان

 همیتها حائز اهزینه زندگی آنثیر قانون بر زندگی مردم و کاهش أو ساده کارکردهای خود باشد. در نتیجه ت

ها هنر بزرگ مجلس ها و اولویتشناخت فوریت 3،ها. ارتباط با توده مردم برای شناخت نیازهای واقعی آناست

  0.هااشتن به رفع آنبارتر برای مردم و همت گمتر، مرارتتر، محسوساست. شناخت مشکالت عمومی

ای کار را سرعت بخشد. در بررسیباید سهولت انجام کسب و  ،قانون برای نمونه با توجه به این رویکرد

 2442های نعت دانشگاه شریف انجام داده است، در بین سال، فناوری و صگذاری علمکه پژوهشکده سیاست

رتبه ایران در شاخص اصلی آغاز کسب و کار جدید، کسب مجوزها، دریافت وام و اعتبار، اجرای  ،2410تا 

وفصل، در جهان ار، پرداخت عوارض و مالیات و حلدمهای حفاظت از حقوق سهاقرارداد و ثبت، شاخص

 12کشور رتبه  11انداز بیست ساله کشور،  در بین ا داشته و در منطقه مورد نظر چشمر 124و  111رتبه 

مسئله با تلفیق قوانین یا حال آن که در قانون افراد نباید ملزم به اخذ چندین مجوز شوند. این  است.

  پذیر است.امکانها سازی رویههماهنگ

 

 مطابقت قانون با اسناد باالدستي  -3

چه در خروجی . اگر دهای کلی مطابقت داشته باشو سیاستقوانین باید با اسناد باالدست یعنی موازین شرع، قانون اساسی 

در ورودی  با این اسناد ولی برای انطباق قانون ه عهده دارد،وظیفه انطباق قانون با اسناد باالدست را ب قانون، شورای نگهبان

نویسی یا فاقد قانون شیوه قانون یگذارقانونسازوکاری وجود ندارد. به عبارت دیگر نظام  ،قانون یعنی تنظیم الیحه و طرح

 : ی است. عالوه بر اینگذارقانوننگاری و های شکلی و ماهوی قانونهای الزم برای رعایت دقیق ویژگیشرطپیش

                                                 
  (2/2/1321بیانات مقام معظم رهبری )  -3

  (0/3/1320بیانات مقام معظم رهبری ) -0



 

 

 

 7 3398سال هفتم، شماره هشتم، پائیز  ؛گذارینامه قانونفصل

 145، 10 ،01 ،20، 24، 0 اصلعین حال غیرمترادف مانند موازین اسالمی ) بط و درکثرت مفاهیم مرت -1

(، مبانی اسالمی )اصل 23(، اسالم )اصل 10 و 11(، احکام اسالمی )اصل 112) اصل  (، موازین شرع125 و

ین ، انطباق قانون را با ا(144(، نظام جمهوری اسالمی )اصل 20اصل ) (، اساس جمهوری اسالمی22 و 20

ها اشتومی، دچار نوعی آشفتگی در بردشفافیت مفهمندی موازین و فقدان سند باالدستی به سبب عدم ضابطه

  نموده است. از این مفاهیم

واحد از این مفاهیم، با وجود اختالف در برداشت مفاهیم مذکور، در صورت توافق بر یک معنای  -2

ار ان گذاشته است، اما در رابطه با معیعهده شورای نگهبررا ب وظیفه انطباق قانون با این موازین قانون اساسی

که فقهای شورای نگهبان  وجود دارد. آیا موازین شرع همان است ، همچنان خألانطباق برای تشخیص

کنند؟ آیا موازین شرع همان چیزی است همان است که مراجع تقلید بیان میدهند؟ آیا موازین تشخیص می

، فتوای معیار جهت در صورت تفاوت در نظرات فقهی دهد؟ت فقیه تشخیص مییکه حاکم شرع و وال

 تشخیص کدام است؟ مرجع تعیین فتوای معیار کیست؟

بسیاری از قوانین و مقررات قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی  در مورد قانون اساسی نیز -3

اند. با توجه ها نیز فاقد صالحیت بودهکننده آنیب و از حیث انطباق با قانون اساسی مغایر هستند، مراجع تصو

مغایر از ضروریات قلمداد شده است. با گذشت ، نسخ قوانین و مقررات به آثار حقوقی تصویب قانون اساسی

  اند.نشده ررات با قانون اساسی انطباق دادهاین قوانین و مق ،سال از پیروزی انقالب اسالمی 04

 جمله مصوبات شورای انقالب و یا قوانین و مقررات از از ، بسیاریاسالمیانقالب پس از پیروزی  -0

اند. برخی از قوانین و مقررات با توجه ، وضع و تصویب شده1303 قبل از بازنگری در قانون اساسی در سال

 آثار حقوقی تصویب بازنگری قانون اساسی، با اصل یا اصول بازنگری شده مغایرت دارند. در رابطه بابه 

 ها نیز اقدامی نشده است. شناسایی و اصالح آن

 

  اند:ستهبرای وضع مقرره سه د دارصالحیتاالاجرا از حیث مراجع سایر مقررات الزم

نامه، اساس نامه،اند مانند: مراجع وضع آئینمراجعی که به صراحت در قانون اساسی ذکر شده -1

(، آرای وحدت 130و تصمیمات دولت )موضوع اصل  مشیو خط(، برنامه 133 )موضوع اصول نامهتصویب

عرصه صالحیت این  ، حدود و(30(، قوانین آزمایشی )موضوع اصل 101رویه و ضوابط )موضوع اصل 

مراجع جهت وضع مقررات الزم اجرا، جایگاه آنها در سلسله مراتب قوانین و مقررات و چگونگی انطباق این 

  قوقی کشور مشخص نیست.مصوبات با اسناد باال دست در نظام ح
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ختیارات و اعمال والیت تشکیل اما به ضرورت و براساس ا اندمراجعی که در قانون اساسی ذکر نشده -2

ود حد در صورت ضرورت استمرار، اند؛ مانند شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی کهشده

 در سلسه مراتب قوانین و مقررات جایگاه این مقررات طورو همین گونه مراجعو عرصه وضع مقرره توسط این

  گذاری کشور مشخص نیست.با اسناد باالدستی در نظام قانونتر چگونگی انطباق مصوبات این مراجع و مهم

به وضع مقررات  گذارقانوندار، یعنی مراجعی که بر مبنای اعطای صالحیت توسط مقام صالحیت -3

 ...و شوراهای اسالمی شهر و روستانند: شورای عالی اقتصاد، شورای عالی پول و ردازند ماپاالجرا میالزم

، هم حدود رسندمی مرجع 103به  جمهوربنابر گزارش معاونت حقوقی رئیس عالوه بر تکثیر این مراجع که

 و هم چگونگی انطباق این مصوبات با اسناد تب این مقررات و مراجع وضع مقررهصالحیت، هم سلسله مرا

  های قانون و مقررات گذاری، نظام حقوقی را دو چندان کرده است.باال دست، آشفتگی

 

 قانون برتري قانون و مرجع وضع  -4

 5ت.دست اسهارچوب اسناد باالاسالمی در چشورایی، تعیین مسیر جریان امور کشور توسط مجلسگذارقانون

. لذا ساالری، مجلس و پارلمان استدیگر نماد مردماز طرف  0افزار اصلی حرکت کشور است.پدید آورنده نرم

یا  گی وای که جریان امور کشور را با آشفتگونهحد لزوم به مقررات فروتر ببخشد؛ به قانون نباید اعتباری بیش از

کم باید تعیین کننده خطوط اصلی جریان امور کشور باشند. به عبارتی جریان امور تغییر مواجه کند. قوانین دست

مبنا تکثیر  . بر اینتر حرکت کندتر و سالمتا قطار اجرا برای رسیدگی به امور مردم سریع گذاری کنندشور را ریلک

 گانهخارج از صالحیت ذاتی قوای سهگذاری و ایجاد شوراهای عالی و مجامع که در بسیاری از موارد مراجع مقرره

  گذار است.خالف مصلحت برتری قانون و قانون گذاریررههستند و تفویض و واگذاری برخی امور در مق

 

 سازگاري با ساير قوانین  -5

ون های یک قانگونه که انسجام درونی قانون و سازگاری مواد و تبصرهسازگاری با سایر قوانین، به همان

ه جمل ، سازگاری قانون با مجموعه قوانین دیگر از، دارای اهمیت استطور با هدف قانوندیگر و همینبا یک

اعم  . پیشنهاد کنندگان قانونها نیز دارای اهمیت بسیار استرات قبلی و نسبت این قانون با آنقوانین و مقر

، باید اطمینان حاصل کنند که قوانین جدید تعهدی مغایر با قالب الیحه و یا طرح قانونی باشددر  از این که

                                                 
 گذاری ایده اولیه نظام قانون -5

 بیانات مقام معظم رهبری  -0
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رار قوانین جدید، تک کنند.ات اجرایی ایجاد نمیها و مقامتعهدات سایر قوانین برای اشخاص حقیقی، شرکت

اشی ن و تعهدات نیا در تعارض با آن و یا سبب ابهام در مفاد قوانی قوانین قبلی و تعهدات ناشی از آنمفاد 

کن هر صورت قانون جدید با نسخ صریح یا ضمنی تعارض و تکرار در قوانین را ریشه د. درشوها نمیاز آن

  کند.

ان مواد یباید از گوناگونی غیرضروری م ناسازگاری و تعارض نداشته باشند، نین با یکدیگرحتی اگر قوا

هنگی ی هماگذارقانون هایترین هدفچرا که از مهم قوانینی که محتوایی کم و بیش یکسان دارند، پرهیز کرد؛

  میان قوانین و پرهیز از کار عبث و بیهوده است.

 

  پايداريثبات و  -6

ینی نبودن بی است. به سبب قابل پیشگذارقانونجمله مشکالت  کرر در قانون و ناپایداری آن ازتغییرات م

 پذیرند. لذا در نظامثیر میأثباتی تهای زندگی مردم نیز از این بی، روند و رویهماندگاری و ثبات قانون

قوانین موردی و برای فواصل تا حد امکان از  ر قانون وبایست از تغییرات مکرر و سریع دی میگذارقانون

  قابل ماندگاری باشد.بایست مانی کوتاه اجتناب کرد. قانون میز

 

  قابلیت اعمال و اجرا -7

و قابلیت پیروی از قانون برای مردم و شهروندان را در بطن خود داشته باشد.  قانون باید قابلیت اجرا داشته

قابلیت پیروی نداشته باشد، هم منصفانه  ات اجرایییا اشخاص حقوقی و مقام اگر قانون برای شهروندان

های قانون اساسی و سیاست نیست و هم فایده عملی ندارد. برای انطباق قانون با اسناد باالدست موازین شرع،

کار وت اجرایی قانون، سازکلی در نظام حقوقی ایران مراجع مشخصی معین شده است. اما برای تشخیص قابلی

 لرسد با توجه به اصنون اساسی در این رابطه ساکت است. به نظر میعبارت دیگر قاه. بمعینی وجود ندارد

جمهور داند و از سوی دیگر، رئیسر را مسئول اجرای قانون اساسی میجمهوقانون اساسی که رئیس «113»

خاص ، اشدمی قانون و پیروی از آن توسط مرها و موانع اجرابه سبب مسئولیت اجرایی، نسبت به محدودیت

ن قوانینی نسبت به چنی حق اعتراض اجرایی آگاهی بیشتر و بهتری دارد، به رسمیت شناختنحقوقی و مقامات 

  .شودهور خالف قانون اساسی قلمداد نمیجمبرای رئیس

 



 

 

 

 31 یگذارنظام قانون یارتقا یبرا یضرور یهاشرطشیپ

 يي آکار -8

 یک قانون ممکن است قابل اجرا و اعمال باشد. شهروندان، اشخاص حقوقی و مقامات اجرایی نیز از آن

اگر قانون مبارزه با مواد مخدر یا قانون مبارزه با قاچاق  پیروی کنند، اما در عین حال کارا نباشد. برای مثال

های االها را به طرق مختلف و در مکانکاال و ارز، هر نوع قاچاق را ممنوع کند، اما افراد بتوانند به راحتی این ک

  اهد داشت.دست بیاورند، قانون مذکور کارایی نخوه مختلف ب

 

  7ساده، روشن و شفاف -9

اید از همین دیگر نیز باحد ممکن ساده، روشن و شفاف باشد. ارتباط قوانین با یکساختار قانون و زبان آن باید ت

وپهلو ی دهمچنین این اصطالح به معنا به معنای سهولت فهم یا قابلیت درک است. «شفاف»منطق پیروی کند. 

ن ، نه تنها باید فهم آعنوان سندی واضح و شفاف وصف شود برای آن که یک سند به .نبودن یا عدم ابهام است

  داشته باشد. خوانند در برکسانی را برای کسانی که آن را میبلکه همچنین باید پیام ی برای مخاطبانش میسر باشد،

حقوقی  شفافیت در نظامگیرد: یکی دو نقطه نظر مورد بررسی قرار می ی، ازگذارقانونهای شفافیت در پیام

 و دیگری شفافیت در مصوبات خاص ارزیابی شده به عنوان مصوباتی منفرد.  به مثابه یک کل

د و شوت است که به سطوح مختلف تقسیم مینظام حقوقی یک حکومت شامل انواع مختلفی از مصوبا

  دهند.بی از هنجارها را تشکیل میبدین ترتیب سلسله مرات

که  از مصوباتی بستگی دارد ، به شفافیت هریکحقوقی به عنوان یکی از اجزای نهادشفافیت در قانون 

اخته شود. مصالح با کیفیت پایین س تواند ازدهنده نظام حقوقی است. یک ساختمان با کیفیت باال نمیتشکیل

فا نقشی قاطع ای، همه هاها و ارتباط ایجاد شده بین آن، نظام استفاده شده برای ساماندهی آنکمیت مصوبات

  نند.کقرار گرفتن به کیفیت بنا کمک می شوند و با روی همکنند؛ درست مانند آجرهایی که چیده میمی

 

 دسترسي آسان عموم به قانون  -11

، متضمن این حق است که همه اعضای جامعه بتوانند نسبت جهل به قانون رافع مسئولیت نیست حکم مشهور

و  ز آنها آگاهیبر هستند و در خصوص محتوای آن قوانین و قواعد به منظور تبعیت ابه قانون و قواعدی که معت

ه باید به دسترسی باشد، بلک ، قانون نه تنها باید برای عموم قابلکه این حق اعمال شود. برای این کسب اطالع نمایند

                                                 
 1311 ؛اسالمیشورایهای مجلس؛ ترجمه، مرکز پژوهشکاسیگانک ر.ک قانون واضح، جرارد -2
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لذا الزم  ، واضح باشد.شوندثر میأب توسط افرادی که از آن متای بیان شود که به اندازه کافی برای فهم مناسشیوه

ظر در مورد قوانین را همیشه همراه با یک گزارش توجیهی معتبر منتشر شوند، تا مالحظات مورد ن است قوانین

  قرار گیرد. هانهای راهنمایی برای غیرمتخصصان تهیه و در دسترس آدفترچه توضیح دهند؛

ها، تبعیت و پیروی از آن برای افراد، شرکت ،شر شوندتمناسب من شکلکه در  به شرط این صرفاً ،قوانین

تواند از ین به مخاطبانش خودداری کند، نمی. اگر حکومت از ارائه قواناالتباع استنهادها و مقامات الزم

ون شناخته شده در حاکمیت قان . این امر یک اصل به رسمیتبعیت از آن را انتظار داشته باشدشهروندانش ت

 ونشود. قانتبار قانون محسوب میدر اع یکی از موضوعات بسیار مهمرایط انتشار قانون . شکل و شاست

یابند و به وسیله برخی اصالحات تغییر می مصوبات ، بدین معنی که دائماًتواند یک پدیده زنده تلقی شودمی

فراوان  رد با تعددخی موا. این تغییرات که در برشوندب قانون جدید نسخ و جایگزین میبرخی دیگر به موج

  سازد.را برای مردم با دشواری مواجه می استا االجررد، دسترسی به قانونی را که الزمگیصورت می

ی و در راستای انجام وظایف، به خصوص گذارقانونهای کلی نظام در تدوین سیاست نامهدر این ویژه

نظیمی یند تشی از مباحث و مستندات فراحاضر بخگویی به مطالبات جدی مقام معظم رهبری، مجموعه پاسخ

ها هامها، ابها، چالشها و جلسات کارشناسی است که سعی نموده آسیباز ایده اولیه تا پیشنهاد نهایی بحث

  کار ارائه نماید.رصد، تحلیل و راه ها و شقوق مختلفرا در همه حوزه و نقاط قوت و ضعف

ی، کثرت قانون، گذارقانونشناسی وضع موجود نظام آسیبها و نامه چالشهای مختلف این ویژهبخش

االجرا، فقدان سلسله مراتب قوانین و مقررات، حدود و صالحیت و قلمرو بررسی وضع مصوبات الزم

 ی و سازوکارها مورد بررسی واقع شده است. گذارقانونهای اولویت

ن اند. با ایها شدهی در تحقق این سیاستبندگانه و شورای نگهبان موظف به ارائه برنامه زمانقوای سه

ها و بیان خود در تبیین ابعاد مختلف گران با نقدها و نوشتهرود جامعه دانشگاهی و پژوهشوجود انتظار می

های قانون ارتقای نظام بخشی به رعایت ویژگیبه تحقق و عینیت ،یگذارقانونهای کلی نظام سیاست

  ی کمک نمایند.گذارقانون

  



 



 

  8يگذارقانوني کلي نظام هاسیاست

 
قانون اساسی،  «114»ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل اله خامنهحضرت آیت

: فرمودندیت موضوع در حاشیه آن مرقوم را ابالغ و با توجه به اهم یگذارقانونی کلی نظام هاسیاست

 «.ندها را گزارش نمایبندی و پیشرفتموظفند اقدامات را زمانگانه ابالغ شود. سه قوه به قوای سه هاسیاست»

ظم رهبری که پس از مشورت با ب مقام معی مصوگذارقانونهای کلی نظام سیاستمتن 

  :نظام تنظیم شده است، به این شرح استمصلحتتشخیصمجمع

 

   الرحمن الرحیمبسم اهلل

 ؛ونیها و لوایح قاندر تنظیم و تصویب طرح یگذارقانونء ترین منشاتوجه به موازین شرع به عنوان اصلی -1

ارزیابی و پاالیش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی  -2

 ؛ جمهوری اسالمی ایران و ایجاد سازوکار الزم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی

 ؛ رت مقررات با قانون اساسیتعیین سازوکار مناسب برای عدم مغای -3

م با همکاری شورای نگهبان و ی کلی نظاهاسیاستنظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با  -0

 ؛ ی کلی نظامهاسیاستیک از  نظام و تصویب قوانین الزم برای تحقق هرمصلحتتشخیصمجمع

عریف روشن و مشخص ارائه ت تعیین حدود اختیارات و صالحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با -5

نامه موضوع اصل قانون آزمایشی و اساس»، «133نامه موضوع اصل نامه و بخشنامه، تصویبینئآ»، «قانون»از 

آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل »، «130مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل برنامه و خط»، «35

ص یا اساس ن، قوانین و مقررات کشور برهاسیاستهرم  بندی و تعیینو سایر مقررات و همچنین طبقه« 101

 ؛تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسالمی

 ؛ تعیین حدود اختیارات مجلس در اصالح لوایح با رعایت اهداف الیحه -0

درآمدها،  بینیتعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه ساالنه کل کشور )پیش -2

 ؛ نامه داخلی مجلسینئ( با تصویب قانون الزم و اصالح آها، موارد هزینه و...گذاریهدف

ختیارات آنان، وظایف قانونی تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و ا -3

های اداری، سازمان گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاداساسی و هرقانون  120و  04جمهور موضوع اصل رئیس

 ؛ از طریق تصویب قانون

                                                 
 1313مهر  0مقام معظم رهبری،  -3



 

 

 

 34 یگذارنظام قانون یکل یهاسیاست

 : بر اکیدتهای قانونی با باق لوایح و طرحنویسی و تعیین سازوکار برای انطو قانون یگذارقانونرعایت اصول  -1

  قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن -

  معطوف بودن به نیازهای واقعی -

  شفافیت و عدم ابهام -

  بیات و اصطالحات حقوقیاستحکام در اد -

  های قانونی و علت پیشنهاد آنیک از لوایح و طرحبیان شناسه تخصصی هر -

  اجرای قانون ثیرأتء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی ابتنا -

  ثبات، نگاه بلندمدت و ملی -

  ها بدون ذکر شناسه تخصصیانسجام قوانین و عدم تغییر یا اصالح ضمنی آن -

نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند نفعان و نهادهای قانونی مردممردم، ذیجلب مشارکت حداکثری  -

  یگذارقانون

عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن  -

 . االمکان پرهیز از استثناهای قانونیو حتی

 ؛ عهاسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توستعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شن -14

اسالمی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس )موضوع شورایکاری از سوی مجلستعیین سازو -11

 ؛ قانون اساسی( قبل از طرح و اعالم وصول 25اصل 

ض تعارنظام در موارد مصلحتتشخیصمندسازی و تعیین نصاب باال برای ارجاع به مجمعضابطه -12

 ؛ مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان

نظام تصویب شده است از مصلحتتشخیصاساس مصلحت در مجمعبازنگری در مصوباتی که بر -13

 ؛ حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت

گری در نباز ،از قبیل شوراهای عالی رعایت صالحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی -10

 ؛ ن عادیها با قوانیکار کارآمد قانونی الزم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنبینی سازوپیش ،ین موجود این نهادهاقوان

انون نشده ق گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجراگره با محوریت یگذارقانونهای تعیین اولویت -15

 ؛ ساله توسعه و مطالبات رهبریی کلی نظام، برنامه پنجهاسیاستانداز، اساسی، سند چشم

 ؛ برای نیروهای مسلح یگذارقانونرعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در  -10

 .سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومیترویج و نهادینه -12



 

 

 

 

  رهبري معظم مقام مطالبات و گذاريسیاست ضرورت :اول بخش

 

 مقاالت:

 طوق ییآقا مسلمی؛ امام)ره( و مقام معظم رهبر اناتیب درگذاری ایران ها و اهداف نظام قانونآسیب یبررس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  ي ايرانگذارقانونها و اهداف نظام بررسي آسیب

  و مقام معظم رهبري )ره(امدر بیانات ام

 

 9مسلم آقایی طوق

 

  درآمد

چه شوواید بتوان ها بخشووی از برنامه کاری خود را با اسووتناد به آنپارلمان ختلفدر کشوورهای م عموماً

شورهای ک»پارلمانی انگلیس و کنند. بارزترین نمونه در این خصوص، سنت منویات دولت نامید، تنظیم می

ب به که در جلسه دوم پارلمان خطا 11ی، بیانات سلطنتیگذارقانوناست که در آغاز دوره  14«المنافعمشترک

هوری نیز وجود دارد. . چنین سونتی در کشورهای جمگیردشوود، مورد توجه قرار مینمایندگان قرائت می

را در ارتباط با  12ایدر آغاز هر دوره کنگره، در جلسه مشترک مجلسین، خطابه مریکاآجمهور که رئیسچنان

ر ای دپردازد. چنین رویهی دولت میهای کارکند که در آن به بیان برخی از برنامهوضعیت کشور ارائه می

 مریکاآهایی همانند ایاالت متحده یکشورهای پادشاهی همچون هلند، نروژ، سوئد، تایلند، مالزی و جمهور

 جاری است.  ،و فیلیپین

فرماندار کانادا در آغاز نخستین  گیرند. برای نمونههای مختلفی را دربر میحوزه ها معموالًاین سخنرانی

اری چهل و یکمین پارلمان این کشور، به نیابت از ملکه الیزابت دوم، موارد متعددی را مورد توجه نشست ک

های کاری دولت قلمداد کرده است: اشتغال، رشد اقتصادی، رفع کمبودها، ها را به عنوان اولویتقرار داده و آن

آمیز، حمایت از صنایع و اعمال شرارتامنیت و وحدت ملی، مقابله با جرائم حمایت از خانواده، امور دفاعی، 

کاری دهد که ذکر این موارد به عنوان برنامهمطالعه این موارد نشان می 13گویی دولت.و مسائل مربوط به پاسخ

 دارد. ها گام برمیها به قانون، در جهت اجرای آنرود و پارلمان با تبدیل آندولت به شمار می

اسالمی و سایر شورایهایی که مجلسگیریو جهت یگذارونقانی کلی هاسیاستدرخصوص موضوع 

های حضرت امام خمینی)ره( و حضرت داشته باشند، آراء و اندیشه یگذارقانوننهادهای دخیل باید در امر 

ای رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان یک منبع بسیار غنی قابل توجه است. هر دو ایشان در اهلل خامنهآیت

                                                 
 یو خدمات ادار ییدانشگاه علوم قضا اریاستاد -1

14- Commonwealth of Nations  

11- Speech from the Throne 

 (State of Union Addressبا عنوان ) -12

 کند: تاکنون ارائه می 1302سایت رسمی پارلمان کانادا متن تمامی بیانات سلطنتی را از سال  13-

http://www.parl.gc.ca/Parlinfo/compilat ions/parliament/ThroneSpeech.aspx  



 

 

 

 38 یامام)ره( و مقام معظم رهبر اناتیب در گذاری ايرانو اهداف نظام قانون هاآسیب یبررس

و همچنین در بیاناتی که در  اسووالمیشووورایای مختلف مجلسهمختلفی که با نمایندگان دورهدیدارهای 

 یگذارقانونی گوناگونی را برای نظام هاسیاستها و مشیهای خود، خطاند و در پیامجاهای دیگر داشوته

 اند. کشور ترسیم کرده

ب مقام یید و تصویأس از تدوین باید به تپ یگذارقانونی کلی نظام در امر هاسیاستبا توجه به اینکه 

ر که طومعظم رهبری برسند، شایسته است که در تدوین آن از این منابع استفاده شود. از طرف دیگر، همان

مایه همه آن اند، در اغلب موارد عصاره و جانخواهیم دید، مواردی که در این بیانات مورد اشاره واقع شده

هایی که هم اکنون از آن کشور برای ارتقای وضعیت خود و رفع کاستی یگذارقانونمواردی است که نظام 

ایم. در بند اول به بررسی ها نیازمند است. بدین منظور مطالب خود را در دو بند سامان دادهبرد، به آنرنج می

ته و موارد های مقام معظم رهبری پرداخهای حضوورت امام و در بند دوم به مطالعه اندیشووهآراء و اندیشووه

 مستخرج از این بیانات را طی چند شماره مورد اشاره قرار خواهیم داد. 

 

  )ره( در بیانات امام يگذارقانوني کلي نظام هاسیاستبررسي 

های یک کشووور و یا ویژگی یگذارقانونها به نوعی به نظام که در آن خمینی)ره( با مطالعه بیانات امام

 شویم که گویا از نظر ایشان اهمیت اساسی برایده است، با مواردی مواجه میاسالمی اشاره ششورایمجلس

 تکرار و مورد تاکید «ن نَفَعت الذِکریفَذَکِّر إ»زیرا در اغلب موارد از باب  نظام جمهوری اسالمی ایران دارند؛

جا اهمیت دارد که ز آنی اگذارقانوندر ارتباط با قانون و  )ره(های حضرت اماماند. اندیشهدوباره واقع شده

تر توسط هایی از آن پیشچند رگهرود که هربه عنوان نمونه اندیشه ناب اسالمی در این حوزه به شمار می

دیگر علما و فقهای شیعه همچون نائینی و مدرس مطرح شده بود، ولی هرگز انسجام و پختگی مباحث امام 

 را نداشتند. 

اسووالمی نشووان شووورایی و نقش مجلسگذارقانونر زمینه قانون و های امام دو اندیشوه ءنگاهی به آرا

نشوأت گرفته از فضای انقالب اسالمی و شعارهای  ترین دغدغه ایشوان در این خصووصمهمدهد که می

ی اسووالمی و توجه به گذارقانونی طاغوتی و سوویر به سوومت گذارقانونبنیادی آن اسووت. دوری از نظام 

 های ایشان بهاز جمله موارد مهمی هستند که در بیانات و پیام ،عدالت اجتماعی به رعایت محرومان و تاکید

در بیانات دیگری که از ایشان درباه  بر این دو مسئله مهم و اساسی،اند. عالوهوفور مورد توجه واقع شوده

ه ها را بمی آنتوان تمای در دست است، به موارد دیگری نیز اشاره شده است که میگذارقانونقانون و نظام 

 شکل زیر خالصه کرد: 

 



 

 

 

 39 3398سال هفتم، شماره هشتم، پائیز  ؛گذارینامه قانونفصل

  يگذارقانونهاي اسالمي در ( لزوم توجه به موازين و ارزش1

الم های اصیل اساندیشید. سرکوب و منکوب کردن آموزهبه اسالم می تردید امام بیش از هر چیز دیگربی

ترین عامل توان مهمرا میی مدرن در ایران در دوران مشوووروطه گذارقانوندر طول بیش از نیم قرن نظام 

دانست. قانون اساسی جمهوری  1352خیزش مردم مسلمان ایران و سرنگونی نظام طاغوتی پهلوی در سال 

ها و مقررات اسالمی در کالبد نظام، یکی از اسالمی ایران در چنین فضای انقالبی تدوین شد و تزریق آموزه

ی بر اصلوش حاکمان جدید نهاده بود. امام به عنوان راههایی بود که قانون اساسی بر دآشکارترین رسالت

اندیشید و در این باره می داد و بیش از همهکس دیگری به این مهم اهمیت میماشوین انقالب، بیش از هر

 لبلیغ اسالمی دارد و به همین دلیکرد. قسمت اعظم سخنانی که از ایشان ثبت شده است، صبغه تتالش می

عایت ر اسالمی کردن قوانین و رایشان ب ی نیز بیشترین تاکیدگذارقانوندر مورد نظام نباید تعجب کرد که 

های ایشان که در چه بیشوتر مقررات اسالمی است. در زیر به عنوان نمونه به چند مورد از بیانات و پیامهر

 : شودشاره میتاکید شده است، ااسالم  مسئلهها به اند و در آنی پس از انقالب صادر شدههاسالطول 

به  0/3/1351اسالمی در تاریخ شورای. ایشوان در بیانات خود با حضوور نمایندگان دوره اول مجلس1

 اند: کرده تاکیدها یگذارقانونلزوم رعایت اسالم در 

ه به ما ک- که در پیشگاه خداى تبارک و تعالى هستید و باید براى اسالم و براى احکام اسالم (دیبدان»... )

خدمت بکنیم و با کمال قدرت خدمت بکنیم.  -هاى ما به واسطه اوستت گذاشوته است و همه پیروزیمن

 فکرها این خوبخوف این معنا را نداشته باشید که اگر در مجلس شما یک مطلبى را بگویید، پیش روشن

ید عا هم بخوانفکرها پیششان خوب نیست. شما اگر دنیست. شما نماز هم اگر بخوانید بعضى از این روشن

فکر خوب در همه طبقات روشن ،فکرهاگویم همه روشنها پیشوشان خوب نیست. من نمىبعضوى از این

مخالفت  ،هایى که از اولى که این جمهورى اسالمى خواست پایش را بگذارد توى این مملکتهست. اما آن

مى تحقق پیدا بکند. شما رى اسالخواهند نگذارند این جمهوهایى که به اسم خدمت به خلق مىکردند و آن

راهنمای( )ها را داشته باشید. ها را داشته باشید، نه خوف راستیکس را نداشته باشید؛ نه خوف چپیخوف هیچ

  10.«باید به اسالم فکر بکنید .قانون اساسى است و اسالم و قانون اساسى هم تابع اسالم است ،شما در مسائل

اسالمی خطاب به شورایبه مناسبت افتتاح اولین دوره مجلس 2/3/1351یخ . ایشان در پیامی که در تار2

  اند:عدم مخالفت قوانین با احکام شرع توجه فرموده مسئلهاند، به نمایندگان این دوره صادر کرده

مخالف با احکام مقدسه اسالم نباشد و با کمال قدرت، با  ،گذردهایى که در مجلس مىالزم است طرح»

مخالفت  شدیداً ،آگاهى و غفلت طرح شود هاى مخالف با شرع مقدس که ممکن است از روى ناپیشونهاد

                                                 
 .301، ص 12، ج ( صحیفه امام )مجموعه آثار امام خمینی(، تهران: مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی )ره(1335اله )امام( )خمینی، روح - 10



 

 

 

 21 یامام)ره( و مقام معظم رهبر اناتیب در گذاری ايرانو اهداف نظام قانون هاآسیب یبررس

  15...«.هاى مسموم و گفتار منحرفین هراسى نداشته باشیدنمایید و از قلم

در ارتباط با در جمع نمایندگان مجلس شورا  0/11/1301. ایشان در بخشی از بیانات خود که به تاریخ 3

  د:انکرده تاکیداند، به لزوم تبعیت از راه مستقیم اسالم افاضه کرده عملکرد مجلس رسالت، جایگاه و

تر محل ى هستید و از همه مهمگذارقانونشوماها که در مرکز  و من آرزو دارم این اسوت که ماچه آن»

ستقیم راه م. ما باید ..ثیر هیچ مکتبى واقع نشویمأت بعد این واقع هستند، تحتشوماست و دیگران هم که ما

ر اگ.. .اسوالم را بگیریم و مطالعات اسالمى داشته باشیم، یا از کسانى که مطالعات اسالمى دارند یاد بگیریم

ما باید درصدد این  ..ایم.ثیر خودش قرار بدهد، ما از اسالم غافل شدهأت یک مکتب انحرافى، ما را در تحت

هاى دنیا بثیر یک مکتبى از مکتأت وجه بکنیم که ما تحتدهیم، تمىمعنا باشیم که اگر رأى به یک پیشنهادى 

  10«.دباش صلى اهلل علیه و آلهثیر احادیث از ناحیه پیغمبرأت ثیر قرآن باشیم، تحتأت واقع نشویم. ما تحت

 

  ( لزوم توجه به محرومان و نیل به عدالت اسالمي2

الش کرد و تها سفارش میبتی درباره آنمستضعفان قشر مورد عالقه امام بودند. ایشان به بهانه هر مناس

که در تاریخ  خود دانست. حتی ایشان در سخنرانیچون جهاد در راه خدا میها را همبرای بهبود وضعیت آن

 12«.اسالم در خدمت مستضعفان است»که  لف مردم ارائه کردند، اعالم نمودندبرای اقشار مخت 14/12/1352

رعایت حال محرومان و  ،یگذارقانونای خود درباره قانون و نظام هایشووان در توصوویه در همین راسووتا

ات یدتاککند. در زیر به چند نمونه از این های کلی نظام تلقی میمسوتضوعفان را به عنوان یکی از سیاست

 اشاره شده است: 

 طاب بهاسالمی خشورایکه به مناسبت افتتاح اولین دوره مجلس 2/3/1351. ایشان در صدر پیام مورخ 1

  اند:اند، به لزوم رعایت عدالت اجتماعی توجه فرمودهنمایندگان این دوره صادر کرده

کنند اسالمى فکر نمى - نماینده ملتى هستید که جز به اسالم بزرگ و عدالت الهى ،شما دوستان محترم»

بانه رژیم که در طول سوولطنت ظالمانه و غاصوواسووت و انتخاب شووما براى پیاده نمودن عدالت اسووالمى 

ش یببینیم شما و دولت منتخب شما با ملت مستضعف که به حرکت انقالب ...از آن محروم بودند ،شاهنشاهى

  13.«...چه خواهید کرد ،همه ما را از انزوا خارج نمود
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 23 3398سال هفتم، شماره هشتم، پائیز  ؛گذارینامه قانونفصل

  کنند:همین پیام اعالم می 2در بند  همچنین در ادامه و

کشور که قسمت اعظم ملت مظلوم را دربر  امید آن است که رسیدگى به حال مستضعفین و مستمندان»

  11...«.ها قرار گیرددر رأس برنامه ،گیردمى

  کنند:نیز اعالم می 3در بند 

ا انقالبى و ب ،مستضعفین است ط به عمران و رفاه حال ملت خصوصاًها و پیشونهادهایى که مربوطرح»

  24...«.سرعت تصویب کنید

به بحث حمایت از محرومان و مستضعفان توجه کرده  ود مجددسیاسی خ -هینامه ال. ایشان در وصیت2

 و آنان را مورد سفارش قرار داده است: 

ه گزارى بید و در خدمتنمایم که قدر این ملت را بداناندرکاران توصیه مىو به مجلس و دولت و دست»

مه هستند و جمهورى مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیاى نعم ه آنان خصوصاً

هاى آنان تحقق پیدا کرد و بقاى آن نیز مرهون خدمات آنان اسوووت، اسوووالمى رهاورد آنان و با فداکاری

  21«.فروگذار نکنید

 

  ( همكاري و وحدت؛ نه جناح بازي3

ای هندیبها و حزببندینگریست، درباره جناحامام که همواره با تکیه بر بینش اسالمی به مسائل سیاسی می

کنند که تمامی می تاکیدخواند. ایشان می ها فراآورد و به آنهای اسالمی روی میرایج زمان نیز به تکرار آموزه

باید به حفظ وحدت  کنندنظامی و تمامی اشخاصی که به نحوی از انحا برای نظام اسالمی کار می یهاارگان

یاسی خود، اختالف ایجاد کرده و یا به اختالفات موجود بیاندیشند و هرگز مجاز نیستند به خاطر منافع حزبی و س

سکوالر  -تیسکه ممکن است ریشه در مسائل غیرسیاسی داشته باشد، دامن بزنند. از منظر سیاسی امام، سنت لیبرالی

های احزاب رقیب تکیه و مداقه کنند، ممنوع ها و ضعفبر روی کاستی ساالری که در آن احزاب مجازندحزب

 ف تنها خدمت به اسالم است. در زیر به چند نمونه از سخنان امام در این زمینه اشاره شده است: است و هد

اسالمی خطاب به شوورایکه به مناسوبت افتتاح اولین دوره مجلس 2/3/1351. ایشوان در پیام مورخ 1

  اند:دهفرمو تاکیدیاسی اند، به لزوم رعایت احترام و آداب اسالمی در روابط سنمایندگان این دوره صادر کرده

                                                 
 همان.  -11

 همان.  -24

 .012، ص 21همان، ج  -21



 

 

 

 22 یامام)ره( و مقام معظم رهبر اناتیب در گذاری ايرانو اهداف نظام قانون هاآسیب یبررس

 هاىبطور آرام و با احترام متقابل عمل شود، نه مثل دوره ءو برخورد آرا)مجلس( الزم است در مذاکرات »

 ان طرف مقابل جدهاى غیراصولى براى کوبیدگیریها و جهتبندیرضاخان و بعد از آن و الزم است از دسته

  22«...پذیر است.امکان احتراز شود که تنها حل مسائل در محیط آرام

 فرمایند: در ادامه نیز می

کند که مجلس و دولت هماهنگ شود تا بر ویژگى این مجلس و محیط کشور در این دوره ایجاب مى »...

جمهورى و دولت جلس و رئیسم از نهادهاى جمهورى اسالمى خصوصا یکمشکالت کشور فائق آیند و هیچ

کنند و خود را بطور جدى در خدمت اسالم و کشور درآورند تا خداى براى یکدیگر و دیگران کارشکنى ن

  23«.متعال آنها را پشتیبانى فرماید...

 

  ( حفظ استقالل و عدم تمايل به شرق و غرب4

 د؛شوبه دسوت آوردن اسوتقالل و حفظ آن یکی از الزامات بنیادی سیاسی در اندیشه امام محسوب می

ی که باعث شد رژیم شاه از بین برود، دست نشانده بودن آن رژیم و تکیه زیرا از نظر ایشان یکی از عوامل

 یمرژ یوابسووتگ 10/14/1353خود در  یدر سووخنرانایشووان  های غرب و شوورق بود. برای مثالبه قدرت

 بیمملکت را به آسووو ینکوشوووش کردند که از همه جهات ا» کنند:می یینتب ینرا چن یگانگانبه ب یپهلو

 تریشووب یگرانما... به نفع د یهاکه جوان ما یدرسووت کرده بودند برا ینشووگاه اسووتعماردا یکبرسووانند... 

... ما یستن یکس یگراز غرب د یرشده است که غ ینا مانیدهبه نفع خودشان... ما عق ات کردندیصوحبت م

 ینکهبه ا دهیمیم یح... ما ترجیستیمسرپا با توانیمیبه غرب... خودمان م یابه شرق و  یا یموابسوته باش یدبا

دمان ... خویانسان یطبس یزندگ یکبه  یمو برسو یمدسوت بردار کندیکه ما را فاسود دارد م یتمدن یناز ا

به همین خاطر، در اغلب موارد که امام درباره نظام  20.«یسوتاش غرب نشود... همه یمکم خودکفا خواهکم

کسوب و حفظ اسووتقالل و عدم هراس از  اند، به لزومجمهوری اسوالمی ایران صووحبت کرده یگذارقانون

   اند:کرده تاکیدهای استکباری جهان قدرت

اسالمی خطاب به شوورایکه به مناسوبت افتتاح اولین دوره مجلس 2/3/1351. ایشوان در پیام مورخ 1

  اند:های شرق و غرب توجه فرمودهاند، به ایستادگی در مقابل قدرتنمایندگان این دوره صادر کرده
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 همان.  -23
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هاى ا منتخبین مجلس که از پشتیبانى جدى ملت عزیز برخوردارید، باید با کمال قدرت در مقابل قدرتشم»

 بایستید و از هیچ قدرتى غیر از قدرت ،حاکم بر سرنوشت ما بودند طانى که در رژیم دست نشانده سابقشی

 شید که در خارج از مجلسخداوند قادر نهراسید و جز به مصالح کشور به چیز دیگرى فکر نکنید. متوجه با

هاى فاسد رژیم سابق طمع کنند گرایان و یا ریشهگرایان و یا راستها و اغفال، چه بسا چپسازیبا صحنه

ها و مسائل روز مقاصد شوم اجانب را تحمیل نمایند. باید همه با هوشیارى در طرح ،که با نفوذ در مجلس

  25..«.پناه ببرید.. دقت فرمایید و از کید دشمنان به خداى تعالى

  اند:اعالم کرده مسئلهبیشتر بر همین  تاکیدهمچنین در ادامه نیز در یکی از بندهای دیگر با 

هاى داخلى و روابط خارجى حفظ کنید و کسى را که خداى سیاست نه شرقى و نه غربى را در تمام زمینه»

نپذیرفت، او را منزوى نمایید و اگر در هدایت کنید و اگر  ،نخواسته به شرق و یا به غرب گرایش دارد

اول هدایت و  ،ها و نهادهاى دیگر کشور چنین گرایشى باشد که مخالف مسیر اسالم و ملت استوزارتخانه

، هاى حساسگر در رأس امور یا در قطباستیضاح نمایید که وجود چنین عناصر توطئه در صورت تخلف،

  20«.موجب تباهى کشور خواهد شد

به تاریخ  به نمایندگان مجلس به مناسوبت گشایش دومین دوره مجلسخود خطاب پیام در  . ایشوان2

و  یدتاکهای غرب و شرق و لزوم پیاده کردن احکام اسالمی بازیبه مسئولیت مقابله با سیاست ،2/3/1303

  اند:اعالم کرده

هاى غرب یبازله با سیاستمسؤلیت مقاب :بسیار بزرگ است ،هایى که چنین مجلسى داردقهراً مسئولیت»

دارى آن و دیکتاتورى شرق و قطب کمونیستى آن. این مجلسى است که باید سیاست نه شرقى و جناح سرمایه

و نه غربى را در جهان دو قطبى اجرا کند و احکام سیاسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى اسالم را که به 

ود به صحنه آورد و چنین مجلسى است که قدرت روحى ها منزوى بطاق فراموشى سپرده شده بود و قرن

ب گرایش به دو قطهاى قاطع بىگیریمافوق عادى و قدرت تشخیص مسائل پیچیده جهان و قدرت تصمیم

وحشت به دارى را الزم دارد. قدرتى که اگر همه جهان در مقابل آن به سوى باطل روند، بىالحادى و سرمایه

  22«...ها را به هیچ شمارد.پردازیها و شایعهازیسوى حق رود. قدرتى که جوس
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 24 یامام)ره( و مقام معظم رهبر اناتیب در گذاری ايرانو اهداف نظام قانون هاآسیب یبررس

  گیري از توان کارشناسي دولت و ساير نهادها( بهره5

ای شووود و به همین خاطر، دارکه از اشووخاص منتخب مردم تشووکیل میاسووالمی با آنشووورایمجلس

دارای  مجلس یست. ممکن است اعضای کمی ازدارای جایگاه علمی ن مشروعیت مردمی است، ولی لزوماً

نیازمند برخورداری از  یگذارقانونکه ایفای وظیفه خطیر های مختلف باشووند. حال آنتخصووص در زمینه

های متعدد است. حل این تعارض، به واسطه استفاده از توان کارشناسان دانش و توان علمی الزم در زمینه

ردی که تخصوووص الزم را ندارد، گیرد. بدین معنا که مجلس در تمامی موابیرون از مجلس صوووورت می

د. امام برداری کنکنند، بهرهتواند از وجود کارشناسانی که در بدنه دولت و یا بخش خصوصی فعالیت میمی

  اند:کرده تاکیدهای خود به این نکته اشاره کرده و نسبت به آن در سخنان و پیام

افتتاح به مناسبت  اسالمییشوران مجلسبه نمایندگا خطاب 2/3/1302ی که در تاریخ پیام. ایشان در 1

گیری از کارشناسان و توان کارشناسی شورای نگهبان و مجمع صادر کرده بودند، به لزوم بهرهسومین دوره 

  اند:کرده تاکیدتشخیص مصلحت نظام 

امیودوارم این مجلس با هماهنگى و همدلى نمایندگان و نیز با همسوووویى و ارتباط قوى با مدیران و »

هاى جریان و کارشوناسان و همچنین با استفاده از نظریات و مشورت با شوراى محترم نگهبان، بتواند گامم

ها بردارد و در تنگناها و موانع، از قدرت و قاطعیت و سرعت بلندى در حل معضالت محرومین و پابرهنه

  23«....ودمند شست، بهرهو پر ثمرى براى کشور ما مصلحت که پشتوانه عظیم و با برکتتشخیصعمل مجمع

به تاریخ  به نمایندگان مجلس به مناسوبت گشایش دومین دوره مجلسخود خطاب پیام . ایشوان در 2

  اند:ای اشاره کردهاسالمی از وجود کارشناسان زبده در هر زمینهشورایبه ضرورت تمتع مجلس ،2/3/1303

ان متعهد و زبردست الزم دارد. هرچند صهاى مختلفش کارشناسان و متخصچنین مجلسى در کمیسیون»

 ،امور است ز سیاست اقتصادى که امروز از اهمدر سیاست خارجى و نی براى مشورت در هر رشته خصوصاً

ه پیشرفت احکام اسالم و خدمت به بندگان خداى ت کنند و چون مقصد همه انشاءالاز اشخاص کاردان دعو

  21«...وقت باشند.کنند خوشاستمداد مىکه از خارج مجلس متعال است، باید از این
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  يگذارقانون( انجام مطالعات به هنگام 6

. بر دانش و تخصص زیاد، به دقت و تتبع نیز نیاز دارد ای است که عالوهیند بسیار پیچیدهآی فرگذارقانون

بر روی آن صورت  ایکه مطالعهکه مبنای درستی داشته باشد و بدون آنی از روی هوس، بدون آنگذارقانون

های بسیار زیادی را بر جامعه تحمیل کند. امام با شناخت جامعی که نسبت به این تواند هزینهگرفته باشد، می

 اکیدت ی و دقت در تدوین و تصویب قوانینگذارقانونداشتند، در چند مورد به لزوم انجام مطالعات  مسئله

 اند: کرده

مجلس و در ارتباط با خرداد  15یندگان مجلس و مسئولین بنیاد مع نماانی که در جسخن. ایشان در 1

  اند:کرده تاکیدی گذارقانونند، به دقت در ارائه کرد 10/3/1302در تاریخ  اهمیت آن

نیست؛  هاى بسیار ارزنده را الزم دارد، مسائل سیاسى کمتر از آنمسائل علمى همانطورى که آن دقت»

. خواهند تفکر کنندهایى هست که این مسائل را مىرات کشور، در دست آنمسائل سیاسى، مقد کهبراى این

آقایان در فکر این معنا نباشند که زیاد طرح بدهند و زیاد از مجلس بگذرد؛ در فکر این باشند که خوب طرح 

 کنند،اى دقت مىطورى که بناى اهل علم است که در هر مسئلهبدهند و خوب از مجلس بگذرد. یعنى همان

ه مطلب ت و طور باشد که سرکنند، در این مسائل هم باید اینکنند، مجادله مىکنند و مباحثه مىجو مىوجست

ر طرح بشوند، د به طور کافى مورد بررسى قرار بدهد، مورد دقت قرار بگیرد و با دقت و همت زیاد مسائل

اشد براى این کشور و مشکالت مجلس که آمد یک مسئله پخته از حیث جهات مختلف باشد که راهگشا ب

  34«.این کشور

 هاىویژگی در بیان اسالمىشوراىبه نمایندگان نخستین دوره مجلسخود خطاب  22/2/1303ایشوان در پیام مورخ . 2

   اند:کرده تاکیدبر تعهد اسالمی از تخصص عالوهشورایمجلس، به لزوم برخورداری نمایندگان مجلس اسالمى

 ،خواندخواند و نماز شب مىن آدم یک آدم خوبى است خیلى، اول وقت نمازش را مىو مجرد اینکه ای»

دان الزم دارد، اشخاص  کند. مجلس اشخاص سیاسى الزم دارد، اشخاص اقتصاداین براى مجلس کفایت نمى

با مدار الزم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان الزم دارد. باید تعهد به اسالم باشد و موافقت سیاست

هاى در این کمیسیون ؛لکن این مسائل هم باشد. در یک مجلس باید همه چیز باشد ،جمهورى اسالمى باشد

ه هایى کن... آهاشود، باید مطلع باشند اینمجلس از امور ارتشى و کشاورزى و اقتصاد و همه چیز بحث مى

ى تصاد باشد، عالم به امور کشاورزها هستند باید اشخاصى باشد در بینشان که عالم به اقدر این کمیسیون

  31.«ادارى باشد، عالم به مسائل جهانى باشد باشد، عالم به امور

                                                 
 021، ص 12همان، ج -34

 .230، ص 13 همان، ج -31
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  هاي واقعي و تالش براي رفع مشكالت کشور( توجه به ضرورت7

 افتتاحبه مناسبت  ی اسالمیبه نمایندگان مجلس شورا خطاب 2/3/1302ی که در تاریخ پیام. ایشان در 1

  فرمایند:می رسالت و وظایف مجلسکرده بودند، در ارتباط با صادر سومین دوره 

ه نمایندگان محترم مجلس، سنگینى بار مسئولیت و رسالت خود را در این امر خطیر احساس کرده و نشاءالا»

ظارات انت ها واند که نظام و مردم از آنان چه انتظارى دارند که باید گفت مجموعه خواستهکنند و به خوبى دریافتهمى

ها و دگرگونى در نظام پر پیچ و خم ادارى کشور، از انتظارات ها و محرومیتاسالمى مردم از مجلس، رفع گرفتاری

ها و مواد ها را جدى گرفت و نمایندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوایح و تبصرهحقى است که باید آنه ب

وانین و ها با طرح قاساس اسالم عزیز در کمیسیونو بر ى و کلیدى کشور باشندغیرضرورى به فکر مسائل اصل

ى و هاى زیربنایى کشور در امور فرهنگو سیاست لوایح به سمتى حرکت کنند که مشکالت اساسى کشور مرتفع

  32«....اقتصادى و اجتماعى و سیاسى در راستاى کمک به محرومین و رفع استضعاف، مدون و به مورد اجرا درآید

 

 ي قوانین و امور اداري ساز( ساده8

ین تررغم عنوان و هدفی که دارد، خود یکی از پیچیدههای امور اداری، علیسازی قوانین و حل پیچیدگیساده

به سود  کهده بیش از آنهای مختلف حقوقی با آن درگیر هستند. قوانین مغلق و پیچیموضوعاتی است که نظام

د. امام که شوها میو در اغلب موارد، باعث پایمال شدن حقوق آن د، بیشتر مردم را سردرگم کردهجامعه باش

 اکیدت مسئلهدغدغه اصالح انقالبی نظام را در همه شئونات اداری، سیاسی، فرهنگی و غیره داشتند، بارها به این 

 اسالمی برشمرده است. در زیر به چند مورد اشاره شده است: شورایرا از وظایف مجلس کرده و آن

اسالمی خطاب به شورایکه به مناسبت افتتاح اولین دوره مجلس 2/3/1351ن در پیام مورخ ایشا .1

  اند:ها و تصویب قوانین دست و پاگیر توجه فرمودهاند، به اجتناب از کاغذبازینمایندگان این دوره صادر کرده

موران اجرا أمها و نید و از وزارتخانهاجتناب ک ،ها و تغییر عبارات غیرالزم که موجب تعویق امر اسووتسوونجیاز نکتوه»

ور طه ها را بهاى آنافتادگیهاى زمان طاغوت اجتناب کنند و رفاه ملت مظلوم و عقبکاریها و غلطبخواهید که از کاغذبازی

ب پاگیرى که در مجالس غیرقانونى رژیم سابق به تصوی و در ادارات دولتى، قوانین دسوت د...ضوربتى تحصویل و ترمیم کنن

چه خود رگ- طور انقالبى لغو کنیدبه ،شود و جامعه را به تنگ آورده استرسیده و موجب تعویق و یا تعطیل امور شده و مى

  33«..جایگزین گردانید.. ،ها به بهترین وجه مالحظه شده باشدها قوانین مترقى را که رفاه ملت در آنو به جاى آن -لغو است

 

                                                 
 . 51، ص 21 همان، ج -32

 . 300، ص 12 همان، ج -33
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افتتاح به مناسبت  اسالمییشورابه نمایندگان مجلس خطاب 2/3/1302یخ ی که در تارپیام. ایشان در 2

  اند:نظام پر پیچ و خم اداری و لزوم رفع آن اشاره کرده مسئلهصادر کرده بودند، به سومین دوره 

اله نمایندگان محترم مجلس، سنگینى بار مسئولیت و رسالت خود را در این امر خطیر احساس ان شاء»

اند که نظام و مردم از آنان چه انتظارى دارند که باید گفت مجموعه نند و به خوبى دریافتهککرده و مى

ها و دگرگونى در نظام پر پیچ و ها و محرومیتها و انتظارات اسالمى مردم از مجلس، رفع گرفتاریخواسته

  30«.ها را جدى گرفتحقى است که باید آنه خم ادارى کشور، از انتظارات ب

 

  هاحترام به حقوق اقلیت( ا9

المللی حقوق بشر نیز ساالری دینی است که در اسناد بینهای مردماحترام به حقوق اقلیت، از شواخصه

)ص( از همان روزهای نخست که در مدینه ساکن شدند، سوایی واقع شوده اسوت. پیامبر اسوالممورد شونا

آمیز داشته باشند. در ها رفتار مسالمتادها با آنقراردادهایی با اهل کتاب منعقد کردند تا براساس آن قرارد

های عملی طول تاریخ اسالم، رفتار کریمانه مسلمانان با اهل کتاب ثبت و ضبط شده است. حتی اولین نمونه

در ارتباط با رفتار مسلمانان با غیرمسلمین از اهل کتاب بوده است.  ،نظارت قضایی بر اعمال دولت در اسالم

ی انقالب اسالمی که هاسوالگیری از همین سونت فکری، در اولین فقیهی اسوالمی و با بهره عنوانامام به 

وجه کرده و ت مسئلهمشکالت بسیار فراوانی در انواع جهات انقالب نوپای اسالمی را دربر گرفته بود، به این 

 مجلس را به لزوم رعایت حقوق اقلیت دعوت کرده است: 

تلویزیون اتریش در ارتباط با علل ترک عراق  -با رادیو 14/3/1352تاریخ  ای که در. ایشان در مصاحبه1

  اند:کرده تاکیدکشور  یگذارقانونها در مجلس و مهاجرات به پاریس داشتند، به لزوم رعایت حقوق اقلیت

شود. در این با قیام انقالبى ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسى و جمهورى اسالمى برقرار مى»

- جمهورى یک مجلس ملى، مرکب از منتخبین واقعى مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد. حقوق مردم

  35«.محترم بوده و رعایت خواهد شد -هاى مذهبىاقلیت خصوصا

اسالمی خطاب به شوورایکه به مناسوبت افتتاح اولین دوره مجلس 2/3/1351. ایشوان در پیام مورخ 2

  اند:های مذهبی توجه فرمودهاند، به رعایت رفاه اقلیتر کردهنمایندگان این دوره صاد

نماید، براى سان که در خدمت مسلمین است و براى رفاه آنان فعالیت مىمجلس جمهورى اسالمى همان»

ام اقد ،هاى مذهبى که در اسالم احترام خاصى دارند و از قشرهاى محترم کشور هستندرفاه و آسایش اقلیت

                                                 
 . 51، ص 21صحیفه امام، ج  -30

  .200، ص 0صحیفه امام، ج  -35
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 ،کنند و در صف واحدآنان با مسلمانان در صف واحد و براى کشور خدمت مى نماید و اساساًمى و فعالیت

  30«...باشند.ها و مآثر آن برخوردار مىاز تمام ارزش

 

  در بیانات مقام معظم رهبري يگذارقانوني کلي نظام هاسیاستبررسي 

اند، هم لف انقالبی حضوور داشووتههای مختمقام معظم رهبری که از پیش از انقالب اسوالمی در پسوت

جمهور اند و هم در کسوت رئیساسالمی را تجربه کردهشوورایی در شوورای انقالب و مجلسگذارقانون

های اندیشه اند. به همین خاطرمنتخب ملت به مدت هشوت سوال از نزدیک با مشکالت اجرایی آشنا شده

اهمیت خاصی برخوردار است. رایی همواره از ارزش و ی و امور اجگذارقانونایشان درباره زوایای مختلف 

اند و به همین خاطر تجربیات انقالبی های مختلفی از انقالب اسالمی را درک کردهایشوان دوران همچنین

ای در این خصوص دارند. از دوران اولیه انقالب اسالمی گرفته تا جنگ و سازندگی و اصالحات و ارزنده

کدام اقتضائات و الزامات خاصی داشتند که ایشان به واسطه حضور پررنگ در هرنون دوران پس از آن تاک

ای از های ارزشمندی را به ما در هر زمینهتوانند آموزهجمهور و رهبر، میها به عنوان رئیستمامی این دوران

 ی ارائه کنند. گذارقانونجمله قانون و 

ی گذارقانونهای گوناگون درباره قانون و نظام ناسبتمسائل و مباحثی که ایشان در مواقع مختلف و به م

توسط امام راحل مورد  ترگیرد که پیشدو دسوته اسوت. در دسته نخست مواردی قرار می اند،مطرح کرده

های اسالمی، لزوم توجه به محرومان و نیل به اشاره واقع شده بودند. از جمله لزوم توجه به موازین و ارزش

بازی هم در فرمایشوات امام و هم در فرمایشات مقام حفظ وحدت و اجتناب از جناحعدالت اجتماعی و 

ی آغازین انقالب و بالندگی روزافزون کشور در همه هاسالاند. با فاصله گرفتن از معظم رهبری تکرار شده

ت، ر زیر آمده اساند. آنچه دکرده تاکیدها و ظهور و بروز نیازهای جدیدتر، ایشان بر مسائل دیگری نیز زمینه

های مختلف صادر هایی که به مناسوبتها و پیامبرخی از مهمترین مواردی اسوت که ایشوان در سوخنرانی

  .شده است تاکیدها اند، به آنکرده
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  يگذارقانوندر  ياسالم هايو ارزش ينلزوم توجه به مواز( 1

اظهار  24/0/1303ئیه در تاریخ قوه قضووابیانات خود که در دیدار با رئیس و مسووئوالن . ایشووان در 1

  شرع است: اند که مالک قوانینکرده تاکید مسئلهاند، به این هداشت

چه که خالف شورع است، اعتبار در حال حاضور، ما قوانین متناقض و خالف شورع و مبهم داریم. آن»

د ابهام بای عد نقص را برطرف کنیم.در قوانین نقصى داریم، از این بُ مالک قانون، شرع است. اگر واقعاً ندارد.

  32.«دها، اسالمى بشوقوانین مبهم و تناقض قوانین متناقض برطرف بشود. باید ضد اسالم

اظهار  10/43/1323در تاریخ  )ره(امام حضرت ارتحال سالگرد پنجمین مراسم در بیاناتی کهدر . ایشان 2

  اند:کرده تاکیدها یارگذقانوناند، به لزوم رعایت موازین اسالمی در هداشت

 ملت. ..نکنند فراموش اىلحظه را مردم کشور مسئولین. کنند حفظ را اسالم راه و خدا راه ملت، و دولت»

 -است گذاشته ما پاى پیش در بزرگوار امام که را راهى و خدا دین راه قرآن، راه اسالم، راه -را راه این هم

  33.«گیردپى شجاعت و قدرت با

اسالمى شوراىمجلس چهارم دوره نمایندگان دیدار در 24/43/1321خود که در تاریخ  بیاناتدر . ایشان 3

  اند:تالش برای خدمت به اسالم اشاره فرموده مسئلهاند، به اظهار کرده

 اسالم به بتواند تا کند تالش کسى که اسوالمىشووراىمجلس به رفتن براى اسوت دیدگاه یک هم این»

 قرار مردمى و الهى آزمایش معرض در جااین در را خود اسووتعداد و کند خدمت دممر به کند؛ خدمت

  31«.دهد

 جمهورى نظام کارگزاران و مسووئوالن با دیدار در 11/1/1325خود که در تاریخ  بیانات . ایشووان در0

 اشاره اند، به لزوم اسوتقرار احکام و مقررات الهیمبعث مطرح کرده سوعید عید مناسوبت به ایران اسوالمى

  اند:کرده

 اههدف آن سمت به باید حتماً است، شده تشکیل که قدرتى این گیرىسمت و جهت حکومت، جهت»

 اسالمى احکام و قرآن متن در و شودمى داده و است شده داده آن شعار که باشود آرزوهایى و هاآرمان و

 و اجتماعى عدالت که است ینا معیار. است منحرف حکومت بالشک نبود، جهت آن در اگر. دارد وجود

                                                 
وح فشره مجموعه رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی(، نسخه دوم، تهران: )ل حدیث والیت( 1332مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی ) -32

 ای. اله خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

 همان.  -33

 همان.  -31



 

 

 

 31 یامام)ره( و مقام معظم رهبر اناتیب در گذاری ايرانو اهداف نظام قانون هاآسیب یبررس

  04.«شود مستقر جا همه الهى مقررات و آید وجود به قانون بر متکى نظم

اسالمى شوراىمجلس دوره هفتمین کار به آغاز مناسوبت به 0/3/1333پیامی که در تاریخ . ایشوان در 5

 ند: نمودت دعو اندبه سوگندی که در مقابل اسالم خوردهصادر کردند، به پایبندی نمایندگان 

 اثبات به را آن واالى هاىارزش و اسووالمى نظام به خود دلبسووتگى که باشوویدمى مردمى گزیده شووما»

 ندگىنمای سوگند در ویژهبه و اساسى قانون اصول در است، شما ذمه بر گزینش این از که تعهدى. اندرسانده

  01.«باشید پایبند حال همه در سوگند این ابعاد و عمق ،اهمیت به. است شده تبیین به روشنى

اسالمی شوورایبه مناسوبت آغاز به کار نهمین دوره مجلس 2/3/1311. ایشوان در پیامی که در تاریخ 0

 یدتاکصادر کردند، به لزوم تخلق به اخالق اسالمی و معیار اسالمی بودن جهت سنجش یک مجلس موفق 

  اند:کرده

 ی برجستهچه در نظام اسالمهمه آن ی است.ام اسالمکشور و نظ یرکن اساس ی یکاسالمیشورامجلس»

نظام،  یبر مبان یستادگیا یشگامی،شجاعت، پ یمان،ا یابد؛ر و انعکاس ودر مجلس تبل یدو شاخص است با

 یدانبه م داکارانه،کار و تالش ف ی،وحدت و انسجام مل ی،و نوآور یدر برابر دشمنان، روزآمد یستادگیا

  .«کرد ییمجلس موفق را با آن شناسا یک توانیاست که م ییهانشانه ی،جمعو  یفرد یتآوردن همه ظرف

بن در دیدار با مردم مشوووهد و زائران حضووورت على 0/1/1325تی که در تاریخ بیوانوا. ایشوووان در 2

  د:داشتن تاکیداسالم  مسئلهند، به )ره( ایراد کردالرضا)ع( در صحن حضرت امام خمینىموسى

الم کسانى را بفرستید که فدایى اس ...فرستیدکسى را به مجلس شوراى اسالمى مىمواظب باشید که چه »

باشند. بدانند که فقط اسالم درد این کشور و ملت را درمان خواهد کرد و بس. کسانى را بفرستید که تجربه 

کشور  در این داشته باشند و گول نخورند. با نام لیبرالى و تحت عنوان آزادى نخواهند پایه تفکر اسالمى را

نان توانند در مقابل دشمها مىاسالمى بروند. اینشوراىبلرزانند و سست کنند. باید این نوع افراد به مجلس

  .«سینه سپر کنند و از شما دفاع نمایند

 

 

 

                                                 
  همان. -04

 همان.  -01
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 ي اسالم عدالت به لین و محرومان به توجه لزوم( 2

اظهار  10/43/1323در تاریخ  (ره)امام ضرتح ارتحال سالگرد پنجمین مراسم در بیاناتی کهدر . ایشان 1

  ند:کرد تاکیدمستضعفان  مسئلهاند، به کرده

  «..گیرند.. قرار دقیق توجه مورد مستضعف قشرهاى بازسازى، برنامه عظیم حرکت خالل در»

رقد مطهر در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمینى)ره( م 1/1/1320. ایشان در بیاناتی که در تاریخ 2

  اند:کرده تاکیدداشتند، به لزوم رعایت عدالت اجتماعی  )ع(ما رضاا

غفلت نکنند و میدان براى )اجتماعی( کند، از عدالت حال که بحمداله کشور در راه سازندگى حرکت مى»

 والن اجرایىئمس ؛هاى قضایىها و دستگاهبا استحکام دادگاه والن قضایىئکنندگان باز نشود. مس سوءاستفاده

ه و نمایندگان والن قوه مقننئها به افراد امین؛ مسها و ثروتها و کارها و طرحلیتئودقت در سپردن مس با

  .«با وضع قوانین مناسب، باید این زمینه را فراهم کنند اسالمىشوراىمجلس

کارگر و در دیدار کارگران و معلمان به مناسبت روز جهانى  10/2/1321ی که در تاریخ بیانات. ایشان در 3

افاضه فرمودند، به لزوم کاهش فاصله طبقاتی و رعایت عدالت اجتماعی اشاره  سالگرد شهادت استاد مطهرى

  اند:کرده تاکیدو 

رد بگوید کشد. کسى جرأت نمىناپذیر تلقى مىفاصله بین فقیر و غنى یک امر اجتناب قبل از انقالب»

ه عدالت اجتماعى را باز و مسیر را هموار کرد. اما ما باید باالى چشمتان ابروست. انقالب اسالمى آمد و را

ند، باید کریزى مىگیرد و آن کسى که برنامهگذارد، آن کسى که تصمیم مىآن کسى که قانون مى ،عمل کنیم

  02«.مالحظه عدالت اجتماعى را بکند

اسالمى شوراىمجلس رهدو هفتمین کار به آغاز مناسوبت به 0/3/1333پیامی که در تاریخ ایشوان در . 0

  اند:دعوت نموده ند، به کم کردن فاصله غنی و فقیرصادر کرد

 ذوب باید ملت در واقع در شد، ذوب باید کرده معین ما براى متعال خداى که اسالمى واالى اهداف در»

 و جتماعىا عدالت استقالل، ملى، عزت اسالم،. بدوزید چشم واال و اوج نقطه آن به و هاهدف این به. شد

 شکاف تواندمى شما قانون یک. داریم نیاز خیلى هااین به ما امروز جامعه؛ طبقات بین هافاصوله کردن کم

 را فاصله این که باشید این دنبال باید. کند جمع را این مقدارى هم تواندمى کند؛ ترعمیق را غنى و فقیر بین

  03.«کنید پر را شکاف این و کم
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در دیدار دانشجویان دانشگاه شریف مطرح  1/1/1323االتی که در تاریخ کی از سئو. ایشان در پاسخ ی5

 ند: عدالت اجتماعی اشاره کرد مسئلهشد، به تکلیف نهادهای مختلف در قبال 

شکى در این نیست و بارها هم  .من یک عقیده جدى دارم که بحث عدالت اجتماعى باید تعقیب شود»

هاى دولتى هستند هاى قضایى و دستگاهکه باید تعقیب کند، بنده نیستم؛ دستگاه منتها آن کسى .اماین را گفته

که بایستى دنبال کنند. یک مقدار از این قضیه باید به برکت قوانین خوب حل شود؛ یک مقدار باید به برکت 

هاى اهتگهاى برتر و باالتر حل شود؛ یعنى دساجرا حل شود؛ یک مقدار هم باید به برکت بازرسى دستگاه

 ...«.هاى زیرمجموعه خودشاندولتى، نسبت به بخش

 

اسالمی شوورایبه مناسوبت آغاز به کار نهمین دوره مجلس 2/3/1311. ایشوان در پیامی که در تاریخ 0

  باید برای نیل به آن تالش کند: گذارقانونصادر کردند، عدالت را یکی از اهدافی دانستند که 

ت، کند و با نگاه بلندمد ی کمکدو شاخص عموم ینبه تحقق ا یدبا ینهمه قوان و عدالت، یشرفتر دهه پد»

  .«تر و پهناورتر داشته باشدیچه طوالنهر یاگستره

 

  ( همكاري و وحدت؛ نه جناح بازي3

صادر اسالمى شوراىبه مناسبت افتتاح دوره پنجم مجلس 11/3/1325ی که در تاریخ پیام. ایشوان در 1

 فاقد معنای مقبول است:  ،به چپ و راست یگذارقانوناند که تجزیه مجلس تاکید کرده کردند، به وضوح

که از لحاظ اخالق سیاسى، صالحیت آن را ندارند که الگو قرار گیرند، مجالس کشورهاى غربى همچنان»

و  تاز لحاظ ترکیب سیاسى نیز لزومى ندارد که در کشور بزرگى چون ایران که از لحاظ اخالق و سیاس

هاى متعالى، از منبع فرهنگى سرشارى برخوردار است، مورد تبعیت و تقلید واقع شوند. تعبیرهاى چپ ارزش

ارزشى است هاى بىها، سوغاتى و مانند اینگذارقانونو راست یا اصرار بر وجود احزاب سیاسى در مجلس 

  «.ها استاسالمى باالتر از پذیرش کورکورانه آنشوراىکه شأن مجلس

اسالمى شوراىمجلس دوره هفتمین کار به آغاز مناسوبت به 0/3/1333پیامی که به تاریخ . ایشوان در 2

  اند:اند، به شدت از گفتار و کرداری که به فرسایش نظام بیانجامد، منع نمودهصادر کرده

 تگىهمبس ،بینجامد جناحى هاىچالش برافروختن و نظام فرسایش به که مجلس در کردارى و گفتار هر»

 اننمایندگ ىکارگشاب از را مردم کند، امیدوار مسئوالن و ملت صفوف در نفوذ به را دشمن و سست را ملى

. تاسوو نمایندگى وظیفه با مخالف سوومتى در گمانبی افکند، تردید به آنان ىگویراسووت در و نومید خود
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  00.«است سزاوارنا ىااریکه بر نشسته و موکلبى وکیلى صورت این در مجلس نماینده

  شده است: تاکیدبه لزوم حفظ وحدت و همدلی  در ادامه همین پیام مجدداً

 یفهوظ این کمال. است مجلس دیگر مهم وظیفه همدلى، و همکارى پایه بر دیگر قواى با منطقى ارتباط»

 دیگر وظیفه هک قوا دیگر در ىپاسخگوی سواختن نهادینه و قانونى نظارت اعمال با که یابدمى تحقق گاهآن

 در تهالب است، مقننه قوه از بخشى خود که نگهبان محترم شوراى با تفاهم و تعامل. دشو همراه است، مجلس

 هاىاندیشه و هاتجربه از گیرىبهره و عملى و علمى هاىمحیط نظرانصاحب با ارتباط. دارد قرار اولویت

 ،است تخصصى و کارشوناسوى و علمى ترکیبى داراى خود هلبحمدا که مجلس غناى به نیزآنان  ارزشومند

  05.«افزود خواهد

اسالمی شوورایبه مناسوبت آغاز به کار نهمین دوره مجلس 3/3/1311. ایشوان در پیامی که در تاریخ 3

 اند: صادر کردند، به لزوم رعایت همکاری و اجتناب از ایجاد تشنج سیاسی فراخوانده

و  یگرشاخص مهم د یک یزناموجه ن یهااز چالش یزو پره یگرد یقوا یمی باو صم یقیحق همکاری»

 و یفشرده و منافع عموم یاست که دلسوزان کشور همواره بر آن پا یکننده در اتحاد ملتعیینی سهم یدارا

 کشور و یقوا یگربه د یناًع یهتوص یناند. ارا در گرو آن دانسته یاندر چشم جهان یرانت اوجاهت چهره مل

  .«الخطاب بدانندقانون را فصل یدمتوجه است. همه با یزمسئول ن یادهاهمه اشخاص و نه

اسووالمی شووورایدر دیدار با نمایندگان دوره نهم مجلس 20/3/1311. ایشووان در بیاناتی که در تاریخ 0

  اند:داشتند، به لزوم حفظ وحدت و همدلی و اجتناب از اختالف دعوت کرده

در جهت  یدبا ..اتحاد است. یم،دار یازمهمى که ما در کشور به آن نبه نظر من امروز از جمله مسائل »

 ینبه ا کنمیمن خواهش م ..بروز کند. یدبا ینها همدلى وجود داشته باشد؛ ادستگاه ینکشور، ب یهمصالح عال

مجلس و قواى  ینهم در ب ید،که در مجلس هست انخود دوست ینهم در درون مجلس ب ید؛توجه کن مسئله

نظام،  ینکشور، ا ینملت، ا ینکه ا یدو بدان یداتحاد و اتفاق را حفظ کن ینا -یهو قوه قضائ یهوه مجرق- یگرد

اء را اقتض ینهاى الهى است، سنتا لطف خدا یناست؛ ا یروزىو پ یقبشارت داده به توف یرى،گجهت ینا

 . «کندیم
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  ( حفظ استقالل قوه مقننه4

که اند، مفهوم عمیق استقالل قوه مقننه است. با آنکرده تاکیدبه آن  یکی از مفاهیمی که مقام معظم رهبری

ترین رکن قوه مقننه خود نهادی اسوت که بر سوایر قوا و نهادهای نظام اعمال نظارت مجلس به عنوان مهم

د وکند، ولی باید همواره مترصد این خطر باالجرا تعیین میها را در قالب قوانین الزممشی آنکند و خطمی

های مختلف سیاسی اسالمی و نمایندگان مجلس آلت دست احزاب و گروهشورایکه ممکن اسوت مجلس

این احتمال همواره وجود دارد که مجلس به دولت وابسوته شود. در چنین مواردی، دیگر  همچنینند. شوو

سی پردازند و یا به بررها و پیشنهادات قانونی میتوان امیدوار بود که نمایندگان مجلس که به ارائه طرحنمی

ها و آورند، به منافع و مصالح ملی بیاندیشند. مجلس وابسته به احزاب، گروهو مطالعه لوایح دولت روی می

توان به آن در پاسداری از مردان است و نمیضامن منافع حزبی، گروهی یا دولت واقع صرفاً یا دولت، در

بیات )استقالل قوه مقننه( به نوبه خود، ادبیات بدیعی است که حقوق و منافع شهروندان اعتماد کرد. این اد

را مشاهده نمود. در زیر به چند نمونه از فرمایشات  توان آندر علوم سیاسی و حقوق اساسی غربی کمتر می

  اند:مقام معظم رهبری اشاره شده است که به معرفی این ایده پرداخته

اسالمى ارائه شوراىمجلس کارکنان و نمایندگان با دیدار در 14/3/1323بیاناتی که در تاریخ . ایشان در 1

  اند:نموده تاکیداند، به حفظ استقالل قوه مقننه کرده

 با ردنک دعوا معناى به استقالل. است ارزشى با خیلى چیز دارد، ما نهمقن قوه هبحمدال که استقاللى این»

 هک است این معناى به استقالل نیسوت... خالفتم و ضودیت معناى به نیسوت؛ اجرایى مسوئوالن و دولت

 جریان راىب که است این طبیعتش مقننه دستگاه. شود چیز هیچ فداى نباید مردم مصلحت و کشور مصلحت

 که هدد انجام کارى حقیقى وجدان با و تدق با را کار این کند؛ ترسیم را خطوطى مجریه، قوه وسیله به امور

  00«....است هبود طوراین تاکنون هلبحمدا

اسالمى شوراىمجلس دوره هفتمین کار به آغاز مناسوبت به 0/3/1333پیامی که در تاریخ ایشوان در  .2

اند که هیچ تهدید و تطمیعی نباید نمایندگان را از ایفای وظایف توجه فرموده مسئلهاند، به این صوادر کرده

  بازدارد:

 و تطمیع هیچ. اسوت موکالن همه انتظار مورد نان،آ اسووتوار و متین شوخصوویت و نمایندگان اسوتقالل»

 و زینىگشووایسووته . بازدارد نمایندگى وظیفه و شووأن از را او و بگیرد ثیرأت تحت را نماینده نباید تهدیدى

  02.«است نمایندگان فعل و قول براى درست معیار شجاعت، و ىگرایارزش
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اسووالمى شووراىمجلس دوره پنجمین ایندگاننم با دیدار در که 21/3/1325بیانات مورخ . ایشوان در 3

  اند:، به معنای استقالل قوه مقننه اشاره کرده و از آن دفاع کردهانداظهار کرده

 از البته .کنند نگاه خودشان تشوخیص به یعنى باشوند، مسوتقل مجلس نمایندگان گوییممى ما که وقتى»

  03«.بگیرند مدد باید کارشناسان

به تبیین بخشی از معنای مجلس  ، تلویحا1/1/1301ًنماز جمعه تهران در تاریخ  های. ایشان در خطبه0

  د:نپردازمستقل می

ترین پارلمان و مجلس شورا را دارد. در کمتر کشورى و شاید ترین و قویجمهورى اسالمى ایران، مستقل»

کنید. ا نمىاسالمى ما پیدشوراىشما پارلمانى به قوت و استقالل مجلس م بگویم که در هیچ کشورى در دنیابتوان

زبى جا حشوند، فرد وکیل و نماینده، تابع نظر حزب است؛ اما در اینهایى که به وسیله احزاب اداره مىپارلمان

 ،رأى آن نماینده مجلس سلطه ندارندها بر کدام از جناحهاى سیاسى هستند؛ اما هیچهم در کار نیست، بلکه جناح

  «.؟کجا چنین مجلسى را داریم کند. ما در دنیاتقل انتخاب مىاد و مساو خودش به صورت آز

اسالمی ارائه شورایدر دیدار با نمایندگان دوره نهم مجلس 20/3/1311. ایشان در بیاناتی که در تاریخ 5

  اند:کردند، به معنای صحیح استقالل مجلس اشاره کرده

از نعم بزرگ است.  یکىمجلس مستقل  عاعتقدم واقو م دهمیم یتاهم یلىبنده به استقالل مجلس خ»

ولت . استقالل از دیستن جورىینبه دولت است. ا یدنمظهر استقالل از دولت، پر کنند...یبعضى تصور م

ى یکارها کارش، به آن کارش؛ ینهى بپرد به دولت؛ به ا یل،دلو بى یلدائم با دل یدکه آدم با یستن ینا یشمعنا

برخالف آن جهتى که او دارد حرکت  یدبگذار ىقانون یکارد انسان اعتراض کند. خب، لزومى ند که اصالً

  .«الزمى است یزهاىچ هاین. به هر حال اکندیم

 

  گیري از توان کارشناسي دولت و ساير نهادها( بهره5

ندی از ممبعث، به لزوم بهره عید روز در کارگزاران، دیدار در 21/1/1320بیانات مورخ . ایشووان در 1

  اند:نظرات کارشناسان معتمد اشاره کرده

 نظرات .بگیرید را سنجیده و پخته نظرات. کنید بحث هاآن روى و پیدا را هااولویت باید که هستید شما»

 کارشناسانى ساب اى. نیست اعتماد مورد کارشناسى هر. بشناسید باید را کارشناس البته. بگیرید را کارشناسان

 هب که گذاردمى مسوئول یا مجلس نماینده جلو را راهى گاه کارشووناس، کردند... گمراه را باال مسوئولین که
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 شناسىکار هر به بتوانید شما که نیست طوراین. کندمى معرفى او به غلط و واژگونه را واقعیتى آن وسویله

 و المىاس عشق و یزهانگ به باید باشد، اعتماد مورد باید باشود، شوده شوناخته باید کارشوناس. کنید اعتماد

 فکر و ملتا اب کارشناسانى، چنین از استفاده با. نباشد بدخواه و باشد شده حاصل اطمینان او میهنى و انقالبى

 مشورت جاى هاکمیسیون و مجلس صحنه که- واقعى و صحیح مشوورت و لوایح و هاطرح روى مطالعه و

 مشى را راه نبهتری این که بگویید دولت به و کنید تصویب و پیدا را قوانین بهترین شما باید -است واقعى

  01«....شوندمى خشنود ببینند، را این وقتى هم مردم. کند

اسالمى شوراىمجلس دوره پنجمین نمایندگان با دیدار در 21/3/1320بیاناتی که در تاریخ . ایشان در 2

  :اندبه کارشناسی توجه فرموده گذارقانونداشتند، به اهمیت رجوع 

 از البته .کنند نگاه خودشان تشوخیص به یعنى باشوند، مسوتقل مجلس نمایندگان گوییممى ما که وقتى»

 مجلس خود در هم و هادانشوگاه در هم و هاوزارتخانه در هم کارشوناسوان. بگیرند مدد باید کارشوناسوان

 بفهمید. داشتم.. را لمناسا کارشوناسوان دغدغه روزى من. نداریم کم کارشوناس ما امروز هبحمدال. هسوتند

 اطالعىب توجیه آن فلسفه از کار، کننده و کار صاحب که کندمى توجیهى گاهى کارشناس. کیست کارشناس

 خود در و هاوزارتخانه و برنامه سازمان در ما. نیستم کارشناس امر در کمبود دچار ما هلبحمدا امروز.. است.

 حرف شنیدن اما کرد، استفاده باید کارشوناسان از. ریمدا الهىحزب و مؤمن و خوب کارشوناسوان مجلس،

 یک خواست رعایت و اسوت حرف یک آن، روى لمأت و رتدب و گیرىتصومیم سوهولت براى کارشوناس

 مثبت اولى ولى است، منفى دومى. است دیگر حرف غیره، و قانونى طرح و الیحه امر در اجرایى مسئول

  54.«است

اسالمى شوراىمجلس دوره هفتمین کار به آغاز مناسوبت به 0/3/1333خ پیامی که در تاری. ایشوان در 3

  اند:کرده تاکیدنظران اند، به لزوم برقراری ارتباط علمی با صاحبصادر کرده

 آنان ارزشمند هاىاندیشه و هاتجربه از گیرىبهره و عملى و علمى هاىمحیط نظرانصواحب با ارتباط»

  51.«افزود خواهد ،است تخصصى و کارشناسى و علمى ترکیبى داراى خود هبحمدال که مجلس غناى به نیز

اسالمی شورایبه مناسبت آغاز به کار چهارمین دوره مجلس 2/3/1321ایشان در پیامی که در تاریخ . 0

  اند:کرده تاکیداشاره و  یگذارقانوناند، به لزوم مشورت با کارشناسان در صادر کرده
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 همان.  -54
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مستلزم آن است که نمایندگان، همه وقتى را که مجلس  ى صحیح و حکیمانهگذارنقانوبدیهى است که »

هایى که در بر حضور در جلسات عمومى و کمیسیونآن نیاز دارد، صرف کنند و عالوه شوراى اسالمى به

و  دشود، ساعاتى را هم صرف مطالعه و تفکر و مشورت با کارشناسان کننها مباحثه و تبادل نظر انجام مىآن

  «.ها استفاده ببرندنیز از وجود کارشناسان امین در کمیسیون

 

  يگذارقانون( تصويب قوانین با ثبات؛ انجام مطالعات دقیق براي 6

یکی از عواملی که باعث تورم قوانین و پیچیدگی نظام حقوقی و در نتیجه سردرگمی شهروندان و شیوع 

تی قوانین ثباینی است که از ثبات کمی برخوردار هستند. بیشود، تصویب قوانانواع مختلف فساد اداری می

ریشوه در عوامل مختلفی دارد. شاید یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، بروز تغییرات و تحوالت در روابط 

توان از نظر دور داشت. به همین ثیر این عامل را نمیأادی افراد جامعه باشد. بدیهی است تاقتص -اجتماعی

بات جا از ثچه در اینتوان از ثبات ابدی قوانین بشری سخن گفت. بر این اساس، آنکه هرگز نمیخاطر است 

و اسووتحکام قوانین مدنظر اسووت، مواردی اسووت که در ارتباط با دقت و انجام مطالعات مختلف پیش از 

 ستحکام مطلوبیشود قوانین ثبات و اچه باعث میآن . به عبارت دیگر، در موارد بسیاری اسوتگذارقانون

زده و عجوالنه و بدون توجه به زوایای های شتابیگذارقانونی است. گذارقانوندقتی در نداشته باشند، بی

قوانین  ثباتیترین عامل بیگیرد، مهمسیاسی صورت می های صرفاًسری خط مشیمسائل که گاه به خاطر یک

اسالمی را به اجتناب شورایناخت این آسیب، مجلسهای حقوقی است. مقام معظم رهبری با شدر اغلب نظام

 ای از این فرمایشات اشاره شده است: اند. در زیر به نمونهاز تصویب قوانین فاقد استحکام دعوت کرده

اسالمى ارائه کردند، به شووراىمجلس نمایندگان دیدار در 3/3/1330بیاناتی که در تاریخ . ایشوان در 1

  اند:کرده تاکیدثبات  ی و تصویب قوانین مستحکم و بارگذاقانونلزوم دقت در 

 و ودش حذف قوانین از بعضى ...باشد ثبات با و مستحکم گذردمى مجلس در که قوانینى شوود سوعى»

. کنیم ینهپوصله را قوانین نخواهیم روز هر که پایدار و مستحکم ساخت یک با منتها بیاید، قوانین از بعضى

 راجعهم باید که مواردى به الزم مراجعه عدم یا دقتىبى با طورى قوانین که است این بزرگ اشکاالت از یکى

 صووویبت به مجلس وقت مقدار یک و کند پیدا تجدیدنظر به احتیاج نگذشوته، اندکى که شوود تنظیم کرد،

 هیم؛بد کلى تغییر یا و کنیم رد را قانون روز یک کنیم، درسووت را قانون روز یک ...بگذرد قانون مجدد

  52.«باشد مستحکم و ثبات با قوانین نباشد، طورىاین

 

                                                 
 .همان -52
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اسالمی شورایبه مناسبت آغاز به کار چهارمین دوره مجلس 2/3/1321. ایشان در پیامی که در تاریخ 2

  اند:کرده تاکیداشاره و  یگذارقانوناند، به لزوم به کارگیری دقت در صادر کرده

 ،ى بیشتر باشد، پیشرفتگذارقانونفتن دانش و اطالعات در کار هرچه دقت و سنجیدگى و به کار گر»

  «.تر خواهد شدممکن گشایى در کار اجراموفقیت و گره

 

  هاي واقعي و تالش براي رفع مشكالت کشور( توجه به ضرورت7

ه فی آشوونا باشوود. یکی از اهداف مهم قانون که فلسووگذارقانونباید با فلسووفه قانون و نظام  گذارقانون

به طوری که شاید بتوان گفت قانون  ظیم روابط اجتماعی افراد بشر است؛دهد، تنوجودی آن را تشکیل می

خللی در روابط اجتماعی پدید آید یا منفعت قابل توجهی از دستان  هنگامی الزم است که بدون وجود آن

 جامعه خارج شود. در غیر این صورت، لزومی برای تصویب قانون متصور نیست. 

ی ذارگقانونهایی هستند. گاه نظام رسد برخی از قوانین فاقد چنین ویژگیرغم این، گاه به نظر میعلی

ای به دنبال اهداف خاص حزبی و یا گروهی خود و یا به شود که در آن عدهدر کشور دچار انحرافاتی می

نادرست به کار گرفته و ی کشوور را در مسویر گذارقانوندنبال آمال و آرزوهای شوخصوی خود، امکانات 

 هیچ سود خاصی برای نظام حقوقی کشور دربر ندارد.  کنند که جز هزینهتصویب قوانینی را پیگیری می

 وضعیتی قرار گرفته است که در آن نظر بکنیم، در یک گام فروتر از آن،اگر از این وضعیت افراطی صرف

شور های کبندی مناسبی از اولویترتبه گذارقانونه کند. بدین معنا کبه صورت عقالنی عمل نمی گذارقانون

که به نیازهای ضروری و درجه یک کشور های خود بدون آنیگذارقانوندر دست ندارد و به همین خاطر، در 

دهد. این عدم عقالنیت باعث گیرند، توجه نشووان میهای بعدی قرار میتوجه کند، به نیازهایی که در رتبه

ه کهای الزم برای اجرای آن قانون به وجود نیاید و قانون تصویب شده بدون آنه مکانیزمگاشود که هیچمی

اجرا شود به بوته فراموشی سپرده شود و یا در صورت اجرا، نظام اجرایی کشور را با مشکالت فراوان ناشی از 

توجه نشان  مسئلهاین  های الزم مواجه سازد. مقام معظم رهبری در بیانات خود بارها بهعدم وجود آمادگی

 های کشور فراخوانده است: اسالمی را به رعایت اولویتشورایداده و همگان به خصوص مجلس

اسووالمى شووراىمجلس دوره پنجمین نمایندگان با دیدار در که 21/3/1325بیانات مورخ . ایشوان در 1

  اند:رای اداره امور کشور توجه نمودهاند، به وظیفه سنگین مجلس در قبال تمهید مقدمات الزم باظهار کرده

 مضر الماس براى یا ملت براى که دارد وجود سیاسى یا فرهنگى یا اقتصادى عارضه یک کشور این در اگر»

 این حل هاست،آرمان و نهایى اهداف و هدایت اهداف هاىراه به رسیدن معوّق ملت، براى کهاین یا و است
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 روى دست تواندمى دولت نکنید، تصویب قانون شما اگر. موظفید که ستیده شما. کندمى نگاه شما به مشکل

  53«....بکنم ندارم کارى من بگوید و بنشیند و بگذارد دست

اسالمی شورایبه مناسبت آغاز به کار ششمین دوره مجلس 0/3/1321. ایشوان در پیامی که در تاریخ 2

  کردند: تاکیدصادر کردند، به لزوم توجه به نیازهای واقعی مردم 

سازد که آنان را مى مین نیازها از دولت، مردم را بر گزینش نمایندگانى وادارأتظار رفع مشکالت و تان»

اند. پس نخستین هدف براى نمایندگان باید این کار دولت در برآمدن این مقصود تشخیص دادههمراه و کمک

میان برداشتن مشکالت زندگى مردم همت گمارند و ها و از ى، به گشودن گرهگذارقانونباشد که در قلمرو 

  .«ى را بر آن مقدم ندارنداهیچ انگیزه

اسالمى شوراىمجلس دوره شوشم نمایندگان با دیدار در 21/3/1321بیاناتی که در تاریخ . ایشوان در 3

  اند:کرده تاکیدهای اساسی کشور اند، به لزوم توجه به اولویتارائه کرده

 که مشد متذکر را نکته این کردم، عرض عزیزان شما به مجلس افتتاح مناسوبت به که هم پیامى در من»

 اظهارات، و هاگفته از بعضى در امروز. بگیرید نظر در را هااولویت داد؛ انجام شودنمى دفعتاً را کارها همه

 اصول از بالشک این. شودمى زده حرف جامعه در انسان کرامت و شورف و شوخصویت و شوأن به راجع

 در اى،خانواده پدر اى،عائله رئیس انسوانى، کهاین از باالتر انسوانى کرامت نقض کدام اما اسوت؛ اسوالمى

 از تحقیر کدام کند؟ مینأت را خودش فرزندان زندگى اولیات نتواند هست، هم چیزهمه آن در که اىجامعه

 خالقا نیست، هم دین نبود، که معیشت. است اول اولویت در قطعاً معیشت مسئله است؟... بله، باالتر این

 به کرده پیدا دست موقعیتى به که را کسى. نیست هم امید نیسوت، هم عفت و عصومت حفظ نیسوت، هم

 نماید، صورف را خودش روز و شووب و کند مجاهدت و تالش فقر، و نابسووامانى رفع براى کهاین خاطر

  50.«هاستاین جامعه اساسى ئلمسا. کنید پیدا را هااولویت. کرد نخواهند مالمت

( )عمشهد و زائران حرم مطهر امام رضادر اجتماع بزرگ مردم  1/1/1334ی که در تاریخ بیانات. ایشان در 0

  اند:ارائه کردند، به لزوم شناسایی مصالح کشور، ملت و اسالم و تصویب قوانین الزم در این زمینه اشاره کرده

 یداپ مشکل و خوب اجراى براى را الزم قوانین قوه، دو این حامى و شتیبانپ عنوان به باید هم مقننه قوه»

 اسالمىشوراىمجلس در. نشوند قانون کمبود دچار تا دهد قرار هااین اختیار در اجرا، و عمل راه در نکردن

 با نندتواب قضائیه قوه و مجریه قوه تا باشد اسوالم با مطابق و ملت مصوالح کشوور، مصوالح طبق باید قانون

 اقتدار. ملى اقتدار شودمى این. دهند انجام را خودشان وظایف قانونى، صحیح مجراى و قانون از اسوتفاده

                                                 
 همان. -53

 همان. -50
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 مختلف هاىدستگاه هماهنگى و کشور مختلف هاىبخش مسئوالن همه سوى از قاطعانه و جدى کار به ملى

  55«..دارد.. احتیاج ملت مصالح راه در

اسالمى شوراىمجلس دوره هفتمین کار به آغاز مناسوبت به 0/3/1333یخ پیامی که در تار. ایشوان در 5

  اند:به رفع نیازها و مطالبات واقعی مردم اشاره کرده گذارقانوناند، به لزوم توجه صادر کرده

 قمناط از محرومیت زدودن مالى، فساد با مبارزه اشتغال، شناسید؛مى را مردم حقیقى مطالبات و نیازها»

 اخالق، و فرهنگ اعتالى و گسترش رسانى،خدمت چرخه شدن روان گرانى، با مقابله و تورم مهار محروم،

 این ترینبرجسته شمار در حکومتى، مسوئوالن پاسوخگویى و پذیرىمسوئولیت تحقیق، و علم یافتن رونق

 نیازهاى. سازدمى محقق را توسعه و پیشرفت و ممکن را اجتماعى عدالت که اسوت هااین و اسوت نیازها

  50.«یندبنش حقیقى هاىخواسته این جاىه ب نباید بدخواه، و بیگانه هاىچىتبلیغات دست ساخته و موهوم

اسالمى شووراىمجلس دوره هفتمین نمایندگان دیدار در 22/3/1333بیاناتی که در تاریخ . ایشوان در 0

  اند:اجتناب از اهداف کاذب تذکر داده های واقعی وبه آرمان گذارقانوناند، به لزوم توجه افاضه کرده

 اجرایى و عملى که بود هایىآلایده دنبال نباید. بگردید آن عملى لباس و قالب در حقیقى هاىآرمان دنبال»

  52«.ماند دور هاآرمان آن از و شد قانع کم به نباید نیستند،

سوالمی صووادر کردند، توجه به اشووورایخطاب به مجلس 5/11/1333. ایشوان در پیامی که در تاریخ 2

 اند: های مهم در ارزیابی عملکرد مجلس قلمداد کردهمطالبات عمومی مردم را به عنوان یکی از شاخص

گیرى درست فعالیت خود را با اسالمى در دوره هفتم بحمداله موفق شده است جهتشوراىمجلس»

گر، هاى دیها و گرایشاساسى مردم بر انگیزهمالحظه نیازهاى کشور انتخاب کند. ترجیح مطالبات عمومى و 

کنون به آن دست یافته و همچنان باید  گیرى است که به توفیق الهى، مجلس تامهمى در این جهت شاخصه

  «.بر آن پاى بفشارد

اسالمی شوورایبه مناسوبت آغاز به کار نهمین دوره مجلس 3/3/1311. ایشوان در پیامی که در تاریخ 3

  اند:کرده تاکیدهای ضروری کشور به لزوم رعایت اولویتصادر کردند، 

  .«یابدب یگذارقانونرا در اهتمام به  یستهشا یگاهاحصاء شود و جا یدکشور با هاییتاولو»
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  ( ترجیح منافع ملي8

 مسائل دارد در همه و حق است مسئول ملت در برابر تمام هر نماینده»قانون اسواسی  «30»طبق اصول 

 مسائل به نسبت مسولمان فرد هر اسوالم، مبنای بر که جاآن از«. »کشوور اظهارنظر نماید و خارجی اخلید

 نمایندگی هامسئولیت همه به نسوبت هاآن طرف از محل یک نماینده دارد، مسوئولیت امت همه به مربوط

 هامسئولیت همه به )این اسوت که وی( نسبت هاآن طرف از محل یک نماینده مسوئولیت حاصول و دارد

 مایندهن که شده تنظیم اساس این بر اصل این .ستا خود موکلین یک یک مسئولیت حامل و دارد نمایندگی

 تمسئولی همگان به نسوبت مجلس در نماینده هر بنابراین، ندانند. خود منطقه مسوئول را خود فقط مناطق،

  53.«ستا گرفته برعهده خود موکلین از را مسئولیت این که دارد عام

ای بوده اسوووت که گویا تنها رغم وجود چنین اصووولی، گواه عملکرد برخی از نمواینودگان به گونهعلی

ها مسئولت دارند. برای مثال، گاه برخی از نمایندگان در مقابل آن نگوی مردم حوزه خود هستند و صرفاًسخ

 گازرسانی صورت بگیرد و برای به دنبال این هسوتند که به یکی از روستاهای واقع در حوزه انتخابیه خود

که بدیهی است ممکن است روستاهای کنند. حال آناین منظور، قسومت مهمی از وقت خود را صرف می

هی به توجمختلفی در کشوور وجود داشوته باشوند که با همین مشوکل درگیر باشووند و رفع نیاز یکی و بی

توانند تالش کنند روستاهای یندگانی میدیگری، برخالف عدالت، انصواف و اصل برابری است. چنین نما

فاقد شووبکه گاز را شووناسووایی کرده و با ارائه یک طرح قانونی و یا مذاکره با دولت، سووعی کنند به تمامی 

عظم مقام م روستاهای مزبور طی یک برنامه منظم و فراگیر، گازرسانی انجام دهند. با توجه به این واقعیت،

اند که خود را نماینده تمام ملت اشاره کرده و به نمایندگان توصیه کرده مسئلهبه این  رهبری در موارد متعدد

 ای، از منافع ملی غفلت نکنند: بدانند و هرگز به خاطر پیگیری منافع محلی و منطقه

اسالمى شوراىمجلس چهارم دوره نمایندگان دیدار در 24/3/1321خود که در تاریخ  بیانات. ایشان در 1

  اند:اند، به وظیفه اصلی نمایندگی که نمایندگی تمام ملت است، اشاره کردهاظهار کرده

 عنوان هب را اشانتخابیه حوزه مشوکالت و جاآن بایسووتد بیاید دارد وظیفه نماینده کنیم فرض ما کهاین»

 خوبى رکا هالبت انتخابیه، حوزه مشووکالت بیان. نیسووت نمایندگى وظیفه این نه، کند، بیان نمایندگى وظیفه

 فالن و شهر فالن نماینده که کنیم خیال ما کهاین اما. است مفید گیرد، انجام صحیحى شکل به اگر و است

 ندارد گاهدانش یا ندارد، آب یا ندارد سفالتآ جاآن بگوییم و بیاییم که است این معنایش بودن انتخابیه حوزه

 را رکشو جاى همه امور بتواند که بگذرانید را ىقانون باید شوما. نیسوت نمایندگى وظیفه این چه، و چه یا

 شدهن وضوع جانبههمه که قانونى از تان،نمایندگی حوزه مبادا تا شوما؛ نمایندگى حوزه فیه بما شوود متکفل

                                                 
( مشروح 1300. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس )30بخشی از سخنان نائیب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پیرامون اصل  -53
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  51.«است این مسئله. بماند خارج کیفیتش، اقتضاى به است،

اسالمى صادر شوراىمجلس دوره هفتمین کار به آغاز مناسبت به 0/3/1333پیامی که در تاریخ ایشان در  .2

  :ها استآن وظیفه های مصوب مجلساند که نگاه ملی به همه قوانین و برنامهکردند، به نمایندگان تذکر داده

 و هاسلیقه انواع. است نمایندگان عموم وظیفه مجلس، مصوب هاىبرنامه و قوانین همه به ملى نگاه»

 همه .دارند حضور مجلس در کشور گوناگون مناطق اهالى و ادیان پیروان و ىایران اقوام و سیاسى هاىگرایش

 عمرکم یا عمقکم قوانین جاىه ب و شود برآورده ملى نگاه پرتو در باید بخشى و قومى و اىمنطقه تمایالت

  04.«دشو فراهم سنجیده و جامع ثیر،أت پر گشا،گره قوانینى غیرعملى، یا اثرکم و

اسالمى شوراىمجلس دوره هفتمین با نمایندگان دیدار در 22/3/1333اناتی که در تاریخ بی. ایشان در 3

 اند: کرده تاکیدای کلی و ملی به مصالح منطقه رائه کردند، به لزوم ترجیح مصالحا

 دانممى و امبوده مجلس در وقت یک هم بنده است... اىمنطقه مصالح بر کلى مصالح ترجیح بعد، مسئله»

 رجیحت کلى مصالح بر را اىمنطقه مصالح. داریم سروکار است هاسال که هم مجلس با است؛ چگونه ندگىنمای

 نماینده دارد؛ وجود توقعاتى... و اتوبان جافالن جاده، جافالن فرودگاه، جافالن: اىمنطقه هاىطرح ...ندهید

 االخرهب هم هادولتى. فشار نتیجه، در و شودمى منتقل دولت به جاآن از و کندمى منتقل مجلس به را هااین هم

 ما تمامهنیم هاىطرح که است این نتیجه چیست؟ نتیجه اما روند؛مى بار زیر و شوندمى تسلیم دلیلى هر به

 تحمل را آن باید اما است، سختى کار. هزار ده شودمى هزار، پنج شودمى است، طرح هزار چهار حدود در اگر

  01.«کرد

اسالمی شوورایدوره مجلسبه مناسوبت آغاز به کار نهمین  2/3/1311ان در پیامی که در تاریخ . ایشو0

  اند:کرده تاکیدصادر کردند، به اجتناب از پیروی از منافع حزبی و گروهی و محلی 

 گاهیمحترم آن است که در جا یندگانجانب به نماینا یهتوص ترینیمجلس نهم، اصل یعهدر طل اکنون»

ملت  از یندگینما ینسنگ یفهوظ یو ادا یاله یتاند، تنها به مسئولمردم به دست آورده یکه با رأ یریخط

 ترینمهمکه  یگذارقانونرا در  یو محل ایئفهو طا یو گروه یشخص یهاو حب و بغض هایزهو انگ یندیشندب

 یه فضاک یهاییریگدر موضع یزقانون و البته ن یدر نظارت بر اجرا یزو ن ی استاسالمیشورامجلسیفه وظ

  .«دخالت ندهند دهد،یقرار م ثیرأت کشور را تحت
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  ( نظارت بر اجراي صحیح قوانین و جلوگیري از دور زدن قانون9

 ،ی بوده است که تصویب و انتشار قانونگذارقانونترین مسائل در علم یکی از روشن مسئلههمواره این 

ونه گگونه که زاییدن فرزند، پایان دوران مادری نیست. همانست همانی نیست؛ درگذارقانونپایان وظیفه 

امه دها به مراقبت و مواظبت نیاز دارد تا پا بگیرد و بتواند به زندگی خود اکوه کودک پس از تولود تا مدت

 رشود احتیاج به مراقبت و مواظبت دارد تا بتواند مسیر خود را دو منتشر می دهد، قانونی نیز که تصوویب

گونه نظارتی صوووورت جامعه پیدا کند و اثرگذار باشوود. قانونی که نسوووبت به اجرا یا عدم اجرای آن هیچ

 تواند داشته باشد. ثیری نمیأبا عدم قانون برابر است و هیچ ت واقع گیرد درنمی

ار د به آثتواننمی ،شوداستفاده واقع میشوود و یا مورد سووءفراتر از آن، قانونی که بد اجرا می همچنین

تر خواهد کرد. همواره باید به دنبال مجریانی بود های عمومی را سنگینمطلوب نائل شوود و تنها بار هزینه

دهند و به دنبال اجرای اوامر قانون، تالش که مصووالح قانونی را به مصووالح شووخصووی و حزبی ترجیح می

 د. بدین ترتیب، در ذیلو یا متروک شو ون یا بد اجرا شودشود که قانباعث می کنند. فقدان مجری خوبمی

گنجد که گاه وجود ایرادات و نواقص عنوان نظارت بر حسن اجرای قوانین، عناوین و مصادیق مختلفی می

قام معظم رهبری در بیانات و سازد. می را با مشوکالتی مواجه میگذارقانونها نظام در یک یا برخی از آن

  اند:دهکر تاکیدرای قوانین و اعمال نظارت دقیق نسبت به آن اشاره و های مختلفی به اهمیت بحث اجپیام

اظهار  24/0/1303بیانات خود که در دیدار با رئیس و مسووئوالن قوه قضووائیه در تاریخ ایشووان در . 1

  اند:کرده تاکیداند، به اهمیت وجود مجری خوب کرده

 -یهئاخصووص در قوه قضهب– کنم که بهترین قوانینىیه اسوت. من تصوور مائاشوخاص در قوه قضو مسوئلهنکته دوم، »

عقل( قرار سواد و نادان و بىهاى فاسود( یا ناسوالم فکرى )افراد جاهل و بىهاى ناسوالم عملى )آدمچه در دسوت آدمچنان

شد فته مىهایى گمضور تبدیل خواهد شد. پس، قانون خوب کافى نیست. یک وقت خاصویت و احیاناًگیرد، به یک چیز بى

   02«.خواهیم بکنیمیه براى فالن کار قانون ندارد، ولى حاال این قانون وجود دارد؛ با این قانون چه کار مىئکه قوه قضا

 اسالمىشوراىدر دیدار با نمایندگان پنجمین دوره مجلس 21/3/1325. ایشان در بیاناتی که در تاریخ 2

  اند:داشتند، به اهمیت اجرای قانون اشاره کرده

ى اگر بینش دین ،ولیتى نبودئانسان داراى احساس مس ،رکارى نبودپجمهورمان آدم کارآمد و اگر رئیس»

کرد، چه فایده چه هم قانون خوب تصویب مىه خدا مجاهدت نکرده بود، مجلس هراگر در را نداشت و

 هاىوجود دستوجود مجرى خوب، مثل  اى ندارد. پسباشد، قانون فایده داشت؟ وقتى مجرى وجود نداشته

  «.کارآمد و بازوان تواناست. شما باید راه را نشان دهید و خط را ترسیم کنید

                                                 
 همان.  -02
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دولت ایراد  هفته آغاز مناسووبت به وزیران تهیئ و جمهور رئیس دیدار که در 2/0/1320مورخ  بیانات. ایشووان در 3

   اهگشا باشد:تواند راند که میونی اشاره کردهاند، با اشاره به داستان اصحاب سبت به نکته بسیار جالب منع حیل قانکرده

 قانون مر عین هم سبت اصحاب! کردند عمل سبت اصوحاب که کنندمى عمل طورى را قانون بعضوى»

 کوچکى رکا بله!. نگرفتند ماهى شنبه روز هم هااین نگیرید، ماهى شنبه روز بود گفته خدا یعنى کردند؛ عمل

 هاحفره آن داخل هاماهی کردند، درست هایىحفره که بود این آن، و بود نشده منع رسماً هم آن که کردند

 کشنبهی روز کردند، را کار این شنبه روز! برگردد نتواند ماهى تا بستند، شنبه روز در را هاحفره آن راه آمدند،

 که است هایىیشرع کاله همان مثل این کنید، نگاه شما اگر. است قانون ظاهر این! گرفتند را هاماهی همان

 زرگوارب امام اما بود؛ شرع ظاهر بود، قانون! کردندمى جا به جا نبات شاخه یک با را کذایى سنگین رباى یک

 را ینا بدهد، حکومت تشکیل اینکه از قبل بود، دین روح و لب به آگاه قوى فقیه یک که علیه الهرضووان

 .بگیرید را جلوش و کنید منع هم را قانون حیل آقایان، شوما. کرد منع را ربا حیل مطلقاً ایشوان ...کرد منع

 بمواظ. هستند السبتىاصحاب باطن حامل قانونى، الظاهرعلى هاىمجموعه از بعضى و هاشرکت از بعضى

 کار این هک کنند قانع را شما نیایند نیندازند؛ دام این به را شما بگریزند، قانون از خواهندمى که کسانى باشید

  03.«است قانونى

در دیدار کارگران و معلمان به مناسبت روز جهانى کارگر و  10/2/1321ی که در تاریخ بیانات. ایشان در 0

به لزوم جلوگیری از تقلب و خدعه در برابر قانون اشاره و  ،افاضه فرمودند سالگرد شهادت استاد مطهرى

  اند:کرده تاکید

اجازه بدهند که کسانى از مجارى صحیح، تالش اقتصادى سالم دار امورند. از طرفى باید والن سررشتهئمس»

هاى تقلب و خدعه و مکر و هاى غیرقانونى، استفاده از راهاما باید جلو استفاده از روش ...و قانونى بکنند

  ...«.ها ممنوع استهاى عمومى را بگیرند. اینسوءاستفاده از ثروت

 هفته مناسبت به وزیران هیئت و جمهوربا رئیس دیدار در 3/0/1325بیاناتی که در تاریخ . ایشوان در 5

  اند:های ناشی از قوانین نامناسب اشاره کردهاستفادهه کردند، به لزوم جلوگیری از سوءدولت ارائ

 حیحغیرص و غیرمنطقى هاىاستفاده جلو که شود دقیقى توجه دولت، مختلف هاىدستگاه در بایسوتى»

 تغفل روى از قانون این که دارد وجود هم قانونى احیاناً اگر. شود گرفته کالن ىهاثروت به منجر و منتهى

 عیب و ضرر این چون بخشد،مى را نتیجه این که است شده وضع جایى در مقرراتى یا است، شده گذارده

 گوناگون، هاىبخش بقیه و دولت هیئت و اسالمىشوراىمجلس و شود عالج قانون آن حتى باید دارد، را

                                                 
 همان.  -03
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  00.«کند فراهم را زمینه آن نگذارند و نمایند عالج طورى را این که کنند توجه

 

  هاي کلي نظام( لزوم توجه به قانون اساسي و سیاست11

های غیرقابل انکار و یکی از وجود سولسووله مراتب هنجاری در نظام حقوق اسواسووی، یکی از واقعیت

آور حقوقی جارها بدین معنا است که هنجارهای الزامهای دولت حقوقی مدرن است. سلسله مراتب هننشانه

دارای ارزش و جایگاه یکسان نیستند؛ برخی از این هنجارها در مقایسه با دیگری، اهمیت بیشتری دارند و 

قوقی شود که نظام حگیرند. رعایت این سلسله مراتب باعث میتری قرار میهای پایینبرخی دیگر در رتبه

 به هم نریزد.  و روابط بین نهادهای مختلف کشور شته باشدبینی داقابلیت پیش

های حقوق اسواسوی، قانون اسواسی در رأس هرم در نظام جمهوری اسوالمی ایران به مانند اغلب نظام

حاکم است. اگر اختالف و تعارضی بین  و بر تمامی قوانین و مقررات دیگرحقوقی کشور قرار گرفته است 

ن و مقررات به وجود بیاید، تقدم با قانون اسواسی است و قوانین و مقررات قانون اسواسوی و سوایر قوانی

 «114»اصل  «1»های کلی نظام نیز که بنابر بند شووند. سویاستمعارض از چرخه حقوقی کشوور خارج می

شوند، از نظر جایگاه و موقعیتی که در نظام حقوقی کشور دارند، برتر قانون اساسی توسط رهبری اعالم می

عادی الزامی است.  گذارقانونها بر شوند و به همین خاطر، رعایت آنقوانین مصوب مجلس فرض میاز 

شود که انسجام نظام حقوقی کشور حفظ شود باعث می گذارقانوندرواقع، رعایت اسناد باالدستی از طرف 

ام معظم ن راستا، مقو ارکان مختلف نظام با تعهد بیشتری نسبت به قوانین مصوب مجلس عمل کنند. در همی

 اند. کرده تاکیدهای کلی نظام رهبری در موارد مختلفی به لزوم رعایت قانون اساسی و سیاست

اسالمی شورایدر دیدار با نمایندگان دوره شوشم مجلس 23/1/1321. ایشوان در بیاناتی که در تاریخ 1

  اند:دهکر تاکیدتالش برای اجرایی کردن آن ها و یگذارقانونرعایت قانون اساسی در  مسئلهارائه کردند، به 

 ایدب اساسى قانون کلیت ...است امید اساسى نقطه -مسئوالن براى و مردم براى- همه براى همیشه مجلس»

 که جایىآن تا که باشد این تالشتان مدت،میان و بلندمدت ریزىبرنامه یک در. باشد شما توجه و نظر مورد

  05«.کنید برطرف را آن هست، قانون این اجراى در گیرى اگر دهد،مى اجازه شما هاىفرصت و شماست برعهده

 21/3/1321اسالمی در تاریخ شورای. ایشان در بیاناتی که در دیدار با نمایندگان ششمین دوره مجلس2

  کردند: تاکیدارائه کردند، به لزوم توجه به قانون اساسی 

                                                 
 همان.  -00

  همان. -05



 

 

 

 41 یامام)ره( و مقام معظم رهبر اناتیب در گذاری ايرانو اهداف نظام قانون هاآسیب یبررس

هاى این کشور است و عمل هم متوقف بر این است که عناصر عمل به قانون اساسى، عالج اساسى درد»

 چه -ىگذارقانونهاى مثل دستگاه- دکننهایى که مجارى اجراى قانون اساسى را معین مىعمل کننده چه آن

 نددهها را مورد مالحظه قرار مىکه عدالت و تخلفچه کسانى -مثل قوه مجریه- کنندرا اجرا مى کسانى که آن

ولیت و انجام ئاندرکاران این کشور، در مقام عمل، اخالص و صفا و مسو همه دست -یهئه قضامثل قو -

  .«وظیفه را مالک خودشان قرار دهند. این اساس قضیه است

اسالمى شوراىمجلس دوره هفتمین با نمایندگان دیدار در 22/3/1333که در تاریخ  . ایشان در بیاناتی3

  اند:ی کلی نظام دعوت کردههاسیاستانداز و به رعایت سند چشم را گذارقانونارائه کردند، 

 این است... مهم خیلى اندازچشم این است؛ سالهبیست اندازچشم باشد، موردنظر باید همواره چهآن»

 ما. ..ندارد وجود پشتوانهبى و بیهوده هاىبلندپروازى آن در وجههیچبه یعنى است؛ عملى کامالً اندازچشم

 به ار خود کشور سال بیست ظرف در توانیممى نظام... ارکان این با و جامع اساسى قانون این با ایران تمل

. است دهش تنظیم اندازچشم این براساس هاسیاست. باشید داشته نظر در را هاسیاست. برسانیم اوج... نقطه

 کتحر اندازچشم این سمت به و بگیرد جا هاسیاست دل در یعنى باشد، هماهنگ هاسیاست با باید هاقانون

  00«....است اسالم پایه بر هم اندازچشم آن. کند

اسالمى ایراد فرمودند، به شوراىمجلس نمایندگان دیدار در 3/3/1330. ایشان در بیاناتی که در تاریخ 0

  کردند: تاکیدقانون اساسی  «00»ی اصل هاسیاستلزوم تصویب قوانینی برای اجرای 

 با «00» اصل هاىسیاست هبحمدال. باشد باثبات و مستحکم گذرد،مى مجلس در که قوانینى شود سعى»

 در هم شما. قوانین به دارد احتیاج این شد؛ ابالغ قوه سه به اصول، و مبانى آن رعایت و جوانب مالحظه

 امنظ طراح یهپا این بر توانیدمى حقیقتاً هاپژوهش مرکز در خصوصه ب هم و اختصاصى هاىکمیسیون

 از بعضى و شود حذف قوانین از بعضى باشد؛ داشته خود با هم را خودش قوانین که باشید باثباتى اقتصادى

  02.«کنیم پینهوصله را قوانین نخواهیم روز هر که پایدار و مستحکم ساخت یک با منتها بیاید؛ قوانین

 

  ( تصويب قوانین قابل اجرا11

با  کردنداند کسانی که فکر میهمواره بوده ه وجود داشته است. از اول تاریخشنگاه آرمانی به قانون همی

آل( که با تصویب این دست از قوانین )آرمانی یا ایدهتوان نائل شود. با آنتصوویب قانون به هر هدفی می

یدا ا پگونه قوانین قابلیت اجرتوان به برخی از اهداف کوتاه و کم اهمیت رسووید، ولی بدیهی اسووت اینمی

                                                 
 همان.  -00

  همان. -02
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 سووورییکنخواهند کرد. بیان مطلب بدین شوورح اسووت که هر قانونی برای اجرایی شوودن نیازمند وجود 

نیازها باعث صویب قانون بدون توجه به این پیشرا تضمین کند. ت ها و بسترها است تا اجرای آنزمینهپیش

در نیمه راه متوقف شود و  هایی که برای تصویب آن صورت گرفته است،رغم هزینهشود که قانون علیمی

را  گذارقانونکه اجرا شود به بوته فراموشی سپرده شود. مقام معظم رهبری با شناسایی این معضل، بدون آن

 به اجتناب از تصویب قوانین غیرقابل اجرا و آرمانی سفارش کرده است: 

اسالمى شوراىمجلس شوشم دوره نمایندگان با دیدار در 21/3/1321بیاناتی که در تاریخ . ایشوان در 1

  اند:کرده تاکیدبه اهمیت وجود مجری خوب برای قانون  اند،ارائه کرده

 وانین،ق وضع در برنامه، تنظیم در بودجه، تنظیم در محاسبات، دیوان در مسئوالن، محاسبه و گزینش در»

 دهند؛ىنم جواب اما تند،هس خوب ما قوانین از بسیارى. است قضیه اساس این. بگیرید نظر در را حقیقت مر

 -الهى دحدو رعایت با عدالت، با انصاف، با البته- مجلس بیناى چشم حقیقتاً اگر. دارند اشکال اجرا در چون

  .«است مهمى بسیار چیزهاى هااین. شد خواهد کم الاقل یا برطرف مشکل این باشد، مجریان متوجه

داشتند، به این معنا اشاره  هاى نماز جمعه تهرانخطبه در 20/11/1332ی که در تاریخ بیانات. ایشان در 2

  ای برای حرکت مسئوالن درون آن است نه چیز دیگر:اند که قانون به مثابه جادهکرده

شود تا مسئوالن اجرایى از آن جاده اى که باز مىى است. قانون یعنى جادهگذارقانونچون مجلس مرکز »

کنار و زوایاى کشور را آباد و اصالح کنند. این جاده بازکنى به عهده حرکت کنند و با تالش خود گوشه و 

  03«.کند؛ بنابراین مجلس خیلى مهم استقانون است و قانون را هم نماینده شما در مجلس وضع مى

 

  ( دوري از هیجانات زودگذر12

 اسی و غیره یکیحفظ نظام حقوقی در مقابل هیجانات و امواج زودگذر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سی

اصلی این است  سئوالواقع  ی است. درگذارقانونهای کالسیک در علوم سیاسی و علوم مربوط به از دغدغه

های اصیل توان امواج و هیجانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره را از نیازها و ضرورتکه چگونه می

ن کرد. ی را تعییگذارقانونمشی توان خطمی ین دوجا است که با بازشناسی ااین مسئلهبازشناخت. اهمیت این 

که تصویب قوانین و مقررات جدید یا اصالح قوانین و مقررات موجود هنگام بروز امواج به عبارت دیگر، با آن

گونه موارد مقابله کرد، ولی در موارد بعدی )نیازها زودگذر ضرورتی ندارد و باید با هرگونه تغییر رویه در این

ن ید بتواند ایبا گذارقانونهای موجود را تغییر داده و یا اصالح کرد. به هر حال، باید رویه ها( حتماًتو ضرور

دیگر بازشناخته و درخصوص هر مورد راهبرد مشخص و مناسبی داشته باشد. مقام معظم رهبری دو را از یک

                                                 
 همان.  -03
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 شهوت یاد کرده است:  اشاره کرده و از آن تحت عنوان اسالمی خشم و مسئلهدر مواردی به این 

اند، به ارائه کرده در جمع کارگزاران نظام جمهورى اسالمى 21/1/1334 ی که در تاریخبیانات. ایشان در 1

  اند:گیری در وضعیتی آرام و به دور از غلبه خشم و شهوت یا طمع اشاره فرمودهلزوم تصمیم

 مع نه قضاوت کنید، نه قانون بنویسید و نهخشم و شهوت خود را کنترل کنید. مراقب باشید با خشم و ط»

خصوص ه ب- مجذوبیت نسبت به چیزى تتصمیم بگیرید. بدترین چیزها این است که انسان در حالت شد

چیزى  ،ثیر ترس و خشم و عصبانیت، بخواهد تصمیمى بگیردأت یا تحت -اگر آن چیز مادى و شخصى باشد

  01.«ند و حکمى صادر نماید. این لغزش بزرگى استقضاوتى بک ،قیام و قعودى بکند ،کند را امضا

 

  يگذارقانون( انسجام در 13

گیرد که تصویب قوانین منسجم یکی از مصادیق انسجام در نظام حقوقی کشور عناوین مختلفی را دربر می

دهد. اول برای ایجاد یک نظام قوانین منسجم اقدامات مختلفی را باید انجام  گذارقانونمهم و بارز آن است. 

زمینه آگاهی داشته باشد تا در موارد لزوم با اصالح  آن ی باید از تمامی قوانین موجود درگذارقانونکه هنگام این

 که از تصویب قوانین معارض با قوانین پیشیننیاز شود. دوم اینهمان قوانین موجود از تصویب قوانین جدید بی

که ن پیشین را با ذکر عنوان ماده یا مواد مربوطه نسخ کند. سوم اینکه به طور صریح قوانیخودداری کند مگر آن

به  مدتمدت و بلندهای میانریزیکند و به جای آن با انواع برنامهی خودداری از تصویب قوانین پراکنده و جزی

ه بکه درخصوص انتشار قوانین تصویب قوانین جامع و فراگیر در موضوعات مختلف مبادرت کند. چهارم این

ای عمل کند که دسترسی به حقوق موجود هم برای شهروندان و هم برای مجریان قانون تسهیل شود تا گونه

برای ایجاد و حفظ انسجام در یقین حقی از کسوی ضوایع نشوود. این چهار گام، اقداماتی هستند که قدر 

ساختار نظام حقوقی است. مقام ها به معنای به هم ریختن بنیاد و ی الزم هستند و عدم رعایت آنگذارقانون

 اند: ی کشور اشاره کردهگذارقانونمعظم رهبری در موارد متعددی به لزوم حفظ انسجام در نظام 

اسالمى اظهار شوراىمجلس دوره پنجمین نمایندگان با دیدار در که 21/3/1325بیانات مورخ ایشان در . 1

  نظر گرفت: را نباید به صورت یک کار جدا از هم در یگذارقانوناند که توجه کرده مسئلهبه این  اندکرده

 اشم که قوانینى مجموعه. کرد نگاه یکدیگر از جداى و فردى و کوچک امر یک چشم به را ىگذارقانون نباید»

 دتبلندم هاىبرنامه صورت به چه ساله،یک بودجه قانون صورت به چه جداجدا، هاىقانون صورت به چه - گذاریدمى

  24«.کرد دخواه سیر طریق آن در کشور این که چیزى آن از است عبارت هااین همه -بیشتر کنند، همت اگر یا و سالهجپن

                                                 
  همان. -01
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داشتند، با یک دید  یهئوالن قوه قضائدر دیدار با رئیس و مس 24/0/1303. ایشان در بیاناتی که در تاریخ 2

  اند:قوانین و مقررات متناقض اشاره کرده مسئلهمنفی به 

همین چند روز پیش شنیدم که یک نفر براى کارش به جایى مراجعه کرده بود و آن طرف هم براى انجام »

ا دهى ییا این پول را مى ...کننده رشوه نداده و آن طرف هم گفتهخواسته است. مراجعهرشوه مى ردکار این ف

نامه شود و اگر ندهى، طبق بخشکنم و کارت انجام مىنامه عمل مىدهى؟ اگر بدهى، طبق این بخشنمى

ن ها قوانینامه وجود دارد و راه براى من باز است! اینکنم که کارت انجام نشود! یعنى دو بخشدیگر عمل مى

الخیار مور دولتى لهأدرآورد، یعنى اگر پول داد، این منامه متناقض شود دو بخشمبهمى است که از متن آن مى

  ..«.نامه عمل نماید.تواند بر طبق آن بخشمه عمل کند و اگر نداد، مىناتواند بر طبق این بخشمى

 

  کنند:قوانین متناقض اشاره می مسئلهدر ادامه همین جلسه با وضوح بیشتری به 

به قوانین  خواهیم برگردیم. یعنى اگر ما مى.باید ابهام قوانین مبهم و تناقض قوانین متناقض برطرف بشود.»

ه حاال ما قانون کم داریم، بیاییم قانون بگذاریم. کا انجام بدهیم، از این بعد نگاه بکنیم، نه اینها رو اصالح آن

  .«نه، الحمدله قانون فراوان است

اند، به برخی ابالغ کرده 24/12/1321های کلی امنیت اقتصادی که در تاریخ سیاست «3». ایشان در بند 3

  اند که سازگاری و هماهنگی از آن جمله است:نموده های الزم برای قوانین اشارهاز ویژگی

  .«هاى اجرایى و مقررات باید داراى سازگارى و ثبات و شفافیت و هماهنگى باشندقوانین و سیاست»

 

 گیرينتیجه

 قانون مسئلههای امام راحل و مقام معظم رهبری پیرامون ارائه شد، شناساندن اندیشههدف از مطالبی که 

رهبر به عنوان  ،جا اهمیت دارد که طبق مقدمه قانون اسواسیی بود. این شوناسوایی از آنگذارونقانو نظام 

آید و بدین ترتیب، راهبری های مختلف از وظایف اصیل انقالبی خود به شمار میضامن عدم انحراف سازمان

کدام به طور م رهبری هیچکه نه امام راحل و نه مقام معظو هدایت نظام برعهده رهبر نهاده شده است. با آن

یان طور که به تفصیل باند، ولی همانی نپرداختهگذارقانونهای کلی نظام مستقل و مشخص به بیان سیاست

  ها مشاهده کرد.های گوناگون آنتوان در بیانات و پیامها را میها و عناصر مختلفی از این سیاستشد، مؤلفه

ا اصول ماهوی اند، هم در ارتباط بها مورد اشاره واقع شدهها و پیاممسائل و مباحثی که در این سخنرانی

گیرند و هم در ارتباط با اصوول شکلی هستند. همچنین هم به مراحل قبل از تصویب ی قرار میگذارقانون
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 دست. به هر ترتیب، با حذف موارد تکراری و یکناظر هسوتند قانون و هم به حین و بعد از تصوویب آن

ی را گذارقانونهای کلی نظام های مهم سوویاسووتها اشواره شوود، فهرسووتی از مؤلفهردی که به آنکردن موا

 توان به شرح زیر ارائه کرد: گونه که در اندیشه امام راحل و مقام معظم رهبری منعکس شده است، میآن

  :یگذارقانونهای مربوط به اصول ماهوی مؤلفه .1

  ؛یگذارقانوندر  یالماس هایو ارزش ینلزوم توجه به مواز .1.1

  های کلی نظام؛زوم توجه به قانون اساسی و سیاستل .1.2

  ی؛به عدالت اسالم یللزوم توجه به محرومان و ن .1.3

  ؛به شرق و غرب یلحفظ استقالل و عدم تما .1.0

  های واقعی و تالش برای رفع مشکالت کشور؛توجه به ضرورت .1.5

  اذب؛گرایی کو اجتناب از آرمان تصویب قوانین قابل اجرا .1.0

  و مستحکم؛ ثباتتصویب قوانین با .1.2

  ها.احترام به حقوق اقلیت .1.3

  :یگذارقانونهای مربوط به اصول شكلی مؤلفه .2

  ؛حفظ استقالل قوه مقننه .2.1

  ی؛گذارقانونمجلس با سایر نهادهای کشور در امر همکاری  .2.2

 گیری از توان کارشناسی دولت و سایر نهادهای کشور؛ بهره .2.3

  ؛یگذارقانوننگام انجام مطالعات به ه .2.0

  سازی قوانین و امور اداری؛ساده .2.5

  ؛دوری از هیجانات زودگذر .2.0

  ی به محلی و گروهی؛منافع مل یحترج .2.2
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  موانع و شناسيآسیب وضعیت، تحلیل :دوم بخش

 

  :مقاالت

  علی احمدی ؛یگذارقانونی نظام شرط ضروری برای ارتقاو اجرا، پیش گذارقانونتفکیک مرزهای دو نهاد 

  پاکنهاد و دلخوش ؛یگذارقانونی کلی نظام در امور هاسیاستضرورت تعیین  

 موسوی خوشدلسید صمد  ؛یگذارقانونهای نظام چالش  

 کمیسیون سیاسی ؛انگذارقانونيند، محتوا و آاز منظر ساختار، فر یگذارقانونهای نظام مروری بر چالش، 

  یامنیتو دفاعی 

  پژوهشکده شورای نگهبان ،محد فتحی ؛قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان «73»اصل  

 ؛نظاممصلحتتشخیصی و شورای نگهبان ارجاعی به مجمعاسالمشورایتحلیل موارد اختالفی بین مجلس 

  الدين مشهدیجالل ،علی احمدی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  يگذارقانون شرط ضروري براي ارتقاي نظاما، پیشو اجر گذارقانونتفكیک مرزهاي دو نهاد 

 71علی احمدی

 

  چكیده

 ثالثاًو  23«گیری قوانینسبک شکل»به  ثانیاً، وارد است 22«مفاد قوانین»به  ایراداهایی که اوالً با توجه به

 قایشرط ضروری و محور کلیدی برای بهبود و ارتپیش ،مربوط است 20«طیف کاربرد قانون»ایراداتی که به 

  ی است.گذارقانونتفکیک دو نهاد اجرا و  «یگذارقانوننظام »

 

 مقدمه 

و ده سال دارد. در این فاصله زمانی تا پایان  ای بیش از یکصدی به شیوه نوین در ایران سابقهگذارقانون

قانون به  1123اسالمی، شورایاسالمی، براساس گزارش معاونت قوانین مجلسشورایدوره نهم مجلس

فقره قانون مصوب مربوط به مجلسین سابق )شورا و سنا قبل از  5535از این میان  تصویب رسیده است.

اسالمی به تصویب رسیده شورایفقره قانون در مجلس 2303فقره مصوب شورای انقالب و  1525انقالب( و 

در دیوان عالی  رأی وحدت رویه 2410 ، تعدادمصوب دولت و شوراهای عالی 01304است. همچنین تعداد 

به عبارت دیگر، مردم و افراد  .(0، 1310)خرداد  25کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری وجود دارد

  االجرا مواجه هستند.قانون، مقرره و مصوبه الزم 02043دولتی با 

 ییآر و کارها اعتبا، این ویژگیبا هم و مبهم هستند ، متعارضمغایر مفاد قوانین و مقررات در مواردی

ویب تکراری به تص بعضاً . در بسیاری موارد، قوانین و مقررات غیرضرور وه شدت کاهش داده استقانون را ب

، اجرای دهند. در برخی مواردمی. این قوانین در برخی موارد آزادی افراد را مورد تعدی قرار رسیده است

  است.ها و یا مقامات اجرایی خارج از توان افراد، شرکتقانون 

ه نویسی و شیوشیوه قانون ای از قوانین و مقررات بدون رعایت اصولانین، حجم عمدهگیری قودر شکل

ه اند، در نتیجها به تصویب رسیدهآننویس طور ارزیابی پیشا و لوایح و همینهطرح نگارش واحد در ارائه

ی پایدارس نات مکرر قانون توسط مجلبه سبب اصالحا مد را ندارند.آهای یک قانون و یا مقرره کارویژگی

                                                 
 نظاممصلحتتشخیصرئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع -21

22- Cotent of Laws 

23- Mode of Origin 

20- Range of Applecation 
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 54 یگذارنظام قانون یارتقا یبرا یضرور شرطشیو اجرا، پ گذاردو نهاد قانون یمرزها کیتفک

مصوبات مجلس اصالحیه قانون  درصد 34قوانین افزایش یافته است. به گفته معاونت امور قوانین مجلس، 

 ثر بوده است. ؤهای مکرر در ناکارآمدی و کاهش اعتبار قانون ماصالحیه 20؛بوده است

ها و مردم را دچار ها، شرکتیی و دستگاهمقامات اجرا رد قوانین، کثرت قوانین و مقرراتباز حیث کار

ها و مقامات اجرایی به همه قوانین و مقررات، سبب کاهش عدم دسترسی افراد، شرکت سردرگمی کرده است.

شته ای رو به کاهش گذگذارقانونده است. شفافیت و سادگی قانون و اطعیت حقوقی قوانین و مقررات شق

فزوده ا د مکرر قانون و مشکالت ناشی از آنبه کنترل اجتماعی، بر تولیهای روزافزون و نیاز است. پیچیدگی

ی( گذارقانونم قانون/ )تور در ایران تولید قوانین با کمیت باال و کیفیت پایین»است. به گفته وکیلیان و مالمیری 

( 34، 1315). «ها پدید آورده استمدی آنآخصوص به صرفه بودن و کار را در یهایبه حدی رسیده که ابهام

  و اعمال قانون رو به کاهش گذاشته است. اجرا ی درگذارقانونیی قانون به دلیل رشد مداوم آلذا کار

وعی مقررات آن نشود، قوانین و ایران( شناخته می )مثالً جهان که به مثابه یک کشور مستقلهر بخش از 

 مشابهی برخوردارند.، از ساختار ای اساسیههای حقوقی به رغم تفاوتدهند، هرچند نظامنظام را تشکیل می

معیار در نظام  شود، به دست دادن نوعی معیار است. این نظام ونای قانون و نظام حقوقی اراده میآن چه از مع

 ،مدی بسیاری از قوانین و مقررات و برخی عوامل دیگرآکارذاری ایران با توجه به کثرت و ناگحقوقی و قانون

 ده است. شمبهم و غبار آلود 

اشد، بندی کرده است: قانون عام بیفیت قانون را به این ترتیب صورتلون فولر، اصول کلی متناظر با ک

وند، قوانین سبق شده باشد، قوانین نباید عطف به مانفع رسیشده باشد و یا به اطالع اشخاص ذیقانون منتشر 

نباید  نین نباید امر غیرممکن را مطالبه کنند، قوانینقوانین نباید متناقض باشند، قواروشن باشند،  باید واضح و

، 1310زاده، باید با قانون انطباق داشته باشد )مالمیری و مهدیبه طور مکرر تغییر کنند، عمل مقامات سیاسی 

 ،یگذارقانوناین بررسی با توجه به اقدامات ابتکاری سایر کشورها و تجربه کشور ایران در امر  .(153

گیری و طیف کاربری قانون، در صدد پاسخ به این پرسش به مفاد، سبک شکلایرادهای مربوط  نظر ازصرف

و اجرا در نظام حقوقی ایران کدامند؟ فرضیه این  گذارقانونمرزهای مبهم و ناروشن بین دو نهاد  است که

و  یگذارنونقاشرط ضروری در ارتقای نظام اف نمودن مرزهای این دو نهاد پیشمقاله این است که شف

  مدی قانون در نظام حقوقی ایران است.آکار
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  منظور از قانون و مقررات

 مقررات ی عام و موسع در نظر گرفته شده است. از یک طرف دربرگیرنده قانون و سایرگذارقانوننظام 

، به مفهوم نظام تصمیمات، تدابیر و ضوابط است و از طرف دیگر با توجه نامه،نامه، اساسآئین –االجرا الزم

تر از همم .نویس تا ابالغ قانون و مقررات استوده قوانین و مقررات از تهیه پیشدر برگیرنده انسجام در محد

  ی و مقررات است.گذارقانوندر عرصه  گذارقانونهمه تفکیک دو نهاد اجرا و 

ود و سایر شاند استفاده میدهتنها برای مقرراتی که توسط مجلس وضع ش با این حال، تعبیر قانون معموالً

و مصوبات شوراهای اسالمی، شورای نامه، مصوبات هیئت دولت، مقررات وزارتی ینآئ مقررات دربرگیرنده

است. با این وصف نظام فضای مجازی و...  عالی امنیت ملی، شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی

  گذاری است.و هم کیفیت مقرراتی گذارقانوندربرگیرنده هم کیفیت  یگذارقانون

 

  تفكیک قوا و الزامات آن

جمهوری اسالمی  قوای حاکم در»( قانون اساسی، 52قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مطابق اصل )در 

قانون  «53»، این قوا مستقل از یکدیگرند. براساس اصل «یهایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائ

عمال قوه ا»، قانون اساسی «04»اسالمی است. مطابق اصل شورایعمال قوه مقننه از طریق مجلساساسی، ا

جمهور و ری گذارده شده است، از طریق رئیسعهده رهبمواردی که در این قانون مستقیما بر مجریه جز در

  .«ادگستری استهای دوسیله دادگاهه ب قضائیهاعمال قوه » قانون اساسی «01»و مطابق اصل  «وزرا است

ون تفکیک ، بدو مجریه یگذارقانونتفکیک قوا نمادها و نمودهای گوناگونی دارد. تفکیک دو نهاد 

ویژه هب با وجود تفکیک قواشود. های کارکردی میسبب اختالط کاری و چالش هاکارکردهای اختصاصی آن

حیتی و اختیارات دو نهاد اجرا و سیاسی مربوط به قلمروهای صال -های حقوقی چالش ،های اخیردر سال

یک سابقه و تجربه نزداند. با توجه به گذارانه و اجرا برجسته شدهویژه در قلمرو اعمال قانونهی، بگذارقانون

روشن و  ایران، چهار مرز مبهم و نااسالمیی در جمهوریگذارقانوندر تفکیک نهاد اجرا از  به چهار دهه

 و اجرا وجود دارد:  گذاریمیان دو نهاد قانونهای نامشخص، حدود صالحیت

 ؛ نامه و سایر مقرراتینتفکیک قلمرو قانون از آئ -1

 ؛ تفکیک حدود صالحیت و اختیار در اصالح لوایح قانونی -2

 ؛ تفکیک حدود صالحیت و اختیار در تدوین و تصویب بودجه ساالنه -3

  های اداری.ایجاد، انتزاع و الحاق سازمان تفکیک قلمرو حدود اختیار در -0
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  و ساير مقررات نامهآئینتفكیک قلمرو قانون از 

 نامه آئینتفكیک قلمرو قانون از  الف(

ای و سایر نامهی و اجرا، جداسازی امر قانونی از امر آئینگذارقانونهای مهم بین دو نهاد یکی از چالش

 قانون اساسی «21»به استناد اصل  ،شودرا میاساس تفسیری که در حال حاضر در کشور اجبر مقررات است.

ال حدر عین«. تواند قانون وضع کنددر حدود مقرر در قانون اساسی می اسالمی در عموم مسائلشورایمجلس»

ضع اساس تشریفات ونامه ارائه نداده است بلکه برآئینقانون اساسی ایران تعریف ماهوی نه از قانون و نه از 

قانون  «133»، قانون است. از سوی دیگر، براساس اصل اسالمی تصویب کندایشورچه را که مجلسقانون، آن

ت شود، هیئهای اجرایی قوانین مینامهآئینت وزیران یا وزیری مامور تدوین بر مواردی که هیئعالوه» اساسی

ضع های اداری به ووزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان

 : با توجه به آن چه بیان شد«. نامه بپردازدآئیننامه و تصویب

با این تفاوت که مطالعه چگونگی عمل »کنند، نی خود را از قانون اساسی اخذ میمبا نامهآئینهم قانون و هم  -1

  22.«باط داردبه حوزه حقوق اداری ارت نامهآئینشود، اما مباحث مربوط به نون به حوزه حقوق اساسی مربوط میقا

فقدان تعریف ماهوی از قانون، تعریف  قانون اساسی و «21» اساس اصلاسالمی برشورایصالحیت عام مجلس -2

های بسیار سخت کرده است. در چنین نظامی ترسیم صالحیت ،قلمرو خاصی برای قانون را اگر نگوییم غیرممکن

ر ریز و جاز است در قواعد بسیاچرا که قانون م ؛ار سخت استبسی ،پذیر نیستای نیز اگر گفته نشود امکاننامهآئین

اسالمی گاهی به بهانه شورایمجلس بر این کههای مبنیی اجرایی نیز وارد شود. بر همین اساس همواره چالشجزی

یا قوانین  به وضع قانون پرداخته و نامهآئینت دولت به بهانه تصویب امور اجرایی پرداخته است و یا هیئوضع قانون به 

  مصوب مجلس را معطل گذاشته است، از حیث حقوقی و سیاسی مطرح بوده است.

 و نیز برخی مقامات گذارقانوندر بین نهادهای حکومتی، دو نهاد دارای صالحیت وضع قواعد کلی هستند، 

 ز منحصراًنی نامهآئیناسالمی است و شورایدر حوزه صالحیت مجلس نهادهای قوه مجریه. قانون منحصرو 

ایز تم نامهآئینی و تصویب گذارقانونبنابراین یکی از وجوه تمایز بین  23شود.توسط قوه مجریه وضع می

. اما به سبب عدم تفکیک ماهوی و محتوایی، حدود صالحیت دار واضع این قواعد استمیان مقامات صالحیت

به دو شکل قابل تشخیص است. یکی  نامهآئینها مشخص نیست. تفکیک قلمرو قانون از مراجع وضع آن

  های شکلی تفکیک بین این دو.و دیگری شیوه نامهآئینتفکیک محتوایی و ماهوی قلمرو قانون از 

                                                 
 . 3ص  ،علی اکبر گرجی ازندریانیترجمه -مجلس اسالمی هایمرکز پژوهش ،نامه در نظام حقوقی فرانسهئینتفکیک قلمرو قانون از آ - 22

ر تفسیری نظ . مطابق؟ قانون اساسی در این رابطه ساکت استنامه بپردازدتواند به تصویب آئینمیآیا قوه قضائیه  این پرسش مطرح است که - 23

 تواند در حدودنامه وضع نماید. اما میهای خارج از این قوه آئینتواند برای دستگاهبدیهی است رئس قوه قضائیه نمی 1314/ 2/0شورای نگهبان مورخ 

  االتباع است.مها الزنامه مصوب ایشان برای همه دستگاهنامه تصویب کند. در این صورت آئیناختیارات مذکور در قانون اساسی، آئین
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قانون سازنده قواعد برتر است، همه قواعد دیگر باید از آن تبعیت کنند. قانون اساسی برتر از قانون عادی 

 نامهئینآنون و انطباق آن با اسناد باالدستی را دارد. برعکس است. تنها شورای نگهبان صالحیت ارزیابی قا

سایر مقررات برخواسته از یک مقام تبعی است و باید از قانون پیروی کند. در رویه قضایی نیز صالحیت 

صل هرچند مطابق ا به منزله صالحیتی برای تعیین اجرای قانون تفسیر شده است. ای قوه مجریهنامهآئین

تواند به های اداری میمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان، تأوزیران جهت انجام وظایف اداری تهیئ «133»

مبنای قانونی  کیه بر یکتوانند بدون تو سایر مقررات نمی نامهآئینهای مستقل بپردازد. بنابراین نامهوضع آئین

است. مرجع ارزیابی و یک قانون بینی سازوکارهایی برای اجرای پیش نامهآئینچرا که هدف  وضع شوند؛

 است.  طور دیوان عدالت اداریمی و همیناسالشورای، رئیس مجلسنامه با قوانین عادیانطباق آئین

قانون  «124». بر همین مبنا اصل دارد و نه توانایی مخالفت با آن را نه توانایی تغییر قانون نامهآئینبنابراین 

های دولتی که مخالف با نامهآئینها و نامهرده است که از اجرای تصویبها را مکلف کاساسی قضات دادگاه

تواند ، خودداری کنند و هر کس میقوانین و مقررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است

  ابطال این مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

ی در حوزه خاصی گذارقانوندارد که مجلس را مکلف به از طرف دیگر قلمروهایی در قانون اساسی وجود 

)حدود  .واگذار شده است گذارقانونبه  حکم را منوط به قانون نموده است، مواردی که انحصاراً یا اعمال نموده

تواند به تعیین ه دولت نمیاصل قانون اساسی( این موارد خارج از صالحیت قوه مجریه است، برای نمون 50

  گذاری بپردازد.سیس مالیات به مقررهأهای عمومی یا تها، نظام حقوقی آزادیازاتجرائم و مج

ی دو نوع صالحیت است؛ یکی صالحیت تکلیفی، اگذاری دارخی معتقدند که مجلس در امر قانونبر

گذاری در حوزه خاصی کرده است و یا اعمال حکم مواردی که قانون اساسی مجلس را مکلف به قانون

 که قانون اساسی تصریحی به ، مواردیمنوط به تصویب قانون نموده است. دوم صالحیت اختیاری امذکور ر

تواند بنا به درخواست نهادهای واجد در این صورت مجلس می 21.گذاری مجلس در آن خصوص نداردقانون

 «21»استناد اصل  ذاری در آن مورد بهگی پس از احراز ضرورت قانونه الیحه و یا طرح قانون، با ارائصالحیت

 هایگذاری اقدام نماید. در بخشالم و قانون اساسی نسبت به قانونارچوب موازین اسهدر چ ،قانون اساسی

 بعدی در این رابطه توضیح بیشتری داده خواهد شد.
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  تفكیک قلمرو قانون از ساير مقررات ب(

گزارش معاونت بر مبنای  نامه نیست.ینوقی ایران منحصر به قانون و آئاالجرا در نظام حقمقررات الزم

 مرجع وضع مقرره در کشور وجود دارد که عرصه صالحیت و «103»، بیش از حقوقی ریاست جمهوری

تر این که جایگاه این مقررات در سلسله مراتب شفاف و مبهم است و مهمغیر حدود اختیار این مراجع بعضاً

  توان در سه دسته خالصه نمود:ه در کشور را می. مراجع وضع مقررنظام حقوقی کشور مشخص نیست

  :صراحت در قانون اساسی آمده است از جمله برخی از این مراجع به -اول

مصوبات دولت در چهار  قانون اساسی: مطابق این اصل، «133»موضوع اصل  نامهنامه و تصویبآئین (1

وضع  -2شود، های اجرای قوانین میامهنت وزیران یا وزیری مامور تدوین آئینکه هیئمواردی  -: احوزه

نامه توسط نامه و آئینوضع تصویب -3، ت وزیران برای انجام وظایف ادارینامه توسط هیئنامه و آئینتصویب

ویش و مصوبات هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خ -0های اداری و هیئت وزیران برای تنظیم سازمان

نامه را دارد. مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین و صدور بخشنامه هیئت وزیران حق وضع آئین

ز وزرا انه مورد اشاره غیر اگتصویب موارد چهاربنابراین مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان در  مخالف باشد.

 خالف قانون اساسی و خارج از حدوده مذکور بری ندارند و مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانحق رأ

ارجاع تصویب  است. ها هم خارج از حدود اختیارات رئیس مجلسو اختیارات دولت و رسیدگی به آن

 . قانون اساسی است «133»خالف اصل  ،های مجلسنامه به کمیسیون و یا کمیسیونآئین

ضروری در موارد  -1 ، مطابق این اصل:قانون اساسی «35»موضوع اصل  نامهقانون آزمایشی و اساس (2

های داخلی خود تفویض به کمیسیون «22» تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصلیمجلس م

شود و نماید به صورت آزمایشی اجرا میقوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند، در این صورت این 

نامه اند تصویب دائمی اساستواسالمی میشورایمجلس -2 تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود.

 ربطهای ذیبه کمیسیون «22» ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصلها، شرکتسازمان

ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام واگذار کند و یا اجازه تصویب آن

نباید مخالف قوانین و مقررات  طورشد و همینمذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته با

اسالمی شورای. تشخیص مورد اول با شورای نگهبان و تشخیص مورد دوم با رئیس مجلسعمومی کشور باشد

  است.

یس : رئقانون اساسی، مطابق این اصل «130»مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل برنامه و خط (3

ی مش.... و با همکاری وزیران، برنامه و خطرت دارداست که بر کار وزیران نظاجمهور یران با رئیست وزهیئ

  کند.لت را تعیین و قوانین را اجرا میدو
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دیوان عالی کشور  ، مطابق این اصل:قانون اساسی «101»رویه و ضوابط، موضوع اصل آرای وحدت  (0

که  ییهاتوحدت رویه قضایی و انجام مسئولیبه منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد 

  د.شو، تشکیل میکندتعیین می قضائیهاساس ضوابطی که رئیس قوه شود برطبق قانون به آن محول می

لی فضای مجازی بنا به ضرورت و برخی دیگر مانند شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عا -دوم

  .پردازنداالجرا میاند و به وضع مصوبات الزمدهاساس حکم حکومتی ایجاد شبر

اند مانند شوراهای عالی، مجامع، عادی، صالحیت وضع مقرره پیدا کردهبرخی نیز براساس قانون  -سوم

 .  ...شوراهای اسالمی شهر و روستا و

 صالحیت هریک، مشخص نبودن حدود اختیار و االجرارت و تنوع مراجع وضع مقررات الزمبا توجه به کث

 مشخص، ه مراتب هرم قانون و مقرره گذاریاین مقررات در سلسل، مشخص نبودن جایگاه از مراجع وضع مقرره

ابهام در  م حقوقی و، آشفتگی نظاسناد باالدست در نظام حقوقی کشورچگونگی انطباق این مقررات با ا نبودن

با یک مصوبه شورای  گاهی میزان پولی که مثالً رای نمونهگذار و اجرا را دو چندان کرده است. بمرزهای قانون

  ماید.نمه تشریفات نسبت به وضع قانون مینیاز از این هرسد کشور را بی، به نظر میشودجا میهر جابشه

، با وظایف ذاتی هریک از ویژه شوراهای عالی و مجامعه، بها نسبت مراجع وضع مقررهدر برخی زمینه

لی و ک هایون اساسی، سیاستاق این مقررات با اسناد باالدست، موازین اسالمی، قانقوا مشخص نیست. انطب

نویسی که از یک طرف نسبت قانون را با نظام از ابهام است. قانون شیوه قانون ایتر از همه قانون در هالهمهم

ینطور قواعد مربوط به شیوه و هم هات قانون را با نیاز مردم و ضرورتگذاری و از طرف دیگر نسبقانون

  ی است.گذارقانونهای موجود در نظام کند، از خالءین میگذاری تعیمه نویسی و مقررهناآئین

 

 حدود صالحیت و اختیارات در تدوين، تصويب و اصالح لوايح 

که توسط دولت ( لوایح قانونی 1 شود:به سه شکل تهیه می نویس قوانینگذاری ایران، پیشدر نظام قانون

اسالمی شورایل طرح در مجلس، قابفر از نمایندگانن 15شنهاد حداقل ( طرح قانونی که به پی2. شودارائه می

هایی تهیه ه حق دارد در حدود وظایف خود طرحها ک( شورای عالی استان3 .قانون اساسی( 20 )اصلاست 

 قانون اساسی( 142)اصل  .اد کنداسالمی پیشنهشوراییا از طریق دولت به مجلس و مستقیماً

س الیحه نویهمه وزیران از صالحیت ارائه پیش .شودان به مجلس تقدیم میوزیر تأهیلوایح قانونی پس از تصویب 

زیران و هیئتهای تخصصی نویس در کمیسیونت دولت، پیشأهیدر حوزه کاری خود برخوردارند. پس از ارائه الیحه به 

  شود.اده میرستاسالمی فشورایبه مجلسوزیران  تأهیسپس الیحه مصوب  رسد.زیران میو هیئتبررسی و به تصویب 

شود سیون تخصصی جهت بررسی فرستاده می، به کمیاسالمیشورایوصول الیحه در مجلسپس از اعالم 



 

 

 

 11 یگذارنظام قانون یارتقا یبرا یضرور شرطشیو اجرا، پ گذاردو نهاد قانون یمرزها کیتفک

  گیرد.لس مورد بررسی نمایندگان قرار میو سپس در صحن علنی مج

تخصصی و دیگری در صحن علنی مجلس،  نمایندگان در دو مرحله یکی در حین بررسی در کمیسیون

انجام  های لوایحطور مواد و تبصرهل الیحه و همینشنهادات و اصالحاتی را نسبت به رد یا قبوتوانند پیمی

  قانون اساسی به نمایندگان داده است. «25» . چنین صالحیتی را اصلدهند

حاتی را در خصوص الیحه ارائه ، نمایندگان پیشنهادها و یا اصالقانون اساسی «25»به موجب اصل 

و  د. حدود صالحیت و اختیار نمایندگان در ارائه پیشنهاگیردت میأجا نشصلی از همیندهند. پرسش امی

؟ در پاسخ به این پرسش برخی از این حدود در قانون اساسی به صراحت اصالح لوایح به چه میزان است

 باشد، ون اساسیبا موازین شرع و قانپیشنهادها و اصالحات نمایندگان نباید مغایر  این کهآمده است. عالوه بر 

الح نمایندگان نباید به تقلیل درآمد عمومی و یا افزایش ، پیشنهاد و اصقانون اساسی «25»با توجه به اصل 

این اختیار از نمایندگان  بلکه در صورتی ا همین دو محدودیت هم مطلق نیست. امهای عمومی بینجامدهزینه

عبارت دیگر اگر طریق ه ب .هزینه جدید معلوم نشودمین أیا ت شود که طریق جبران کاهش درآمد وسلب می

و صالحیت از  در پیشنهادها مشخص شود، موجب سلب اختیار مین هزینه جدیدأجبران کاهش درآمد و یا ت

  شود.نمایندگان مجلس نمی

اگر  ها و مقامات اجرایی باشد.ن نباید خارج از توان افراد، شرکتجا که گفته شد، اجرای قانواز آن

دهند و برای آن هزینه تعریف کنند، مرجع تشخیص ایندگان منابعی غیرواقعی یا مجهول در پیشنهاد ارائه نم

رت از عباراتی استفاده کنند که به صو های خودمایندگان در پیشنهادها و اصالحیهواقعی کیست؟ اگر نطرق غیر

 د کرد؟، چه بایما به صورت واقعی ایجاد مشکل کند، ا(بندزبان) شکلی مناسب

نظام مصلحتتشخیصاسالمی و شورای نگهبان که به مجمعشورایدر بررسی انجام گرفته در موارد اختالفی بین مجلس

مورد( مربوط به اصل  01)ورای نگهبان بیشترین فراوانی مغایرت با قانون اساسی از سوی ش ،مورد( 105ارسال شده است )

  قانون اساسی است. «25»

 پیشنهادها که اوالً «در صورتی قابل طرح در مجلس است»قانون اساسی با عبارت  «25»صل حال آن که ا

ی با اسناد باالدست از جمله قانون اساس «بین انطباق مصوبه» . ثانیاًحات نمایندگان را مقید نموده استو اصال

، در رت دیگره عبا، تفاوت قائل شده است. باز طرف دیگر «یند تصویبآفر»و موازین شرع از یک طرف و 

یند آبر معیوب بودن فرایراد شورای نگهبان ناظر  ،قانون اساسی «25»های مغایرت مصوبات با اصل بررسی

که چنین پیشنهادها و یا اصالحاتی قابل طرح در مجلس نبوده است و لذا وجهی برای  چرا تصویب است؛

 مصلحت وجود ندارد.تشخیصارجاع به مجمع
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اهش درآمد به صراحت ذکر نشده های عمومی و یا جبران که و یا لوایحی که هزینهتر این که در الیحمهم

ر نمایندگان در حین بررسی لوایح با پیشنهاد و ، تشخیص موضوع چگونه خواهد بود؟ برای مثال، اگاست

اف دنظر دولت فاصله بگیرد )دگرگونی اهاهداف مورد ، اهداف الیحه را تغییر دهند و الیحه ازاصالحات خود

حه ر یک ماده و یا یک بند از الییا با تغیی گان با پیشنهادها و اصالحات خودالیحه( چه باید کرد؟ اگر نمایند

ای برای رد؟، اگر دولت الیحهچه باید ک ،عدم انسجام الیحه( را از بین ببرندسازگاری و انسجام الیحه )

« سالتدریمثال معلمان حق» آن را به گروه دیگر پرستاران ارائه دهد، اما مجلس استخدام یک گروه خاص مثالً

چه باید کرد؟ این گونه موارد نه خالف موازین شرع و قانون اساسی و نه  ،تغییر ماهیت الیحه(تبدیل نماید )

دیگر الیحه دولت  ر صورت تغییر هریک از موارد باال، آن مصوبهد 34( قانون اساسی است.25حتی اصل )

ر نمایندگان مجلس در تغییر حدود صالحیت و اختیا سش دوباره مطرح می شود کهاین پرنخواهد بود. باز 

  ، انسجام و ماهیت لوایح را حفظ کرد؟جام و ماهیت لوایح دولت تا کجاست و چگونه باید اهداف، انساهداف

تر بین دولت و پارلمان در خصوص حدود صالحیت دهد که برای تعامل مناسبنشان می تجربه کشورها

د یا ر ؛ از جمله در برخی کشورهاکنندمختلفی عمل میهای در تدوین و اصالح لوایح، به شیوه ختیاراتو ا

ها برای اصالح الیحه در بیرون از  مجموعه زنیجا انجام و چانهصورت یکه تصویب الیحه دولت ب

ای از بررسی مجاز رحلهالیحه را برای دولت در هر م استرداد گیرد. در برخی کشورهای صورت میگذارقانون

 ()فرانسه .دانندمی

اختیار ارائه پیشنهاد و اصالح لوایح را به نمایندگان  قانون اساسی «25»اصل  : اوالًگذاری ایراندر نظام قانون

اسالمی داده است. مطابق این اصل، محدودیت مجلس تقلیل درآمد یا افزایش هزینه عمومی شورایمجلس

اسی است. جا در مورد همه لوایح خالف قانون اس صورت یکه یید الیحه بأبه رد یا تاست. لذا الزام مجلس 

تا قبل از تصویب کلیات الیحه در مجلس،  نامه داخلی مجلس، استرداد الیحهئیندرحال حاضر مطابق آ ثانیاً

جود وپذیر است. با این ، با درخواست دولت و تصویب مجلس امکانتوسط دولت و بعد از تصویب کلیات

از رسیدگی در مجلس الیحه را  ایمرحلهدر هر  ،اگر دولت اختیار داشته باشد کنند کهبرخی استدالل می

وقت مجلس استقاللی از خود نشان دهد و حرف جدیدی کند، دو نگرانی وجود دارد؛ یکی این که هر استرداد

ن است مواد زیادی داشته باشد و یک الیحه ممک و دوم این که 31داشته باشد، دولت الیحه را استرداد کند

وقت زیادی در مجلس صرف آن شود. درصورتی که در مراحل آخر دولت درخواست استرداد الیحه را داشته 

  32است. ی به هدر رفتن وقت و منابع زیادیدر حقیقت به معن ،باشد

                                                 
  های مختلف اتفاق افتاده است.دورهاسالمی در شورایمواردی است که با تکرار در مجلس موارد ذکر شده -34

 . گذاریهای کلی قانون، در بررسی سیاستظامنمصلحتتشخیصی و قضایی مجمع، کمیسیون حقوقمشروح مذاکرات -31

 همان.  -32
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بات مجلس با اق مصو، در انطبقانون اساسی «25»یت مصرح در اصل بر محدودپیشنهاد شده است عالوه

اهداف و انسجام  صورت در این 33،دنیز مالحظه شو« حفظ اهداف و انسجام درونی الیحه»، اسناد باالدست

 های متعددی وجود داشته باشد.شود؟ در یک الیحه ممکن است هدفدرونی الیحه چگونه تشخیص داده می

  الیحه کیست؟ «انسجام درونی» و «فاهدا»مرجع تشخیص 

رح زله توسعه موارد مصها برعهده شورای نگهبان گذاشته شود، به منشخیص این مغایرتاگر مسئولیت ت

زله و به من موازین اسالم و قانون اساسی است قانون اساسی، یعنی انطباق مصوبات مجلس با «10»در اصل 

به دو مورد صر منح «10»جا که اختیارات شورای نگهبان در اصل . از آنتوسعه اختیارات شورای نگهبان است

ضمن این که تشخیص این وضعیت  ، توسعه موارد و مصادیق آن خالف قانون اساسی است.یاد شده است

  برای شورای نگهبان بسیار مشکل است.

الزم است ، در این صورت نظام باشدمصلحتتشخیصها مجمعاگر مرجع تشخیص این مغایرت

، به اختالف مجلس و دولت جلس و شورای نگهبانبر حل اختالف بین م نظام عالوهحتمصلتشخیصمجمع

قانون اساسی در خصوص تنظیم  «52»طور اصل و همین« 112» خالف اصل هم بپردازد که در این صورت

اسالمی داده شورایگذاری را به مجلسایران، صالحیت قانوناسالمیقانون اساسی جمهوریروابط قوا است. 

گذاری به معنای ....: قانون30اسالمی استشورایمقننه از طریق مجلساعمال قوه  ،«53» است. مطابق اصل

  .ثر و نافذ استؤد تکالیف قانونی ماعمال اختیارات قانونی است که در ایجا

گذاری داری دو نوع صالحیت است؛ یکی صالحیت تکلیفی، خی معتقدند که مجلس در امر قانونبر

گذاری در حوزه خاصی کرده است و یا اعمال حکم نونمواردی که قانون اساسی مجلس را مکلف به قا

 که قانون اساسی تصریحی به ، مواردیا منوط به تصویب قانون نموده است. دوم صالحیت اختیاریمذکور ر

تواند پس از احراز ضرورت گذاری مجلس در آن خصوص ندارد. در این صورت مجلس میقانون

الم و قانون اساسی ارچوب موازین اسهدر چ ،قانون اساسی «21»ذاری در آن مورد به استناد اصل گقانون

  35گذاری اقدام نماید.نسبت به قانون

 کرد، بدین معنا که:  تفکیک لوایح قانونی را نیز به نسبت صالحیت تکلیفی و صالحیت اختیاری مجلس شاید بتوان

، در حیطه صالحیت تکلیفی مجلس است ( لوایحی که در جهت اجرایی شدن اصل یا اصولی از قانون اساسی است که1

  ای از مراحل رسیدگی در مجلس خالف قانون اساسی است.مرحلهی یک جا به الیحه و یا استرداد در هر الزام مجلس به رأ

                                                 
 گذاری. های کلی قانوننظام در بررسی سیاستمصلحتتشخیصپیشنهاد کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع -33

 های دادگستری است.عمال قوه قضائیه به وسیله دادگاها «01»اعمال قوه مجریه ... از طریق رئیس جمهور و وزراست و اصل  «04» اصل -30
  .1313یکم قانون اساسی، پژوهشکده شورای نگهبان،  و محمدجواهری تهرانی، شرح اصل هفتاد -35
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صالحیت تکلیفی مجلس  ( لوایحی که در جهت اجرایی شدن اصل یا اصولی از قانون اساسی است که در2

گذاری بپردازد، در احراز ضرورت در آن مورد به قانونتواند پس از مجلس می «21» و به استناد اصل قرار ندارد

، و هم استرداد در هر مرحله از مراحل جا از سوی دولتالیحه به صورت یکی به این صورت هم درخواست رأ

 پذیر باشد.امکان ،اهداف مورد نظر الیحه توسط دولت رسیدگی در مجلس برای حفظ انسجام درونی و

 

  حدود صالحیت و اختیارات در اصالح بودجه ساالنه

های اجرایی ساالنه در بودجه ها و اولویتگذاریبینی میزان درآمدها، هدفتعیین اختیارات مجلس در پیش

های بین دولت های گذشته همواره یکی از چالشو چگونگی تخصیص منابع به اهداف مقرر در آن در سال

 مستثنی از چالش لوایح دولت نیست بلکه به سببچالش مربوط به بودجه  ده است.اسالمی بوشورایو مجلس

  د.شواهمیت، واجد وصفی جداگانه تلقی می

 جمهور است،برعهده رئیس مسئولیت امور برنامه و بودجه مستقیماً «120»با عنایت به این که مطابق اصل 

ر ارقام ن در تغییه کشور، حدود اختیار نمایندگاکه در رسیدگی الیحه بودجه ساالن شودمیاین پرسش مطرح 

 چقدر است؟ بودجه چقدر است؟ حدود اختیارات مجلس در کاهش و یا افزایش منابع درآمدی بودجه

نند که عهده دولت است. اما استدالل میبینی میزان درآمدها و منابع بپیش نمایندگان مجلس اذعان دارند که

کند ه میزان فروش نفت و گاز تعریف میبع اصلی و میزان درآمدها را بر پایدولت منا که گاهی اوقات مثالً

انسته است. اگر در سهم منابع ، هدف را کاهش و یا قطع وابستگی به این منابع دولی سیاست کلی نظام

تعارض پیش آید، حدود اختیارات مجلس در اصالح منابع و میزان درآمد چقدر است؟ در  بینی شدهپیش

دولت  از طریق دولت است. اما اگر مثالًهای بودجه ساالنه، اصالت با برنامه و ها و هزینهریگذاهدف

گذاری را زیرساخت تعریف کند؛ مجلس در گذاری سال بودجه را تجارت قرار دهد و مجلس آن هدفهدف

اجرایی را در  گذاریهای اجرایی، اگر دولت هدفدر اولویت ها چقدر اختیار دارد؟گذاریاصالح این هدف

خت ریلی تاکید کند، مجلس چقدر های اصلی تعریف کند و مجلس بر زیرساآزادراه و راه زیرساخت، مثالً

های روکراسی به ناچار هزینهوتواند این اولویت را اصالح و یا تغییر دهد؟ اگر دولت به سبب الزامات بمی

ار ای اختیهای توسعهعیت و پرداختن به اولویتل این وض، مجلس تا چه مقدار در تعدیجاری را مقدم بدارد

ها، ارقام و چگونگی تخصیص ارقام و اولویت هاگذاریهدف بینی میزان درآمد و منابع،؟ اختالف در پیشدارد

 یند اختیار دارد؟آمجلس چقدر در اصالح این فر کند.خوش دگرگونی میرا دست
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جمهور است. در سنوات گذشته در برعهده رئیس جه مستقیماًامه و بودچه مسلم است مسئولیت امور برنآن

دجه در بو برای نمونه ای بوده است که مجلس الزام جدیدی برای دولت ایجاد نکرده باشد.کمتر الیحه بودجه

ل در سا هزار میلیارد برسقف بودجه افزود، این منابع از نظر دولت قابل تحقق نبود. 20مجلس  ،1315سال 

های از سوی دیگر، اولویت .رغبتی دولت مواجه شده ششم تنظیم و تصویب شد که با بیبرنام ، قانون1310

  شود.های جاری میدرصد درآمدها صرف هزینه 14حدود  ای کشور بسیار مهم هستند، اما تقریباًتوسعه

برای  رف دولت تهیه وشود از طبه ترتیبی که در قانون مقرر می بودجه ساالنه کل کشور»قانون اساسی  «52»اصل 

صویب آن نویسی و مراحل تهیه و ت، به قانون شیوه بودجه«شوداسالمی تسلیم میشورایه مجلسرسیدگی و تصویب ب

یند تهیه و تنظیم بودجه ساالنه به عنوان سند باالدست بودجه نقش کلیدی آاز این حیث قانون شیوه و فر اشاره دارد.

ابراین بسته بن .نویسی استقانون شیوه بودجهث محتوا تابع برنامه و از حیث شکلی تابع دارد. بودجه ساالنه کشور از حی

، تنظیم بودجه ساالنه به صورت الیحه بسته و یا باز مغایرت و مخالفتی با روح و اصول قانون به مفاد چنین قانونی

ه واند الیحتی برای این مهم دولت می، ولاسالمی استشورایاز موارد تکلیفی مجلس «52»اساسی ندارد. اگر چه اصل 

 عدالیحه بسته بودجه که در مو وشتن برنامه و بودجه و بر مبنایمربوط به قانون شیوه ن «52»اصالحی در اجرای اصل 

، مجلس بودجه ساالنه را بررسی و تقدیم مجلس نماید. در الیحه بستهد را مقرر از سوی دولت تقدیم مجلس شو

و هرگونه اصالح و تغییر در اهداف، ، ایرادات و نقایص آن را مطرح و در صورت مخالفت قت تصویبدرصورت مواف

 د.شوگیرد و مجدد جهت تصویب به مجلس تسلیم میها، منابع و ارقام در دولت صورت میاولویت

  

 هاي اداري تفكیک قلمرو حدود اختیار در ايجاد، انتزاع و الحاق سازمان

، چالش های مختلف مجلس و ریاست جمهوریدر دورهگذار و اجرا بین قانون های برجستهالشیکی از چ

  .های اداری بوده و هستها و سازمانایجاد، انتزاع و الحاق وزارتخانهو منازعه بر سر 

ه رهبری عهدبر ماًیر اموری که در این قانون مستقاعمال قوه مجریه جز د»قانون اساسی:  «04» مطابق اصل

از سه  ، به غیره عبارت دیگر در قوه مجریه امور و سازمان اجرایی. ب«جمهور و وزراسترئیساست، از طریق 

مهور جه عهده رهبری است، اموری که به عهده رئیساموری که ب مورد قید شده وجود ندارد یا نباید داشته باشد.

گیرد. اموری که  ها انجامریق آنوزرا است و باید از طو اموری که به عهده  است و باید از طریق او انجام شود

  مقننه و مجریه است. تر نیز مورد چالش دو نهاد سیاسی، موضوع این مقاله نیست و کمبرعهده رهبر است

در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی »جمهور ، رئیس( قانون اساسی122مطابق اصل )

به طور قطع  «.ت و رهبر و مجلس شورای اسالمی مسئول استدر برابر مل ،و یا قوانین عادی به عهده دارد

  نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. ،شودجمهور گذاشته میه عهده رئیساموری که با قوانین عادی ب
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، ر: الف( در اداره امور عالیه کشوجمهور گذاشته شده است عبارتند ازوظایفی که در قانون اساسی برعهده رئیس

  یاست قوه مجریه.ب( ر

رین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، ت( عالی1 ه امور عالیه کشور شامل:جمهور در اداروظایف رئیس -الف

  مسئولیت اجرای قانون اساسی است.( 3، ( رئیس شورای عالی امنیت ملی2

 «04»ابق اصل مط .«عهده داردجمهور، ریاست قوه مجریه را بررئیس»قانون اساسی  «113»مطابق اصل  -ب

جمهور در اعمال قوه مجریه ه عبارت دیگر، رئیس. ب«جمهور و وزراستاعمال قوه مجریه از طریق رئیس»

  :دهندزرا اعمال قوه مجریه را انجام میبرعهده دارند و در اموری به واسطه و اموری را مستقیماً

، «120» ، مطابق اصلگذاشته شده استجمهور برعهده رئیس یی که در قانون اساسی مستقیماًامور اجرا -1

برعهده دارد و  شور را مستقیماً، امور اداری و استخدامی کجمهور مسئولیت امور برنامه و بودجهرئیس»

تواند جمهور میرئیس: »قانون اساسی «120» و مطابق اصل «ها را به عهده دیگری بگذاردتواند اداره آنمی

در بنیاد  جمهوربر این مبنا مسئولیت مستقیم رئیس .«ونانی داشته باشدبرای انجام وظایف قانونی خود معا

، میراث فرهنگی و گردشگری و ایجاد سازمان شهید و امور ایثارگران، محیط زیست، سازمان انرژی اتمی

و  «120»، توسعه مصادیق مصرح در اصل جمهوررای این امور از سوی رئیساجرایی و داشتن معاونانی ب

این امور به موجب قانون عادی  هرچند و در تضاد با اصل پاسخگویی است؛خالف قانون اساسی و م «120»

تواند ناقض قانون اساسی باشد. واگذاری امور جمهور گذاشته شده باشد. اهمیت امور نمیبرعهده رئیس

یز خالف قانون ، برمبنای این رویه و به استناد قانون عادی نامور جوانان به ریاست جمهوری ثالًدیگری م

، سازوکار تعریف و قانون اساسی برای این امور مهمهمه امور کشورداری مهم هستند  اصوالً اساسی است.

  کرده است.

، اعمال قوه م122»مصرح در اصل  گوییقانون اساسی و با توجه به اصل پاسخ «04» با استناد به اصل -2

تعداد وزیران و »، قانون اساسی «133»مطابق ذیل اصل  شود.سایر امور از طریق وزرا انجام میمجریه در 

، حدود چهار دهه از انقالب اسالمی . پس از گذشت«کندحدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می

باتی منشاء ثایی کشور تثبیت نشده است. این بیها و به تبع آن سازمان اجرتعداد وزیران و حدود اختیارات آن

  .گذار و اجرا شده استها بین قانونبسیاری چالش
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 گیري نتیجه

شود، نوعی قانون و یک نظام حقوقی اراده می چه ازدهند. آنو مقررات نوعی نظام را تشکیل می قوانین

. کارکرد قوانین به مثابه ابزار و معیار برای کنترل اجتماعی است، معیار در نظام حقوقی و معیار است

. به سبب آشفتگی در دارای ویژگی دوام و استمرار است معیار مبهم و غبارآلود است.ی کشور گذارقانون

 و ابزار کنترل اجتماعی دچار آشفتگی شده است.  ها به هم ریخته و سبک زندگی مردمقانون، معیار

 نه،گاول دهنویس با توجه به اصهای پیشبینی سازوکار تنظیم متننگاری و پیشونتصویب قانون شیوه قان

راستاری، وی منطق و اصول، نویسی از جمله متخصصینهای ویژه قانونبا مشارکت گروهکیفیت قانون گذاری 

  .شودادبیات فارسی یک ضرورت قلمداد مینویسی و قانون

 ایدارند در حکم قانون. گاهی مصوبه زیاد هستند و مصوباتی در کشوراالجرا مراجع وضع مقررات الزم

جایی هزاران میلیارد است. ه، مستلزم جابویژه شوراهای اسالمی شهر و روستاهک از این مراجع باز سوی هری

 صوباتبا توجه به م شود کهگاهی این نکته برجسته نمی ی شده است.گذارقانوناین موارد سبب ولنگاری در 

تخلفات  خص شود.نیازی به مجلس نیست. باید حدود و اختیارات این مراجع مش این مراجع و شوراها

شور ک .است. نظم شهرها به هم خورده است جایی و هدررفت منابع در پرتو این مصوبات زیاده، جابگسترده

  نیازمند مرکز تطبیق مصوبات شوراهای عالی و سایر مراجع مقرره با قانون و اسناد باالدست است.

  



 

  86يگذارقانوني کلي نظام در امور هاسیاستضرورت تعیین 

 

هنگ و منسجم در راستای ی کلی نظام در واقع عبارت است از مجموعه قواعد و اصول هماهایاستس

به منظور تحقق اهداف  ،گیری اهداف استراتژی و راهبردهای کالن نظام در دوره زمانی مشخصتعیین جهت

های بر فعالیتگذاردن  ثیرأتعدالت اجتماعی و  تامینانداز بیست ساله نظام و چشم قانون اسواسوی و سند

  حکومتی.

القاعده معلوم کننده نوع و ارکان حکومت، حق حاکمیت ملی، صووالحیت قوای قانون اسواسووی نیز علی

های اصلی نظام اقتصادی، نحوه اعمال اراده مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خود، ، حقوق ملت، پایهحاکم

اق و ی کلی در انطبهاسیاست. بالتبع ل آن استامنیتی، زبان، خط، پرچم و امثاچگونگی نیروهای نظامی و 

ا تعیین د. بکنرا تبیین میجهت اصولی قانون اسواسوی، اسوتراتژی راهبردی نظام اجرایی، تقنینی و قضایی 

، یگذارقانونی کلی نظام در امور قضایی و اداری و نظر به وجود مشکالت خاصی در فرآیند امور هاسیاست

ون رپایه اصول قاناز اهمیت ویژه برخوردار است. ب یگذارقانوندر امور تقنین و ی کلی نظام هاسیاستارائه 

دیدارهای رسمی با  های مختلف، خصوصاًمعظم رهبری در مناسبت ها و رهنمودهای مقاماساسی، سخنرانی

های تخصوصی و تجربی، طرح آثار علمی و نتایج حاصول از نشوسوت نمایندگان مردم در ادوار مختلف،

  د.شوارائه می ه شرح زیرب یگذارقانونی کلی نظام در امور هاسیاست

ایران اسالمیحاکم در جمهوری ، قوایقانون اسواسوی «0»و  «21» ،«51»، «53»، «52»مطابق اصوول  -1

نظر والیت مطلقه امر و امامت امت قرار داشته و اعمال قوه مجریه و قوه قضائیه( است که زیر -)قوه مقننه

مجموع نمایندگان مجلس در مسائل  اسالمی و در صورت تصویب دو سومشورایریق مجلسقوه مقننه از ط

ت ی مردم صورپرسی و مراجعه مستقیم به آراز راه همهبسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ا

کند. تواند قانون وضع در حدود مقرر در قانون اساسی می اسالمی در عموم مسائلشورایگیرد. مجلسمی

گان جمهور، نمایند، بنابراین به روش انتخابات )رئیسآرای عمومی اداره شود چون امور کشور باید به اتکای

توسط آرای مستقیم مردم انتخاب ( س خبرگان، اعضوای شوراها و امثال آناسوالمی و مجلشوورایمجلس

لی انقالب شورای عا نظام، شوورای امنیت ملی ومصولحتتشوخیصشووند. وجود مراجعی نظیر مجمعمی

ف طراالجرا هستند از یکی اداره شده و موجد تصمیمات الزمات مقام معظم رهبرفرهنگی که برمبنای منوی

کل از های متشنامه و... و کمیسیوننامه، آئیننامه، شیوهای هیئت وزیران تحت عنوان تصمیمهنامهو تصویب

االجرا تنظیم و ناوری و... از طرف دیگر که مقررات الزمصاد، شورای عالی علوم و فچند وزیر، شورای اقت

رهای اهنج ،شود. تعیین سلسله مراتب قانونید امور اجرایی کشور قرار داده میدر فرآین کنند،میتصوویب 

                                                 
 های راه و شهرسازی و اقتصاد. یادداشت ارسالی از آقای پاکنهاد، معاون سابق امور حقوقی و مجلس وزارتخانه -30



 

 

 

 18 یگذارنظام در امور قانون یکل یهاسیاست نییضرورت تع

االجرا و...( ها، مصوبات الزمنامهتصویب قانون، ی کلی نظام،هاسیاست حقوقی کشوور را )قانون اسواسی،

نظام را واجب فرض کرده و با ارائه  ر کرده و در هر صورت پاسداری از اسالمیت و جمهوریتیناپذاجتناب

و ایجاد تعادل منطقی و قانونی  یگذارقانونی کلی باید موجبات رفع تعارضات موجود در امور هاسیاست

 .د فراهم نموداالجرا را بایمات سایر مراجع موجد مقررات الزماسالمی و تصمیشورایبین مصوبات مجلس

 شود:لی پیشنهادی به شرح زیر ارائه میی کهاسیاستبنا به مطالب مذکور اولین 

 

در صالحیت قوه مقننه است به استثناي مواردي که به تصويب مقام معظم  نحصروضع قانون م

  .و بر مصوبات مراجع ديگر حاکم استرسد بري ميره

ران نسبت به اداره امور کشور از طریق انتخابات انجام ایاسالمیاعمال اداره مردم در نظام جمهوری -2

از آن جملوه اسوووت انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان به منظور تعیین مقام رهبری نظام، انتخاب  ،پوذیرد

لی شوراهای مح ین مورد نیاز جامعه، انتخاب اعضاینمایندگان مجلس شورای اسالمی در جهت وضع قوان

ر امور شی و سایهای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزمهدر راستای پیشبرد سریع برنا

نتخابات مجلس خبرگان، ریاسوت جمهوری و مجلس ا نظارت بر قانون اسواسوی، 11رفاهی مطابق اصول 

مراحل عمومی و همه پرسی با شورای نگهبان است و این امر شامل تمام  عه به آرایشورای اسالمی و مراج

  شود.ید یا رد صالحیت کاندیدها نیز مییأابات از جمله تاجرایی انتخ

بر نیو استقرار نظام انتخاباتی مبت باشد وانین جامع موضوعیترین ققانون انتخابات باید یکی از محوری

ی از ، یکاراده مردم و اثربخش به لحاظ ایجاد اعتماد و اطمینان همه جانبه از فرآیند اجرای مقررات انتخاباتی

ی اهسیاست ،. در راستای چنین ضرورتیایران استاسالمیت در جمهوریناپذیر قانون انتخاباف خللاهدا

  تر بنمایاند.کلی نظام باید تکلیف این امر مهم را روشن

 شود:ه شرح زیر پیشنهاد میب یگذارقانوندومین سیاست کلی نظام 

  

  مردم بر ارادهر نظام انتخاباتي کارآمد و مبتنيلزوم استقرا

  است. نمادهای مدنیت و سیر تکاملی بشری ترینمهمقانون یکی از  -3

ح مبین رابطه خواص انحصواری هر شویء با سوایر کش آمده و در اصوطالقانون در لغت به معنی خط

 . به عبارتمی و ضروری، مداوم و ثابت استست، یک رابطه اصلی و اساسی، کلی و عمومی، الزاا هاپدیده

امروزه هنجارهای فرهنگی و سوووت. ا هاروابط بنیادی و اسووواسوووی میان پدیدهعکس کننده دیگر قانون من

 وو مورد حمایت قرار داده شده  تقنینی( برقرار -ومتی )سیاسیهای کرداری را که توسط مرجعی حکانگاره

  نامند.، قانون میبینی شده استهایی پیشها مجازاتض آنبرای نق
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ی های فنی و تخصصهای پژوهشی و مهارتی از دستاوردهای علمی و ظرفیتناشبالتبع چنین امری باید 

دار طراحی مناسب لوایح رشناسی اعم از قوه مجریه که عهدههای تجربی باشد. ضعف در مراحل کاتوانمندی

های اسالمی که هم ارائه دهنده طرحایشورو مجلس های اجتماعی استی و ضرورتبر نیازهای واقعمبتنی

 ها، از یکست و هم تصویب کننده لوایح و طرحبه منافع ملی و مصالح عمومی و عدالت اجتماعی ا مربوط

ن اطرف موجبات افتراق و عدم مفاهمه بین اقشووار مختلف جامعه باالخص نخبگان و فرهیختگان را با ارک

جتماعی قانون مورد مدت اعتبار انماید و از طرف دیگر در بلندو حکومتی فراهم می یگذارقانونهای حوزه

  شود.مندی با آسیب جدی مواجه میگرایی و قانونتوجه جامعه قرار گرفته و فرهنگ قانون

  شود.ی پیشنهادی برهمین اساس ارائه میسومین سیاست کل

 

بر مطالعات و پژوهش و الزام به کارشناسي مفاد آن ن مبتنيلزوم احراز ضرورت وضع قانو

  ربطصي ذيتوسط نهادها و مراکز تخص

قانون مطلوب با توجه به تعریفی که گذشت باید شفاف، صریح، جامع و مانع، قابل اجرا و کنترل و  -0

، ار و هماهنگبر مبنای علمی و حل مسوووائل واقعی اکثریت جامعه، پایدارزیابی، کارآمد و اثربخش، مبتنی

بق با موازین شرعی در راستای قانون بخش عدالت اجتماعی، منطافزا با سایر قوانین، نویددارای تعاملی هم

ها روی آحاد جامعه، حافظ حقوق انسانسعادت دنیوی و اخ مینأتی کلی نظام در جهت هاسیاستاساسی و 

فرآیند تهیه و تنظیم لوایح و ها در گیو معطوف به مصوووالح عمومی و منافع ملی باشووود. رعایت این ویژ

اسالمی و اجرا در حوزه رایشوحاکم و تصویب در مجلسهای تخصصی قوای ها، بررسی در کمیسیونطرح

 اعتنایی مردم بهچنین امری ناپایداری قوانین و بیای قوه مجریه مورد غفلت واقع شووده و اسووتمرار وظیفه

اد گریزی آحشود و به قانونثباتی قانون را باعث میر این روند بیحاکمیت قانون در جامعه شده و استمرا

ایه ی بر پگذارقانوندی سیاست کلی نظام در امور بالتبع ارائه چهارمین طرح پیشنها .دشووجامعه منجر می

 چنین واقعیتی استوار است.
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نگاري، قانونصريح و تدوين يافته بر پايه قواعد زير در وضع قانون  هايلزوم رعايت ويژگي

انسجام و قح، داراي بر دستتاوردهاي علمي و پژوهشتي، قابل اجرا، منجامع و مانع، مبتني

  هماهنگي با ساير قوانین

حجم قوانین موجود با انضباط مالی و اقتصادی، تعامالت اجتماعی و نیازهای واقعی اکثریت جامعه  -5

ده و معظم رهبری نیز توجه مطلوب نش در تناسوب شایسته قرار ندارد و به رهنمودهای مکرر و مؤکد مقام

ونه گبع آنبالت است. و تبعات مسائل موجود در متن جامعه انجام نپذیرفته مطالعات الزم و کافی پیرامون ماهیت

های ک از قوانین مستند به حاصل بررسیبرداری نشده و هریها و تحقیقات موجود بهرهکه باید از پژوهش

ه ک در حالی ده است.سبک خاص نگارش قانون تدوین نش علمی و کارشناسی و استفاده از قواعد و اصول

 به ،مختلف از سوی دیگر یهاهای متفاوت مسئوالن اجرایی در دستگاهسو و برداشتقوانین از یک کثرت

خوش تفاسیر در روند اجرایی و اجرای صحیح و دقیق قوانین دست شودقاعده گریزی آحاد جامعه منجر می

یابد و فرهنگ واج میدر فرآیند اجرای قوانین ر گیرد و اعمال سلیقهفاصله می گذارقانونشده و از هدف 

 ناپایداری در قوانین مسئلهپیامد اصلی این  .شودانونمندی با اختالل جدی مواجه میعمومی جامعه به لحاظ ق

امعه اعتمادی مردم به حاکمیت قانون در جدر رویی قوای مجریه و مقننه و بیهای ناهماهنگ، رو متعدد، روش

 تصویب و ارائهقوانین جامع موضوعی( را در مدت زمان مشخص بایست )نظام است. بنابراین قوه مقننه می

  ها و لوایح بر پایه نظام معین تنظیم، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت شود.نماید تا کلیه طرح

  گو خواهد بود.سیاست پیشنهادی در این خصوص پاسخ

 

 ي به نحوياسالمشورايتوسط مجلس ورت ايجاد و استقرار نظام قوانین موضوعي جامعضر

د یم و بر مبناي قواعکه کلیه قوانین موجود و آينده به روش شتناسه قوانین )کدگذاري( تنظ

 ن و در مراحل تصويب جانمايي شود.ينگاري تدومعتبر قانون

دی درباره ارزش، کیفیت و اهمیت ارزیابی قانون در واقع عبارت است از آزمون و قضاوت کارآم -0

ر بود عملکرد و قضاوت دمعه و توصیف میزان و شرایط کارآمدی قانون به منظور بهوجود آمده در جاه ات بثیرأت

گیری ارزیابی قانون، چنانچه برپایه آثار اجرایی و نظارتی در راستای تطبیق عملیات اهداف های تصمیمبین گزینه

مانعی به موقع و به درستی هر ذارگقانونآورد تا ه وجود میبالتبع نظام ارزیابی معینی را ب ،باشد گذارقانونو مراد 

ن د. علت عدم تغییر کلی قانورای منظم و منسجم قانون فراهم شورا از پیش روی قانون بردارد و مقتضی برای اج

مدنی در ارزیابی عملکرد چندین دهه آن روشونگر جامعیت قانون مدنی، نگارش صحیح، معطوف بودن به 

مند قوانین از . بدین ترتیب ارزیابی نظامر حوزه و دانشگاه استاعتقادات دینی آحاد مردم، واضعین دانشو

  تواند مؤثر در این مقام باشد.بوده و پیشنهاد ارائه شده می یگذارقانونهای خاص موازین ضرورت
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  وري آنطمینان از بهرهمند قوانین به منظور حصول الزوم ارزيابي نظام

ها و ن عادی است و با توجه به مسئولیتقوانی ا و منشأترین مبنقانون اساسی معتبرترین و محوری -2

ی کلی نظام و نظارت هاسیاستتعیین  ،ایراناسالمیوظایف و اختیار مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری

حت نظارت معظم له گانه تون قوای حاکم سهچ برعهده مقام رهبری است و هاسیاستبر حسن اجرای این 

 ند.االجرا شووتوانند برخالف منویات مقام رهبری موجد تصومیمات الزم، بالتبع نمیدنمایناعمال وظیفه می

ی هاتسیاسبه لحاظ توجه به موازین شرعی و عنایت به  یگذارقانونرعایت اصول قانون اساسی در فرآیند 

قوای حاکم  امعه به ارکاناعتمادی آحاد جهرگونه کوتاهی در این امر به بی کلی نظام، حائز اهمیت است و

و  سازیلی نظام در امور اقتصادی، قضایی، اداری و... اگر در مراحل تصمیمی کهاسیاستشوود. منجر می

ها، در روند صدور حکم محاکم مراتب بررسی و تصویب لوایح و طرحهای اجرایی، در گیری دستگاهتصمیم

حقق خیر در تأتعبیر شده و ت ناپذیر، غفلتی آشکار و تسامحی جبرانقضوایی مورد عنایت قرار داده نشوود

ول و مفاد قانون ی کلی نظام مکمل اصهاسویاستدر حقیقت  .شوودجامعه را باعث می اندازاهداف چشوم

  گانه باشد.گشای موانع قوای سهمعتبرترین راهتواند اساسی تلقی و می

 رسد.ناپذیر به نظر میست پیشنهادی در این زمینه اجتنابتوجه به سیا

 

االجرا با قانون اساسي و مصتوبات مراجع موجد تصمیمات الزم زوم انطباق قوانین و کلیهل

 ي کلي نظام هاسیاست

د حای است که میزان مسئولیت آگذارقانونجهل به قانون رافع مسئولیت نیست، یکی از اصول اثربخش  -3

ؤثر م عواملمصوبات قوه مقننه از نظر  اما این امر مانع از این نیست که ؛کندجامعه را دقیق و قانونی مشخص می

نظر حق و تکلیف مردم، ربط، بایدها و نبایدهای موردهای اجرایی و عمومی ذیدر تنظیم و تدوین دستگاه

های نوین موجود در هر ویب قانون به روشضمانت اجرای کافی، مراد اصلی واضعین و باالخره چرایی تص

 «00»ان مثال در خصوص قانون اجرای اصل عنوهب دم قرار داده نشود.عصر تبیین نشود به راحتی در دسترس مر

ای و با تشکیل ، روش رسانهایران استاسالمیواقع قانون نظام اقتصوادی جمهوری قانون اسواسوی که در

های مور خانواده، جوان، علم، معارف و... پایههای مربوط به ادر شبکه میزگردهای علمی، اجتماعی، فرهنگی و

ها و صاد کشور را توجیه کرده و مفهوم اقتصاد دولتی را اقتصاد خصوصی، اقتصاد تعاونی و شرایط حاکم بر آناقت

  د.شوق میارتباط این سه بخش از اقتصاد کشور را باید بنمایانند و اگر چنین شود مشارکت آحاد جامعه محق

 ریزی دقیقبا برنامه توان. می ...کشور ودادرسی، قانون نظام اداری قانون درباره مجازات اسالمی و آئین 

ی ربط و متخصووص و مسووئول هریک از قوای حاکم، مفاد هر قانونی را براو اجرای هماهنگ با ارکان ذی

  .ه استرو پیشنهاد معینی قابل ارائآحاد جامعه تبیین نمود. از این
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ن به تبیین مفاد آضرورت تسهیل و تسريع دسترسي مردم به کلیه قوانین و مقررات جاري و 

  آحاد جامعه

 که ناشووی از فرهنگ جامعه اسووت. هنجارها تعیین کننده بایدها و نبایدهای رفتار اجتماعی افرادند -1

 اتهنجارها قواعد و الگوهای پذیرفته شوده فرهنگی رفتار و کردار اسوت و آحاد جامعه به سوبب مقتضووی

ه این جهت اسوووت که ب ،جتماعی منطبق سوووازند)موازین( ا یند خود را بر هنجارهاعمومی جامعه ناگزیر

که فردی از انطباق خود با هنجارهای شووند. در صورتیپذیر تقسویم میپذیر یا فرهنگاشوخاص به جامعه

قانون اساسی،  .شودرو شمرده مینوایی اجتماعی دوری گزیند نابهنجار و کجهماجتماعی عاجز شوود و از 

مه، نانامه، شیوهزیران )با هر عنوان اعم از تصمیمهای هیئت ونامهبی کلی، قوانین عادی، تصویهاسویاسوت

های مانند شوورای عالی انقالب فرهنگی، شووراهای قانونی و کمیسیون مصووبات مراجعی ،...(مقررنامه و

... هریک به نحوی از انحاء موجد حق و تکلیف و های رئیس قوه قضاییمتشکل از چند وزیر، دستورالعمل

معین  گذارقانونبنابراین سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در کشور باید توسط  .آثار اجرایی است یا واجد

تشاش ناشی از مصوبات خوش اغد و جامعه دستتضییع حقوق آحاد جامعه فراهم نشوشوود تا موجبات 

  مراجع مختلف، بدون ابتناء به قوانین و الزامات حکومتی نشود.

این سولسله مراتب از ضرورت خاصی برخوردار است و پیشنهاد سیاست  امروزه تعیین حدود و ثغور

 .مینه بر همین پایه استوار استکلی در این ز

 

ضترورت تعیین ستلستله مراتب هنجارهاي حقوقي )مقررات( در راستاي قانون اساسي و 

  اسالميشورايي کلي نظام توسط مجلسهاسیاست

شوراها در فصل  .باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود ایران، امور کشوراسوالمیدر نظام جمهوری -14

های ر نموده برای پیشبرد سریع برنامهمورد حکم واقع شده و مقرموجز هفتم قانون اساسی به نحو صریح و 

اجتماعی، اقتصوادی، عمرانی، بهداشوتی، فرهنگی، آموزشوی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با 

نام  هاستان با نظارت شورایی ب مور هر روسوتا، بخش، شوهر، شوهرستان وی اداره اتوجه به مقتضویات محل

های عیض و جلب همکاری در تهیه برنامهگیرد و بوه منظور جلوگیری از تبهوا صوووورت میهریوک از آن

مرکب از نمایندگان ها ها شووورای عالی اسووتانای هماهنگ آنها و نظارت بر اجرعمرانی و رفاهی اسووتان

 اسالمیشورایهایی به مجلستواند در حدود وظایف خود طرحشود که میها تشکیل میای اسوتانشووراه

صوالحیت و اختیارات شووراها با قانون اسوت و اصلح است با توجه به  ارائه نماید. تعیین حدود وظایف،

مختلف اطق های عمرانی و رفاهی منوم رعایت مقتضوویات محلی در برنامه، لزرهبری ات مقام معظمتاکید

  راستاست: در این ئه شود. پیشنهاد به شرح آتیبر ارتقاء اختیارات شوراها اراکشور، سیاست کلی نظام مبنی
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 ح،لهاي عمراني و رفاهي براساس مصات شوراهاي استاني در امور برنامهلزوم ارتقاء صالحی

  منافع و مشارکت عمومي و محلي

ای بشوور اطالق شووود، چه مجموعه پیچیدهو معنوی وردهای مادی آفرهنگ چه به مجموعه دسوت -11

 هعادات و هرگونه توانایی دیگر باشد ک ها، اعتقادات، هنرها، اخالقیات، قوانین،باشد که در برگیرنده دانستنی

هنرها و اخالق و رسوم سایر  نسوان به عنوان عضو جامعه کسب شده است؛ یا به دانش، عقاید،وسویله اه ب

 موازین اجتماعی تلقی شده وعنوان ارزش منطبق بر ه باید در جامعه بانسان گفته شود؛ های اجتماعی یافته

اخالق و سوایر  ی مطلوب تبدیل و هر شوخص با رسووم،هایری در جامعه باید به یکی از روشپذفرهنگ

  مظاهر زندگی اجتماعی هماهنگ شود.

که به نظم و  )س(و زهرا)ع( علیناپذیر نامه خللاسالمی که مفتخر به عضویت در آئینآحاد جامعه میهن 

داند مندی را رافع مشکالت اجتماعی مینموده و قانون کیدأتگرایی همواره بر قانون ،تقوی سفارش شده است

ی بر و سیاسفرهنگی  ،ورزد و در امور اقتصادی، اجتماعیمداری اصرار مینقص فرهنگ قانونو بر استقرار بی

یید أاسالمی براساس تشورایمصووب مجلسمگر نه این اسوت که کلیه قوانین  ؛دکنقوانین مربوط تکیه می

بنابراین عمل برخالف قانون، باید عمل برخالف  .شورای نگهبان قانون اساسی و منطبق بر موازین شرعی است

ربط مانند آموزش و های اجرایی ذیشورع محسووب و هر فردی ملتزم به رعایت عملی آن شوود. دستگاه

ها باالخص ای عمومی فرهنگی، مطبوعات، رسانههی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمانش، آموزش عالپژوه

ایران که به فرموده حضرت امام خمینی بنیانگذار اعظم حکومت اسالمی در اسالمیصدا و سیمای جمهوری

های درسی کالس اس و مهمی برعهده دارند، از کتابجهان دانشگاهی ارزشی باید باشد، تکالیف بسیار حس

رایی گهای اجتماعی صدا و سیما باید به فرهنگ قانونای و در کلیه برنامهاول گرفته تا ترم اول هر دانشکده

  مداری را به نحو مقبول مطلوب آحاد جامعه در هرمنطقه نشر و رواج داد.اهتمام خاصی مبذول و قانون

ه و سازی شایستتواند به فرهنگانین و مقررات میترسی مردم به قواین امر در ردیف تسهیل و تسریع دس

  ایران بدل شود. لذا پیشنهاد سیاست کلی نظام در این زمینه دور از انتظار نخواهد بود.اسالمیسزاوار نظام جمهوری

 

جامعه و اهتمام بر آموزش  مداري درگرايي و قانونضترورت نشتر و رواف فرهنق قانون

 طوح اجتماعي مندي مردم در کلیه سقانون

ین شرعی و اصول قانون اساسی اسالمی تا زمانی که به لحاظ انطباق با موازشورایمصوبات مجلس -12

ران و های هیئت وزینامهاست، اعتبار قانونی ندارد. تصویب یید شوورای نگهبان قانون اسواسی نرسیدهأبه ت

رئیس ابالغ جهت اجرا به  قانون اسواسوی ضمن «133»های متشوکل از چند وزیر مطابق اصول کمیسویون

، حسب مورد جهت تجدیدنظر به دولت شود تا در صورت مغایرت با قوانیناسالمی ارائه میشورایمجلس
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حکم  به با توجه ورای عالی انقالب فرهنگی که صرفاًتصومیمات برخی از مراجع مانند شو ارجاع دهد اما

 سی وبا موازین شرعی و قانون اسا ،ستی اجرایحضرت امام خمینی و فرمان مقام معظم رهبری موجد آثار ا

نظر به صالحیت ذاتی قوه مقننه در تشخیص مصلحت و مصالح و منافع  .شودقوانین عادی تطبیق داده نمی

مرجع تشووخیص مغایرت با قوانین را در هر طرح یا الیحه مورد  گذارقانوناصوولح خواهد بود که  ،عمومی

  رائه شود.ا ه شرح زیرسیاست کلی معینی در این زمینه ب شودشنهاد می. بنابراین پیتعیین نماید ،بررسی

 

ا با االجرمصوبات مراجع موجد تصمیمات الزم صالح تشخیص مغايرتلزوم تعیین مرجع ذي

  اسالميشورايتوسط مجلس قوانین

ء اسوالمی اگرچه از مناطق مختلف کشور و با تعداد آرشووراینمایندگان منتخب مردم در مجلس -13 ا

ر د ،نمایندرا امضا می مطابق سوگندی که قرائت کرده و آن یابند امااسوالمی راه میشوورایعین به مجلسم

شود به ای که مطرح میبا هر موضوع یا مسئله یگذارقانونبرابر کلیه مردم کشور مسئول هستند و در فرآیند 

نگری اقتضای چنین شرطی است و در و کالن پژوهی. آیندهنمایدایران اعمال وظیفه میعنوان نماینده ملت 

  و ارائه طرح باید مورد توجه قرار داده شود. یگذارقانونتمام مراحل 

 سیاست کلی پیشنهادی حاکی از چنین امری است.

 

  يگذارقانوننگري در مراحل نگري و فرابخشي و پرهیز از جزييلزوم کالن

های و تخصصی آشنایی با اصول و ویژگی فنیاسوالمی به لحاظ علمی و تجربی، شوورایمجلس -10

مطلع  نمایندگان آگاه و .نویسی باید در مرتبه ارجح و حداقل متعادل با ارکان اجرایی و قضایی کشور باشدقانون

، با اسالمیشورایهای تخصصی مجلسهای مطلوب کمیسیونین با داشتن صالحیت علمی در رشتهدر امور مع

و در صورت استفاده از  شوندوری مجلس می، موجب ارتقاء بهرهربط مذکوریهای ذعضویت در کمیسیون

متعهد و کارشناسان متخصص در مراحل بررسی سوابق کارشناسی منضم به هرالیحه یا  های مجرب،دانحقوق

به  ،اسالمیشورایهای تخصصی مجلسهرالیحه یا طرح مصوب در کمیسیون طرح ارائه شده و نیز تدوین متون

توان به ثبات و جامعیت آن امیدوار بود. اگر کلیه داردهای مربوط به نگارش قانون میاظ قواعد و اسووتانلح

نگاری و و قانون یگذارقانونهای آموزشی تخصصی در کارگاه یگذارقانوننمایندگان در چند ماه اول هر دوره 

های تخصصی علمی و سوابق بر رشته، عالوهی کلی نظام فعاالنه شرکت نمایندهاسیاستمشی عمومی و خط

 مسائل مورد نیاز مجلس نیز عنایت کنند. تواند به کلیاتثر خود میؤتجربی م

  صورت سیاست کلی ابالغ شود مؤثرتر خواهد بود.ه این امر اگر ب
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هاي دانان و کارشتناستان مجرب در کمیسیونلزوم استتفاده از خدمات مشتاوره حقوق

 هاي علمي نمايندگان موزشي و نشستهاي آاري کارگاهاسالمي و برگزشورايمجلس

نظام مورد بازنگری و مصلحتتشخیصربط مجمعهای ذیدر جلسات کمیسیون طرح پیشنهادی مسلماً

، گذارقانونمحترم مجمع با اشراف کامل از اوصاف قانون و  صحیح قرارداده شده و بالتبع اعضایتکمیل و ت

ا ر یگذارقانونی کلی نظام امور هاسیاستله م معظم رهبری تقدیم و معظمنظر مشورتی خود را محضر مقا

که  میاسالشورایاین امر آزمون و فرصتی است برای نمایندگان نهم مجلس .تصویب و ابالغ خواهند فرمود

ر د ایتر از همه هر پدیدهو مهمنگاری و شیوه قانون یگذارقانونبخشی در روش آغازگر دوره پویایی و اثر

  الگویی متین و مطلوب باشند. ،اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری

 انشاءاله
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 عضاًاند که بشده هیقبل از انقالب( ته یزمان و مکان در گذشته )حت طیبا توجه به شرا نیغالب قوان -1

 مختلف دارند.  یتباط با قواامروز مردم و نوع ار یزندگ ستمیبا س آییفاقد کار

 . گریکدیبا  نیقوان یبعض یخوانو عدم هم دهیکم فا و بعضاً یدر پ یپ نینوشتن قوان -2

 مردم.  ندهیبه عنوان نما یگذارافراد مطلع به امور قانون حیعدم انتخاب صح -3

 . یتخصص یهاونیسیدر کم رمتخصصیغ ندگانیحضور نما -0

 . یگذارندر امور قانو ندگانینما یبرا یاو مشاوره یآموزش یهانداشتن کالس -5

وسط ت یدادن رأ یبرا یرکارشناسیو اخذ نظر غ ییاجرا یهاافراد و دستگاه یبعض دهیفایب یهایالب -0

 مجلس.  ندگانینما

اطالع به موقع به  یدر مجلس برا ینیامور تقن یمراکز برا گریمجلس و د یهاضعف مرکز پژوهش -2

 . یگذاردر قانون نندگاینما

 و یتخصص یهاونیسیدر کم یگذاردر امور قانون ندگانیاز نما یادیتعداد ز فیعدم احسواس تکل -3

 . یریگیدر زمان رأ یصحن مجلس و عدم توجه به مسائل کارشناس

به  ندگانیدرصوود وقت نما 34از  شیمردم که در واقع ب ییمجلس به امور اجرا ندگانیپرداختن نما -1

 است.    یگذاردرصد مختص قانون 24و  گذردیم ییاجرا امور

امر در  نیکه هم یکوچک و مورد یهابا قول یگذارقانون یبر رو ییاجرا یهادسووتگاه یاثرگذار -14

ون هم قان حیصح یدر اجرا نیو تذکر به مسئول ضواحیدر سوئوال، اسوت ندگانیاز نما یبعضو یریگمیتصوم

 اثرگذار است. 

توجه  یخود، به جا یو معرف یغیمواقع به جهت پرداختن به امور تبل یدر بعض نانهیبقعروایدفاع غ -11

 . حیصح یسینوبه قانون

و  یکارشناس یهاورود به بحث یبرا ندگانینما یریگمیجامعه در نوع تصم یاسیمسوائل سو ریثأت -12

 . یگذارآن در قانون ریثأت

                                                 
 اسالمی و معاون بیمه مرکزی ایرانشورایلسیادداشت ارسالی آقای دلخوش نماینده محترم سابق مج -32
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 .  یسینودر قانون ندگانینما یریگمیمجلس در نوع تصم سیئر خصوصاً سهیرئ ئتیو نظر ه میاثرات تصم -13

 صحن مجلس یبرا یسازمیکه در نوع تصم یتخصص یهاونیسیدر رأس کم فیضع یوجود رؤسا -10

 اثر واضح و روشن دارد. 

 نامهنینگهبان و موارد آئ یقوا و شووورا فیو وظا یاز اصووول قانون اسوواسوو ندگانیعدم اطالع نما -15

 . دینمایرا کند م یگذاروند قانونکه ر یداخل

 . یتیامن یاسیو س یاز مسائل اجتماع یسینوجو غالب مجلس در قانون یریرپذیثدت -10

ر زمان د نیمربوطه و مشاور نیدانشگاه و متخصص دیاز افراد با تجربه و اسات حیعدم استفاده صح -12

 .یگذارقانون

  



 

 يگذارقانونهاي نظام چالش

 خوشدل یموسوسید صمد 

 

  اتیالف( کل

و حدود و ثغور آن در  یگذارقانون یمبان نهیدر زم یو کاربرد شووورفتهیپ ق،یفقودان مطوالعات عم -1

 . رانیایاسالمیجمهور

دم و اکتفا به ع یو غرب یعرف یهاشوووده بر الگوها و نمونه ینیبشیپ یگذاربودن نظام قانون یمبتن -2

 . یالممستخرج از منابع اس یالگو بریمبتن یگذارنظام قانون نیتدو یبه جا یاسالم نینظام با مواز نیا رتیمغا

 از درون و برون قوه مقننه.  ،یگذارشامل و مؤثر بر عملکرد نظام قانون افتهیدر نظارت سازمان  یصیوجود نقا -3

 مرتبط.  یکل یهاسیاست ریو سا یگذارنظام قانون یکل یهافقدان سیاست -0

 . یاسالمیشوراو مجلس یگذارنظام قانون یو بلندمدت برا مدتانیمدت، مکوتاه یهاامهفقدان برن -5

 مطلوب.  نیموجود با قوان نیقوان قیفاصله عم -0

 ملت.  لیمجلس از عصاره فضا یریگشکل نهیموجود در زم یهاخأل -2

 مربوط.  میو مفاه یگذارابهام در حدود و ثغور قانون -3

دهنده سبک از عوامل شکل یکیاز منابع حقوق و  یکیبه عنوان « قانون» یو مرزها اهگیابهام در جا -1

 اخالق، فرهنگ و... . ن،یمنابع و عوامل مانند عرف، دکتر ریبا سا سهیو رفتار شهروندان و حاکمان در مقا یزندگ

 

  يگذاردر امر قانون ياسالميشورامجلس تیمرجع يها( چالشب

( و یقانون اساس 51به آراء مردم )اصل  میو مراجعه مستق یپرسوه مقننه از راه همهاعمال ق ینیبشیپ -1

 ها. نسخ آن یروش و چگونگ نیمصوبات حاصل از ا گاهیابهام در خصوص جا

 یاسالمیشوراجز مجلس یمراجع لهیمشابه آن به وس ایقانون  نیگزیمقررات جا بیتصو ینیبشیپ -2

 گاهیمقررات مزبور و جا بیمراجع تصو تیخصووص حدود و ثغور صالحو ابهام در  یدر قانون اسواسو

 و مقررات:  نیقوان ریها با ساها و رابطه آنمصوبات آن

 (. یقانون اساس 52و  5خاص )اصل  یبه معنا یحکومت یهاصدور احکام و فرمان -2-1
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 (. یانون اساسق 120)اصل  یمل تیامن یعال یدر شورا یمل تیمقررات راجع به امن بیتصو -2-2

مستلزم وضع مقررات باشد  تواندیم یها که در مواردروابط آن میگانه و تنظسه یحل اختالف قوا -2-3

 (. یقانون اساس 114اصل  2)بند 

 3نظام )بند مصلحتصیتشخمجمع قیاز طر ست،یقابل حل ن یعاد قیحل معضالت نظام که از طر -2-0

 (. یقانون اساس 114اصل 

ل ها و... توسط خبرگان )اصانتخاب آن تیفیخبرگان، ک طیمربوط به تعداد و شرا« قانون» بیتصو -2-5

 (. یقانون اساس 143

 112مجمع و... )اصل  ینظام توسط اعضامصولحتصیتشوخمقررات مربوط به مجمع بیتصوو -2-0

 (. یقانون اساس

 (. یقانون اساس 101)اصل  هیائقوه قض سیرئ لهیکشور به وس یعال وانیضوابط راجع به د نییتع -2-2

 (. یقانون اساس 101کشور )اصل  یعال وانیتوسط د ییقضا هیصدور آراء وحدت رو -2-3

 (. یقانون اساس 133)اصل  رانیوز ئتینامه توسوط وزراء و هو صودور بخش نامهبیو تصوو نامهنیآئ بیتصوو -2-1

 (. یقانون اساس 35آن )اصل  یهاونیسیکم یعنیاز مجلس  ییتوسط جز یشیآزما نیقوان بیتصو -2-14

برنامه و  نییدولت و تع ئتیو ه رانیوز یهامیهماهنگ سوواختن تصووم یالزم برا ریاتخاذ تداب -2-11

 (. یقانون اساس 130)اصل  جمهورسیدولت توسط رئ یمشخط

 جمهورسیرئ شنهادیبه پ یدولت یهادسوتگاه یقانون فیتداخل در وظا ایدر موارد اختالف نظر و  میاتخاذ تصوم -2-12

 (.  یقانون اساس 130قانون نداشته باشد )اصل  رییتغ ای ریبه تفس ازیکه ن یدر صورت رانیوز تیأه میو تصم

 ضیوابسته به دولت با تفو ای یسسات دولتؤها و مها، شرکتنامه سازماناساس یدائم بیتصو -2-13

 (. یقانون اساس 35مجلس توسط دولت )اصل 

 ینید تیو ترب میدر تعل یشناخته شده در قانون اساس ینید یهاتیمقررات مذاهب و اقل تیارع -2-10

 (. یقانون اساس 13و  12مناطق مربوط )اصل  یمربوط به آن و مقررات محل یو دعاو هیو احوال شخص

 جعاز مرا یمعادل قانون به برخ یبا اعتبار ایمقررات با عنوان قانون و  بیتصووو تیصووالح یاعطا -3

 شده است:  ینیبشیپ یبر آنچه در قانون اساسعالوه

 . یانقالب فرهنگ یعال یمعادل قانون در شورا یاالجرا با اعتبارمقررات الزم بیتصو -3-1

 به مجمع.  ینظام در موارد ارجاعمصلحتصیتشخمجمع لهیمصوبه مجلس به وس رییامکان تغ -3-2
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 نامهنیآئ 23مجمع )ماده  مینگهبان و مجلس، با تصووم یدر مواد مشوومول تعارض نظر شووورا -3-2-1

 مجمع(.  یداخل

)ماده  ینگهبان و مجلس، پس از اذن مقام معظم رهبر یمواد مشمول تعارض نظر شورا ریدر غ -3-2-2

 مجمع(.  یداخل نامهنیآئ 21

 شور. ک یمجاز یفضا یعال یمعادل قانون در شورا یاالجرا با اعتبارمقررات الزم بیتصو -3-3

مانند مقررات  یالعالمدظله یمقام معظم رهبر لهیقانون به وسووو نیگزیمقررات جا یبرخ بیتصوووو -0

در خصوص  یو وجود مشکالت «01»و مقررات راجع به اصل  تیروحان ژهیمربوط به دادسورا و دادگاه و

 . نفعانیذ یها و دسترسآن یانتشار رسم

 ییاعطا تیو روستا )از جمله وضع عوارض با صالح شهر یاسالم یمقررات توسط شوراها بیتصو -5

 (. یقانون عاد لهیبه وس

( یساسقانون ا بیبعد از تصو ای)قبل  یقانون عاد بیکه با تصو ییمقررات توسط شوراها بیتصو -0

پول و  ی)مانند شورا .شودیم یشده در قانون اساس ینیبشیپ یهاتیاند و موجب نقض صالحشده لیتشک

 احزاب و...( ونیسینظارت بر مطبوعات، کم ئتیاعتبار، ه

در  دیبه اضوووافه ترد ریدر موارد ز دیمجلس از جمله ترد یگذارقانون تیابهام در حدود صوووالح -2

 از موارد:  کیهر قیمصاد

 ،یدر خصوووص مراجع مافوق در سوولسووله مراتب نظام شووامل مقام معظم رهبر یگذارقانون -2-1

 نگهبان و... .  یانظام، شورمصلحتصیتشخمجمع

 کل قوا.  یدر حوزه فرمانده یگذارقانون -2-2

 یررهب میتحت نظر مستق یهاها به عنوان دستگاهکه از آن ییهادر خصوص دستگاه یگذارقانون -2-3

 . شودیم ادی

قانون  بیبه تصووو حاًیها صوورحکم آن نییتع یکه در قانون اسوواسوو یموارد ریدر غ یگذارقانون -2-0

 شده است.  موکول

توسط مجلس و امکان  یگذارنگهبان و قانون یتوسط شورا یقانون اساس ریتفسو یابهام در مرزها -3

 . یقانون اساس ریدر قالب تفس یگذارقانون
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استناد  ياجرا نیو تام يباالدستت نیو انطباق قوان رتيراجع به عدم مغا يها( چتالشف

  نیقوان لهیبه وس يباالدست

 نیبا مواز رتیانطباق و عدم مغا ثیها از حتعدد وضوووع مقررات که مصووووبات آنوجود مراجع م -1

 ،یرهبرخبرگان)مانند مجلس ردیگیقرار نم یابینظام مورد ارز یکل یهاو سیاست یقانون اساس ،یاسوالم

 و...(.  یمجاز یفضا یعال یشورا ،یانقالب فرهنگ یعال یشورا ،یمل تیامن یعال یشورا

و  یو قانون اساس یاسالم نیمواز ریمصوبات مغا دییأنظام در تمصلحتصیتشخجمعم یدستگشاده -2

 . یموارد ارجاع فیتکل نییمجمع در تع ریخأت زین

در مصوبات مجلس به  یو قانون اساس یاسالم نیمواز ریموارد مغا ینگهبان از برخ یغفلت شوورا -3

با  یکاف ینگهبان بدون بررس یشورا یاز مصوبات از صاف یخصووص در مصووبات پرحجم و عبور برخ

 . یتوجه به اتمام فرصت بررس

 جلس. مصوبه م یابینگهبان در استناد به مصلحت نظام در ارز یشورا تیعدم صالح ای تیابهام در صالح -0

به عدم  ینگهبان که منته یمجلس در مصووبات مورد اشوکال شوورا یو ظاهر یاصوالحات صوور -5

 . شودیو در اجرا همان مضمون مورد اشکال دنبال منگهبان شده  یمخالفت شورا

 مصوووبه بیمراحل تصووو رتیبه عدم مغا یدگینگهبان در رسوو یشووورا تیعدم صووالح ای تیابهام در صووالح -0

 تیومتن مصوووبوه و ابهوام در صووالح رتیبر عودم مغواعالوه ،یو قوانون اسووواسوو یاسووالم نیمجلس بوا مواز

 . وبهنه به مص واست  بینگهبان به مراحل تصوو یکه اشوکال شوورا یواردورود در م ینظام برامصولحتصیتشوخمجمع

ها با نآ رتیموارد و اکتفا به عدم مغا یدر برخ یراسالمیغ یها و مبانفرهنگ بریمبتن نیقوان بیتصو -2

 ا. هآن بریمبتن نیقوان بیدر موضوعات مختلف و تصو یاسالم نیو مواز یاستخراج مبان یبه جا یاسالم نیمواز

 . یقانون اساس «0»کامل اصل  یبه علت عدم اجرا یاسالم نیبا مواز ریمغا نیقوان تیاستمرار حاکم -3

 یعشر ینگهبان به اصول و مبان یاستناد شورا تیدر خصووص ضرورت و مقبول هادگاهیاختالف د -1

 مصوبه مجلس.  یابیدر ارز یبر احکام فقهعالوه

 . یگذاردر قانون اریمع یمربوط به فتوا یهاچالش -14

 . هیدر احوال شووخصوو ژهیوآن به ریو غ هیمختلف در امور نظام یفتاوا روانیاعمال قانون در خصوووص پ یچگونگ -11

 شیپ ایو  یقانون اساس بیاز تصو شیکه پ یقانون اساس ریمغا یعاد نیاعتبار قوان یاستمرار عمل -12

 اند. شده بیآن تصو یاز بازنگر
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 یعاد نینسبت به قوان ینگهبان از اصول قانون اساس یشورا رینبودن تفاس ایسوخ بودن ابهام در نا -13

 . ریبا تفس ریمغا

 یلو دانستهینم یقانون اسواس ریها را مغانگهبان قبال آن یکه شوورا یعاد نیاسوتمرار اعتبار قوان -10

 دانسته است.  یمفاد مشابه آن را خالف قانون اساس متعاقباً

که احراز عدم  یمعن نیبه ا یبا قانون اساس رتیعدم مغا ثیمصوبات مجلس از ح یابیمالک ارز ابهام در -15

 یاکنون در شوراکه هم ریاست )با فرض اخ یکاف رتیکه عدم احراز مغاآن ایالزم است  یبا قانون اساس رتیمغا

 است(.  ریپذت متضاد امکانمصوبا دییأتنگهبان  یاست، با توجه به وجود نظرات ممتنع در شورا ینگهبان مجر

بان در نگه یشورا ینسبت به اعضا ،ینگهبان از اصول قانون اساس یشورا ریتفاس یآورالزام زانیم -10

 مصوبات مجلس با توجه به تفاوت نصاب.  یابیدر مقام ارز یآت امیا

 ،یانون اساسق ریتفس ینگهبان با توجه به نصاب باال یکه شورا یدر موارد فیتکل نییتع یچگونگ -12

 . ابدییدست نم یریتفس هیبه نظر

ن قانو یدر اجرا جمهورسیرئ تیمصووبه مجلس با مسئول یابینگهبان در ارز یرابطه نقش شوورا -13

نقش  یفایدر موارد عدم ا زیدو مرجع در خصوص مصوبه مجلس و ن نینظر ادر موارد اختالف یاسواسو

موضوع  ننگهبا یشورا اینگهبان فرستاده نشده  یبه شورا که مصوبات مجلس ینگهبان مانند موارد یشورا

 قرار نداده باشد.  یدگیرا در مهلت مقرر مورد رس

)امر به معروف  «3»مانند اصل  یاز اصول قانون اساس یبرخ یاجرا یالزم برا نیقوان بیعدم تصو -11

 از منکر(.  یو نه

رد گذار در موکه قانون یکل یگذاراستیاز موضوعات مستلزم س یدر برخ یکل یهافقدان سیاست -24

 . پردازدیها به وضع قانون مآن

 . یکل یهاسیاست یبرخ یاجرا یالزم برا نیقوان بیعدم تصو -21

ها آن یمقام اجرا نیترنظام که مهم یکل یهاسیاست یبر حسن اجرا سوتهیعدم انجام نظارت شوا -22

 است.  یگذارمقام قانون

 مصوووبات یابینظام در ارز یکل یهانگهبان در اسوتناد به سویاسوت یش شوورانق یفایا یچگونگ -23

 نظام. مصلحتصیتشخشده به مجمع ضیامر با نظارت تفو نیمجلس و رابطه ا

 و... . عنفیبرابر افراد ذ یدسترس یبرا یمقام معظم رهبر یهافرمان یابالغ و انتشار رسم یچگونگ -20
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 لیگذاران جهت اصالح و تکمابالغ به قانون ایاجرا  یبرا یام معظم رهبرمق یهافرمان میابالغ مستق -25

 حسب مورد.  وهیانتخاب ش یبراساس آن و چگونگ نیقوان

 ها. ها از رهنمودها و فتاوا با توجه به اختالف نقش آنفرمان صیتشخ یچگونگ -20

مصوبات مجلس  یابیر ارزمذکور د یهانگهبان در اسوتناد به فرمان ینقش شوورا یفایا یچگونگ -22

قانون مطبوعات  رییمانند تغ کندیم ینه یمجلس را از ورود در امور یکه مقام معظم رهبر ی)اعم از موارد

 فرمان است(. ریکه مفاد مصوبه مجلس مغا یموارد ای

 

 قانون مطلوب  يهايژگيراجع به و ييها( چالشد

به عنوان تنها منبع شکل  یگذارو تمسوک به قانوناهداف مربوط  نیمأدر ت نیقوان یبرخ یناکارآمد -1

 ی)مانند ارتقا گریاز طرق د یسوووتیکه اهداف مورد نظر با یدهنده رفتار شوووهروندان و حاکمان در موارد

 . یانگارشود از جمله افراط در جرم نیمأو...( ت یفرهنگ و اخالق عموم

 . نیاز قوان یو عدم اتقان برخ یسست -2

ده که ش لیفس نیقوان یالزم و در مقابل، وجود برخ یاز ثبات نسب نیاز قوان یبرخ یعدم برخوردار -3

 اند. مانده یباق یبدون بازنگر

 . دارتیفور یهاو فاقد شمول گسترده و افراط در ارائه طرح یمورد نیتعداد قوان شیافزا -0

 و متورم. انبوه  نیمجموعه قوان جادیو ا نیقوان حیاصول و ضوابط تنق تیعدم رعا -5

به  نیاز قوان یو معطوف نبودن برخ یازسنجیاز سازوکار منظم و منسجم ن یگذارقانون تیعدم تبع -0

 . یواقع یازهاین

 از جمله:  نیقوان نیدر تدو یسینواصول و قواعد قانون تیعدم رعا -2

 . یرحقوقیو غ یرفنیو اصطالحات غ ریبه کارگرفتن تعاب -2-1

 . نیقوان یموضوع زمان اجرا به یعدم توجه کاف -2-2

 در مقام الزام و بالعکس.  زیاصطالحات دال به تجو یریبه کارگ -2-3

 . نیاز قوان یمتن برخ میدر تنظ یشیرایو و یقواعد ادب تیعدم رعا -2-0

 . نیاز قوان یدر داللت برخ تیوجود ابهام و عدم شفاف -2-5

 اجرا هستند.  رقابلیغ یلعم ای یکه به لحاظ عقل نیاز قوان یبرخ بیتصو -3
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 . نیاز قوان یتحقق در برخ زانیسنجش م تیفقدان قابل -1

گانه سه یکشور و قوا یکارشناس یهاتیو ظرف یاز خرد جمع یمندبهره نهیدر زم ییهاوجود خأل -14

 . نیدر وضع قوان

 . یگذاردر قانون یو گروه یجناح یهازهیانگ ریثأت -11

 

 و اجرا  يگذارقانون يهاحوزه کیفكراجع به ت يها( چالشهت

 از حوزه اجرا.  یگذارحوزه قانون قیدق کیتفک یمتقن و قاطع برا ینظر یهافقدان مالک -1

و  یگذاردر قانون یسینونامهنیدر حد آئ اتیورود به جزئ قیاز طر ییگذار به امور اجراقانون یتصد -2

 . یمورد نیقوان بیتصو قیاز طر ییاجرا اتیعمل یعمل یتصد

 . یسینونامهنیآئ قیاز طر یگذاردر تراز قانون یگذاربه قاعده قانون ییاجرا یهادستگاه ریدولت و سا یتصد -3

در  یبدون حق رأ ای یبا حق رأ تیعضووو قیاز طر ییبه امور اجرا ندگانیمجلس و نما یتصووود -0

 . . و.. هیانتخاب یهابا دخالت در امور حوزه زیو ن ییاجرا یشوراها

 . نیو مکرر قوان یمورد رییگذار با تغقانون یاز سو انیمجر ییاجرا ماتیکردن اقدامات و تصم یخنث -5

 . حیو لوا یقانون حیلوا رییمجلس در تغ اریاخت زانیابهام در م -0

 . انیمجر یآن برا یآورالزام زانیآن در سلسله مقررات کشور و م گاهیتوسعه و جا یهابرنامه تیابهام در ماه -2

 آن.  یاجرا و نظارت بر حسن اجرا ب،یتصو ه،یاز قوا در ته کیبودجه ساالنه و نقش هر تیابهام در ماه -3

 . نهیزم نیدر ا هیمقننه و مجر یو نقش قوا یدولت یهانامه سازماناساس تیدر ماه ییدهایوجود ترد -1

 ریمغا ایاعالم شده  یهابرنامه ریکه دولت مصوبه مجلس را مغا یحل تعارض در موارد یچگونگ -14

 . داندیو... م یمخالف اسناد باالدست ای یمصالح عموم

و  نیقوان یو مقررات راجع به ابالغ و انتشووار رسووم نیمتعدد در قوان یهاوجود اشووکال و ابهام -11

و  نیدر خصوص قوان یرسواناطالع زیدر دو مورد فوق و ن یعمل یهاو اشوکال صیمقررات و وجود نقا

 (. یقانون اساس 123مقررات )اصل 
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  يگذارامر قانون يهاتيمربوط به اولو يها( چالشو

چهارساله مجالس را در موارد  یهادوره یکه ارتباط و هماهنگ یبلندمدت به نحو یهافقدان برنامه -1

 کند.  نیمأالزم ت

 ار ساله. چه یهااز دوره کیدر هر مدتانیمدت و مکوتاه یهافقدان برنامه -2

و ابتال به  دارتیو فور یمورد یهادر ارائوه طرح نودگوانیاز نموا یمجلس از افراط برخ یریرپوذیثأتو

  گزارش. نیبه شرح فصول گذشته ا یو ضرور دارتیاولو نیقوان بیو قصور در تصو یروزمرگ

  



 

 انذارگقانونيند، محتوا و آاز منظر ساختار، فر يگذارقانونهاي نظام مروري بر چالش

  امنیتیو دفاعی  ،کمیسیون سیاسی

 

  تعاريف اصطالحات

 شامل رسد. در این معنامی یگذارقانون: قاعده حقوقی که به تصویب مرجع قانون در معنی اعم کلمه -1

  وزیران نیز خواهد شد. هیئتمصوبات پارلمان و همچنین مصوبات 

ن را ضروری دانسته است نیز، داخل در کلمه قانون در اجرای آ گذارقانونکه  «قواعد عرفی»اضافه می شود که 

  رسد.(که به تصویب مجلس میقانون مدنی ایران 1)ماده  المللیآن خواهد شد. همچنین معاهدات بینمعنی اعم 

 -اسالمی شورایی )مجلسگذارقانونقاعده حقوقی که به تصویب مرجع در معنی اخص کلمه:  قانون -2

  رسد.میقانون اساسی(  112و  22و  21ام( )اصول نظمصلحتتشخیصمجمع

شود که بر اعمال اشخاص حقیقی یا حقوقی از این جهت که عضو ای اتالق میبه قاعدهعده حقوقی: قا -3

الزامی »یعنی ، شودمی بوده و از طرف حکومت تضمین میاجتماع هستند، حکومت کرده و اجرای آن الزا

  .ل دهنده قاعده حقوقی )قانون( استاز عناصر تشکی «کلی بودن»و  «داشتن ضمانت اجرا» ،«بودن

 «نامهآئین» کنند. هدف)به جز مجلس( وضع و تصویب می دارمقرراتی که مقامات صالحیتنامه: آئین -0

 نیز مالحظه شود( 124اصل قانون اساسی و  133)اصل  .ریح قانون و چگونگی اجرای آن استتش

 ود.شتصویب می شود که برای اجرا گذاشتن قانون، وضع ومقرراتی اتالق می به: اجرایی نامهآئین -5

 :قانون اساسی( 133بر دو قسم است )اصل  نامهآئین اساساً

 ؛ اجرایی نامهآئیناول: 

  گذارند.انونی خود وضع و به موقع اجرا میهای قهارچوب صالحیتدوم: مقرراتی که مقامات اداری در چ

و تنظیم  دولت برای انجام وظایف اداری و اطمینان اجرای قوانین تأهیقرراتی که منامه: تصویب -0

قانون اساسی و  «133»باشد. اصل  نامهآئیننامه و یا تصویب کند، خواه نام آنهای اداری وضع میسازمان

  نیز مالحظه شود. «124»و  «131» ،«130» همچنین اصول

 کمورین خود که با صدور یأتوسط مقام اداری به م نامهآئینیک  تعلیم مفاد یک قانون بانامه: بخش -2

موسس حق یا  نامه جنبه اعالمی داشته و موجد و یابخش .شودنامه نامیده میگیرد، بخشمقرره صورت می

 . قانون اساسی( 133 )اصلتکلیف جدید نیست 
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 منابع

 .قانون اساسی -1

 سریال 243های به ترتیب ذیل شماره« 5»و « 0»، «2»، «1»دهای مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جل -2

  دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی. ؛12331 ،241 ،0003 ،14514

  دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی. ؛21ص  ،2نامه حقوقی، جلد دانش -3

 

 اصطالحات خارجي

Act    قانون

Code  مجموعه قوانین( قانون( 

Law حقوق 

Regulations مقررات 

 

 Blask`s Law Dictionaryبع: من

  د.شایع آن ذکر شمورد  چهارو فقط باشند میتوجه: اصطالحات حقوقی بسیار زیاد 

 

  سابقه و تعداد قوانین موجود

قانون  14421سال سابقه دارد. در این فاصله زمانی تعداد  114به شیوه نوین در ایران، قریب  یگذارقانون

مصوبه  1525فقره قانون مصوبه مربوط به مجلس شورای ملی،  5535ان به تصویب رسیده است. از این می

  قانون را مجلس شورای اسالمی به تصویب رسانده است. 2111شورای انقالب و 

رویه در دیوان عالی رأی وحدت 2510لت و شوراهای عالی، تعداد دو مصوبه 01304همچنین تعداد 

 02043جود دارد. یعنی افراد دولتی و مردم عادی مواجه با کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری و

  قانون، مقرره و مصوبه هستند.
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 اسالمیشورایدر مجلس یگذارقانونجدول وضعیت 

 دوره مجلس
تعداد جلسات 

 علنی

ها و طرح

 لوایح تقدیمی

مجموع 

 قوانین

لوایح قانون 

 شده
 درصد

های طرح

 قانون شده
 درصد

 20.0 11 25.0 221 324 310 025 اول

 13.0 53 31.0 253 310 500 504 دوم

 00.1 124 53.1 130 250 513 031 سوم

 33.4 113 02.4 221 302 040 020 چهارم

 34.0 141 01.0 254 351 040 332 پنجم

 22.2 33 22.3 343 310 334 033 ششم

 21.2 11 24.3 230 333 320 023 هفتم

 33.2 110 00.3 233 301 021 031 هشتم

 53.0 02 00.0 50 110 521 320 (1310 خرداد )تا همون

 34.2 350 01.3 1131 2332 0411 0435 مجموع

 

 مريكا آو  عه تطبیقي سه کشور فرانسه، آلمانشناسي بر مبناي مطالآسیب

 الف( تعریف قانون 

سی . در قانون اسااست ها تعریف شدهمقررات بر مبنای مصادیق آندر قانون اساسی هر سه کشور، قانون و 

به تعریف محدوده و مصادیق مقررات اشاره  «32»به تعریف قانون و مصادیق آن و اصل  «30»فرانسه اصل 

مصادیق  «20»توسط مجلس ملی و اصل  یگذارقانونمصادیق  «23»دارد. در قانون اساسی آلمان اصل 

 مریکاآکند. در قانون اساسی مشخص می مصادیق مقررات را «25»اصل توسط مجلس ایالتی و  یگذارقانون

کند. قانون اساسی خص میرا به صراحت مش یگذارقانون، مصادیق «3»نیز اصل اول بخش 

چنین ذکر شده است:  «21»ایران در تعریف قانون و مصادیق آن ساکت است و تنها در اصل اسالمیجمهوری

  «.تواند قانون وضع کندن اساسی میدر حدود مقرر در قانو مجلس شورای ملی در عموم مسائل»

  تن مالحظات اجرایی در وضع قوانینبا مجریه و در نظرگرف یگذارقانونب( هماهنگی قوه 

تدابیر در نظامات حقوقی و قانون اساسی کشورهای مورد بررسی  ،شودکه قانون جهت اجرا وضع میجهت آن به

عدم مخالفت آن با محتوای قانون تا حد ممکن در نظر گرفته شده است.  ویژههی قوه مجریه و بالزم برای در نظر گرفتن رأ

ه مجریه که قوت آنیند وضع قانون و دوم، به جهآکارشناسی دولت، در فر اول به دلیل در نظر گرفتن مالحظات اجرا و کار

تن گرف نین بدون در نظرملی و در نزد مردم است و وضع قوا ها در سطحها و عملکرد خود مطابق وعدهپاسخگوی برنامه

  ها ناموفق و بررسی عملکرد آن در نزد مردم با دشواری روبرو شود.شود تا در تحقق وعدهمالحظات وی سبب می
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در قانون اساسی فرانسه، اصول دهم، چهلم، چهل و چهارم و چهل و پنجم رابطه قوه تقنینی و اجرایی را 

 نماید: و ارائه پیشنهادات جدید تنظیم مییح در جهت محدود کردن قوه تقنینی در اصالح لوا

ریاست جمهوری به دولت ابالغ قوانین پس از تصویب مجلس ظرف پانزده روز از سوی  -14اصل »

قانون را به مجلس بازگردانده و درخواست  تواند ظرف مهلت یاد شده مجدداًشود. ریاست جمهوری میمی

توانند از تقاضای ریاست جمهوری استنکاف ماید. مجلسین نمینگری در آن را به صورت کلی یا جزیی بنباز

  نمایند.

 هاچه تصویب آنچنان ،شودهایی که از سوی اعضای پارلمان ارائه میو اصالحیهپیشنهادات  -04اصل 

  .، قابل طرح نیستدمومی و یا افزایش هزینه عمومی شوسبب کاهش درآمد ع

ح قانونی پس از دو شور بررسی و به علت عدم توافق بین دو یا طر زمانی که یک الیحه ... -05اصل 

ی تواند پس از یک بار بررسوزیر میه دولت اعالم فوریت نماید، نخستچمجلس به تصویب نرسد و یا چنان

ورد مجلسین را بنماید تا در م متشکل از اعضای یک از مجلسین، درخواست تشکیل کمیسیون مشترک،در هر

وسط دولت تواند تتهیه شده توسط کمیسیون مشترک می ، پیشنهاد خود را ارئه کند. متنموضوع مورد اختالف

  برای تصویب مجلسین ارائه شود.

 . «جز با موافقت دولت پذیرفته نیست ایگونه اصالحیهدر این صورت هیچ

، یرگذاقانوناده العامکان انحالل پارلمان و حالت فوقدر قانون اساسی آلمان، اصل هشتاد و یکم با ایجاد 

  در نظر گرفتن مالحظات قوه مجریه را توسط قوه تقنینی تضمین کرده است.

 :31اصل »

که حکومت ای را با وجود آنمنحل نشود و الیحه ]مجلس ملی[اگ بوندست «03»اگر در موارد مربوط به ماده  -1

ه درخواست حکومت فدرال و با موافقت تواند بجمهوری فدرال میده رد کند، رئیسفدرال آن را فوری عنوان کر

ای اعالم دارد. همین ترتیب ه را در مورد چنین الیحهالعادفوق یگذارقانونیک حالت  [مجلس ایالتی]بوندسرات 

  رفتار کند. «03»نسبت به لوایحی اجرا خواهد شد که صدراعظم فدرال بر طبق پیشنهاد منطقه با ماده 

الیحه را رد کند و یا به صورتی که  بوندستاگ مجدد یگذارقانونضطراری هرگاه بعد از اعالم حالت ا -2

برای حکومت فدرال قبول آن امکان نداشته باشد تصویب نماید، آن الیحه در صورتی که مجلس بوندسرات 

  شود.، تصویب شده تلقی مییید کرده باشدأآن را ت

ممکن است بر  ،رد شودطرف بوندستاگ ، هر الیحه دیگری که از در مدت صدارت صدراعظم فدرال -3

العاده ریخ اولین دوره اعالم حالت فوقدر ظرف شش ماه از تا «2» و «1»ج در بندهای رطبق ترتیب مند

 . «به تصویب برسد یگذارقانون
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کنگره )مجلس نمایندگان و  یگذارقانونمطابق اصل اول بخش هفتم، اختیارات  مریکاآاساسی  در قانون

 شود: جمهور به طریق زیر محدود میبر رئیسسنا( در برا

ه صورت که بای که به تصویب مجلس نمایندگان و سنا برسد، قبل از اینهر الیحه -اصل اول بخش هفتم»

دم ع نماید؛ در صورتیید و امضا میأت را ایاالت متحده تقدیم خواهد شد که آن جمهوررئیسقانون درآید به 

ا ذکر دالیل مخالفت به مجلسی که الیحه در آن تصویب شده است ارجاع و مجلس ب را نجمهور، آیید رئیسأت

ظر نچه بعد از تجدیدنظر خواهد کرد. چنانشریه خود، در الیحه تجدیدمزبور پس از درج موارد مخالفت در ن

اهد ومجلس دیگر ارسال خ ب شود، همراه با موارد مخالفت بهسوم اعضای آن تصوی ای با رأی دوفوق، الیحه

ید یأسوم اعضای مجلس مزبور نیز آن را ترا بررسی نماید و در صورتی که دو شد تا به روش مشابه آن 

« نه»و « آری»در همه این موارد آرای هر دو مجلس به صورت  ، به صورت قانون در خواهد آمد.نمایند

به ترتیب ثبت خواهد یک از مجلسین قان و مخالفان الیحه در نشریه هرمشخص خواهد شد و اسامی مواف

 . شد...

ی که نیاز به نظر موافق سنا و مجلس نمایندگان داشته باشد باید به هرگونه دستور، تصمیم یا رأ

ا ر ایاالت متحده ارئه و قبل از اجرا توسط وی تایید شود و در صورت عدم موافقت وی الیحه جمهوررئیس

ن طبق قوانین و حدودی که در مورد لوایح تعیین شده سوم اعضای سنا و مجلس نمایندگاتوان با رأی دو می

 . «، دوباره بررسی و تصویب کرداست

، نظام دو مجلسی امكان در نظر گرفتن مالحظات محلی و ملی به یگذارقانونج( در هر سه نظام 

سازد. همچنین اختیار انحالل پارلمان توسط پختگی بیشتر قوانین را مقدور می صورت مكمل و

در اصل دوازده قانون اساسی فرانسه و در اصل شصت و هشتم قانون اساسی آلمان، ابزار  هورجمرئیس

شاری و اهرم ف آوردن بر مبنای مقتضیات روز فراهم میمناسبی را برای دولت جهت تشكیل مجدد پارلما

تگی پخ دانیم که نظام حزبی موجود در هر سه کشور به تسهیل، هماهنگی وبر روی آن است. همچنین می

 کند.در این کشورها کمک شایانی می یگذارقانونو فرایند  انگذارقانون
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  العالي()مدظله از ديدگاه مقام معظم رهبري يگذارقانونشناسي نظام آسیب

بر وایح پیشنهادی و وضع قانون مبتنیضرورت در نظر داشتن ظرفیت و کار کارشناسی دولت در ل -1

د راینربط در فزام به کارشناسی مفاد آن توسط نهادها و مراکز تخصصی ذیمطالعات و پژوهش و ال

 . های قانونیتنظیم و تصویب لوایح و طرح

 : از فرمایشات مقام معظم رهبری

گشایی ، پیشرفت و گرهیگذارقانونکارگرفتن دانش و اطالعات بیشتر در کار ه * دقت و سنجیدگی و ب

  تر خواهد شد.در کار اجرا، ممکن

ر حضور در جلسات عمومی و بمستلزم آن است که نمایندگان عالوه صحیح و حکیمانه یگذارقانون* 

  ها، ساعاتی را هم صرف مطالعه و تفکر و مشورت با کارشناسان کنند.کمیسیون

 (2/3/1321) .های مختلف استفاده ببرندها و بخشوجود کارشناسان امین در کمیسیون * از

های ارزشمند آنان، ها و اندیشهگیری از تجربههای علمی و عملی و بهرهنظران محیطب* ارتباط با صاح

  به غنای مجلس خواهد افزود.

یده ، جامع و سنجثیرأتگشا، پراثر یا غیرعملی، قوانینی گرهعمر و کمعمق و یا کمه جای قوانین کم* ب

  د.فراهم شو

  .را بگیریدنظرات پخته و سنجیده کارشناسان  *

* کارشناسان باید شناخته شده و مورد اعتماد باشند و به انگیزه و عشق اسالمی، انقالبی و میهنی او 

  اطمینان حاصل شود؛ ای بسا کارشناسی که واقعیتی را واژگونه معرفی کند و مسئولین را گمراه کند.

 شورت صحیحو م ها و لوایحمل و فکر و مطالعه روی طرحأبا ت * با استفاده از کارشناسان مورد اعتماد،

 (24/3/1321) .اید بهترین قوانین را تصویب کنیدها بدر صحن مجلس و کمیسیون

ت زندگی مردم باشد و های مشکالباید گشودن گره« یگذارقانوندر قلمرو »* نخستین هدف نمایندگان 

 (0/3/1321) .ای را بر آن مقدم ندارندهیچ انگیزه

گیری، امری مثبت است؛ ولی مل روی آن برای سهولت تصمیمأو ت دبر* شنیدن حرف کارشناس و ت

 (21/3/1325) .الیحه و طرح قانونی، منفی استرعایت خواست یک مسئول اجرایی در امر 

صرفاتی در در مجلس ت * فرض بفرمایید دولت با توجه به امکاناتش، با توجه به موجودی کشور الیحه را تنظیم کرده؛

 (13/3/1331) .کنددولت از این جهت به ما گله می آید. غالباًه کلی یک چیز دیگری از آب درمیکه ب شودآن الیحه می
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بر مبانی علمی و پژوهشی، قابل وانین: صریح، جامع و مانع، مبتنیهای زیر در قعایت ویژگیر -2

 . اجرا، دارای انسجام و هماهنگی با سایر قوانین

 : از فرمایشات مقام معظم رهبری

  های نمایندگی است.از برترین یگذارقانوننویسی و * هنر قانونی

ای روزآمد، با این حال با نگاه بلندمدت باشد. دارای گستره اشد.کارآمد و روان و شفاف ب * قانون باید

 جیحها ترم و منافع عمومی باشد. اولویتمعطوف به نیازهای مرد هرچه پهناورتر باشد. قابل ماندگاری باشد.

 بهره ندر تدوین قوانین از خرد جمعی و کارشناسی بیشتری کن شود.یابد. تناقض و تکرار در قوانین ریشه

  گرفته شود.

 (2/3/1332) .بار است، زیانیگذارقانونآمیز در * نگرش جزیی، بخشی، شخصی و یا لجاجت

اظر بر مشکالت ن شد. کارشناسی شده باشد.ناپذیر باگار باشد. صریح و تاویلماند * قانون باید جامع و کامل باشد.

ا و شرایط هاتشان برای آینده، خاطر جمع کند. بتواند در موقعیتمردم را درباره تصمیم گشا باشد.زندگی مردم و گره

 (21/3/1332) .مدت الزم استها در کوتاهمواردی که برای بازکردن گره )جزمختلف اجرا شود 

االجرا با قانون اساسی و مصوبات مراجع موجد تصمیمات الزم لزوم عدم مغایرت قوانین و -3

  ی کلی نظامهاسیاست

 : از فرمایشات مقام معظم رهبری

باشد، مقبولیت نخواهد مدت جامعه نروز و نیز نیازهای بلند* قانون اگر منطبق بر نیازهای فوری و به

  ساسی خودش یک شاخص است.چهارم قانون ا و ی ذیل اصل چهلهاسیاستتوجه به  داشت. مثالً

 .نخواند، مردود است هاسیاستبا این  انیم کهی اصل چهل و چهارم اگر قانونی بگذرهاسیاست* با قبول 

 (3/0/1333) .های انقالب استه در شکل کالن مربوط به اصل ارزشعین همین مسئل

 (2/3/1321) .انداز شودمشغله مجلس باید مصروف اهداف چشم* در تصویب قوانین، همت و 

  یگذارقانوننگری در مراحل لزوم نگاه ملی و پرهیز از بخشی -4

 :از فرمایشات مقام معظم رهبری

 ی آن منطقه دائماً* در مجلس نباید نماینده فالن منطقه تصور کند هنر نمایندگی او در این است که برا

الن شهر باید فکر کنیم که چون ما نماینده فمسئله اصلی نماینده مجلس این نیست، ن پشتیبانی جلب کند. اصالً

برنامه و نادرستی ریم. این یک میدان رقابت غلط، بییا فالن استانیم، مرتب باید برای آن شهر یا استان امتیاز بگی
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نیستید،  جااست که تبعات بدی هم دارد. شما درست است از فالن نقطه کشور انتخاب شدید، اما فقط نماینده آن

های عمرانی و است نه گرفتن تسهیالت و کمک یگذارقانوننده همه ملت ایرانید. شأن مجلس هم شما نمای

 (3/3/1330)«. أن شما این است که قانون بگذاریدغیره برای آن منطقه خود، به قانون اساسی هم نگاه کنید ش

ور ق قومی و دینی کشیها برای تصویب قوانین جامع که همه سالورت نگاه ملی به قوانین و برنامه* ضر

  گیرد.را دربر می

* نماینده شرق یا شمال یا جنوب بودن خاصیتش این است که در وضع قانون، نیاز آن منطقه را در قانون 

 (3/0/1333) .نویسید، قانون برای همه استدخالت دهید، نه این که قانون را فقط برای آن منطقه می

  



 

 ايران يرگذاقانونهاي نظام مروري بر چالش

 

  مقدمه

 یند، محتوا و افراد مؤثرآایران از چهار منظر ساختار، فراسالمیدر جمهوری یگذارقانونشناسی نظام آسیب

برای وضع قانون توسط  یند صحیحآشود. وجود ساختار مناسب جهت طی فرارائه می یگذارقانوندر 

های مختلف مرتبط با امر حوه ارتباط دستگاهبه ن یگذارقانونان، ضرورت دارد. ساختار نظام گذارقانون

اره اش یابی، احصاء موضوعات تا وضع قوانین و اجرای آنیند به مراحل مسئلهآره دارد و فراشا یگذارقانون

ت صوربه  ، به دلیل اهمیتو در واقع نتیجه آن است یگذارقانونیند آثر از فرأدارد. محتوای قانون که مت

  گیرد.ار میجداگانه مورد بررسی قر

  الف( ساختار

 )در نظر گرفته شدن مالحضات اجرایی در وضع قانون(  یگذارقانوننحوه ارتباط قوه مجریه و مقننه در  -1

اساسی در سال  ایران، اجرای قوانین با چالشی ساختاری روبروست. با اصالح قانوناسالمیدر جمهوری

رینی احزاب سیاسی، ارتباط بین قوه تقنینی و اجرایی آفوزیری و در فقدان نقشو حذف پست نخست 1303

  به مقدار زیادی گسسته شده است.

یت مجلس است( و یا تعبیه که ضامن ارتباط مؤثر مجلس و دولت برآمده از اکثر) تجربه نظام پارلمانی

ن کمیسیوو موافقت دولت و یا توافق در  جمهوررئیسهایی در نظام ریاستی همچون ضرورت امضای مکانیزم

و  مهورجرئیسوزیر به مجلس و انحالل مجلس توسط صوب شدن قانون، حق پیشنهادی نخستمشترک برای م

هایی از لزوم ارتباط و همکاری تنگاتنگ قوه ، نمونهجمهوررئیسیا حق وتوی قوانین مصوب مجلسین توسط 

  .به اجرای قانون جهت نیل به اهداف استنتیجه تعهد قوه اجرایی  یند وضع قوانین و درآتقنینی با اجرایی در فر

یابد و در نتیجه آن وضوعیت میدر چنین شرایطی نظارت بر حسن اجرای قانون )و نه اجرای قانون( م

 قانون، اجرای ثیرأتداد و در چرخه وضع تا ارزیابی  قرار رزیابیاجرای قانون را مورد ا ثیرأتتوان نتیجه یا می

  کار قرار داد. در دستور نگری و اصالح قوانین راباز

  هاو عدم تعیین حدود صالحیت آن یگذارقانونتعداد مراجع  -2

سو مبه وضع قوانین متعارض یا غیره لمرو صالحیتی مشخص ندارند و بعضاًکه ق یگذارقانونوجود نهادهای متعدد 

قی وارد نماید. در اولین احصاء آسیب جدی به ثبات و نظام حقو دتوان، میپردازنددر موضوعات واحد یا مرتبط می

  رسد.مورد می 34به حدود  ،تعداد این مراجع وضع از قبیل شوراهای عالی و فارغ از تعداد فراوان شوراهای اسالمی شهر
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  یگذارقانوننبود سازوکار نظارت بر مصوبات مراجع موازی  -3

تحت شمول نظارت مستمر و ایند، نممی یگذارقانوندر عرض مجلس اقدام به  بسیاری از نهادهایی که

. برای مثال مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در قلمرو نظارت گونه نهاد و مرجعی نیستندمناسب هیچ

  مستمر شورای نگهبان از حیث مطابقت با شرع و قانون اساسی قرار ندارد.

  فقدان ضمانت اجرای مناسب برای اجرای قوانین -4

و به همین دلیل از  یی مشخص و یا ضمانت اجرا نیستدارای سازوکار اجرا بسیاری از مصوبات مجلس

 ه است. عدم اجرایامکان اجرا نیافت ،غم تصویب مجلسرنام برد که علیتوان بسیاری از احکام قانونی می

  نشود. مینأت در عملشود که هدف تقنین قوانین باعث می

  اد باالدستیفقدان سازوکار بررسی انطباق مصوبات با اسن -5

لی ی کهاسیاستاخیراً در معاونت قوانین مجلس، سازوکاری برای بررسی عدم مغایرت با قانون اساسی، 

باره که آمار و اطالعات مشخصی در ایننانداز و قانون برنامه تعبیه شده است. ولی به لحاظ ایسند چشم نظام،

هر حال اگرچه بر طبق قانون اساسی سازوکار کنترل  مورد قضاوت قرار گیرد. در دتواناست، نمی ارائه نشده

ی کلی نظام هاسیاستعدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی شورای نگهبان قرار داده شده و در خصوص 

دام و به قنظام، این مجمع امصلحتتشخیصنظارتی و تفویض اختیار رهبری به مجمع نامهآئیناساس هم بر

سازوکار جدی برای نظارت بر مصوبات مجلس در این خصوص  در نهایت ولی ،کندشورای نگهبان اعالم می

  ای بیاندیشد.راستای تحقق اسناد باالدستی چارهگرایی در ل هموجود ندارد و نظام تقنینی کشور باید برای کنتر

  رئیسه( تأهیها، )نمایندگان، کمیسیون ناکارآمدی ابزار نظارتی مجلس -6

های یک نظام حکومتی است و مجلس نیز به عنوان از بروز مشکل و ایجاد هزینه گیرینظارت، الزمه جلو

سو و نیز نهادها و ارکان دیگر کشور ا و اجزای خود از یکیک رکن مهم حکومت نیاز دارد نسبت به نهاده

  د.ثر و کارآمد نمایؤارت آن واقع شده است از سوی دیگر، اعمال نظارت مکه در شمول نظ

 

  يندآب( فر

  ها بر لوایحغلبه طرح -1

طرح و الیحه به مجلس واصل  000 ،گزارش این از بدو مجلس نهم تا زمان تهیه شده بر اساس آمار اعالم

قانون مصوب به  20مورد الیحه است و همچنین  120مورد طرح نمایندگان و  345ه از این تعداد شده ک

  ه است.مورد الیح 35مورد آن طرح و  001دولت ابالغ شده که 
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الیحه و طرح قانونی و همچنین  اسالمی از طریقورایشقانون اساسی، مجلس« 20»اساس اصل اگرچه بر

ولی بدون  ،نمایدمی یگذارقانونها های شورای عالی استانی از طریق طرحقانون اساس «142»اساس اصل بر

بدین دلیل است که دولت نیازهای  اساس الیحه است. این موضوعاقدام بر یگذارقانونتردید اصل در نظام 

ی سبر مطالعات کارشناهای اجرایی و همچنین مبتنیدستگاهعمومی کشور را با اتکای بر اطالعات واصله از 

 زمانی اهمیت اًدهد. این موضوع خصوصو براساس اطالعات موجود در دولت، بهتر از نمایندگان تشخیص می

و  اتنگری که اطالعگرایی و بخشیو مصالح عمومی باشد نه منطقهنفع بر مبتنی یگذارقانونیابد که می

طرح از  345تواند دستیابی به نفع عمومی را بهتر تضمین نماید. لذا تقدیم نهادهای موجود در دولت خود می

گر وجود مشکل در نظام شود بلکه این بیانالیحه حسن محسوب نمی 120ر مقابل سوی نمایندگان د

وانین مورد موقع قه تصویب ب نماییم که موفقیت مجلس در گرو کیدأتست. باید بر این نکته ا یگذارقانون

اشد و لس بتواند گزارش عملکرد مجویب قانون نمینیاز و اثرگذار در رفع مشکالت کشور است، صرف تص

بر بتنیم یگذارقانوننکته مثبتی در عملکرد مجلس نخواهد بود.  ،چه بیشتر باشدوضع قانون و حجم آن هر

است.  ای و بخشیفارغ از منافع منطقه و توجه به نفع عموم ی قابل اتکانگری و کار کارشناسطرح فاقد جامع

ظرات ن عاًقط ،های اجرایی با اتکای بر تجارب اجرایی و اطالعاتی کمی و کیفیدستگاهکارشناسان دولت و 

ر د قه تقنین در سالیان اخیر و خصوصاًرند. سابتری در مقابل با توان کارشناسی مجلس در اختیار دامتقن

ا قنین بای از بدنه کارشناسی دولت در حوزه توری سابق که استفاده از بخش عمدهی ریاست جمههاسال

نشان داد که عدم توجه به بدنه  ،د و مجلس فقط اتکای بر بدنه کارشناسی خود داشتچالش روبرو ش

 ای درک بهتر مشکالتها در حوزه تقنین برربی موفق که ارزش آنکارشناسی دولت یعنی از دست دادن تجا

هد و بر دختیار دولت قرار میگیری در ا، توان بهتری را برای تصمیمحتی در اجرای قوانین اجرایی خصوصاً

ها صل و آن هم به نحوی که تعداد طرحاین اساس تقدیم طرح باید حالتی استثنایی در تقنین باشد و نه ا

  برابر لوایح دولت باشد. 3قریب 

 افزایش پیشنهادات نمایندگان مجلس  -2

مجلس  داخلی نامهآئینها و لوایح و البته طبق ضوابط دگان محترم در حین رسیدگی به طرحچه نمایناگر

ن وردی آن پیشنهادات و البته در مواردی رأافزوزولی افزایش رو ،مجازند تا پیشنهادات خود را طرح کنند

 نقض اهماهنگی داخلی مصوبات و یا بعضاًتواند به نمی ها و لوایح بعضاًمتعاقب آن اصالح طرحها و آن

یندگان نهادات نماطرح یا دولت در مقام ارائه کننده الیحه بیانجامد. تعداد پیش هغرض نمایندگان پیشنهاد دهند

ه اختصاص دارد که با حذف مورد آن به الیحه بودج 5305مورد بوده که فقط  3144کنون در این دوره تا

  پیشنهاد از سوی نمایندگان ارائه شده است. 3سهم بودجه، یعنی برای هر طرح و الیحه بطور متوسط 
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تعداد  درصدی پیشنهادات در الیحه بودجه، 13رغم افزایش قریب وجه نمود که علیباره باید تدر این

ساعت به  053های تخصصی از ی کمسییونو ساعات رسیدگ 10به  140های تخصصی از جلسات کمیسیون

 سهم ،رغم افزایش پیشنهاداته علیساعت تقلیل یافته است. این موضوع بدین معنی است ک 230.5

یند رسیدگی به الیحه بودجه کاهش یافته است. بسیار بدیهی است که الزم آهای تخصصی در فرمیسیونک

اال  های تخصصی بررسی و اعالم نظر شود وونحداقل در زمان مناسب در کمیسی است این پیشنهادات

تواند بار این رسیدگی سنگین را مورد پذیرش قرار دهد. در ضمن افزایش کمیسیون تلفیق به تنهایی نمی

لبته به ه اای در قانون بودجه منتهی شود کهای بخشی و منطقهتواند به افزایش سهمای میپیشنهادات بودجه

  .ه قابل دفاع نیستوجلحاظ کارشناسی به هیچ

و  1311، 1314حکم قانونی جدید و تکراری در لوایح بودجه  243اساس آمار منتشره ساالنه حدود بر

ری ودجه باید تدبیر دیگکار رسیدگی به الیحه بت که مجلس برای سازوسا ید اینؤوجود داشته که م 1312

  بیندیشد.

 فوریت در تصویب قانون 

یت شود، با فورستثنایی که برای رفع مشکلی در کشور قانونی وضع میموضوع تقنین جز در موارد ا

سازگاری ندارد. رسیدگی فوری در مجلس، امکان بررسی دقیق را سلب کرد و منجر به عدم توجه جدی به 

و دو فوریتی در ها و لوایح یک فوریت اساس آمار ارائه شده طرحخواهد شد. بر یگذارقانونابعاد مختلف 

ها و لوایح از طرح درصد 24است که قریب  مورد بوده است که نشان دهنده آن 33کنون مجلس تااین دوره 

 ست که: ا شود. البته توجه به این آمار مبین اینصورت فوریتی رسیدگی میه ب

هاست و این از تعداد طرح درصد 20مورد که حدود  31است یعنی  هاها در طرحبیشتر فوریت –اول

که نمایندگان هم با تقدیم طرح و هم تصویب فوریت آن مجلس را با مشکل جدی روبرو بدین معنی است 

 سازند. می

 33کنون مورد و در دوره نهم تا 51، هفتم مورد 00مورد، ششم  24ها و لوایح فوریتی در دوره پنجم آمار طرح –دوم

وریت که تحلیل دالیل فه باید اذعان نمود چندگان در رسیدگی فوریتی است. اگردهنده رویکرد نمایمورد است که نشان

با اتکای بر  ،دلیل عدم دسترسی به این اطالعاته ولی ب ر و مشکالت ناشی از آن صورت گیرد،اساس شرایط کشوباید بر

تخصصی  هایطور جدی مورد توجه قرار گیرد. مجلس و کمیسیونه همین آمار خام باید گفت این مشکل در تقنین باید ب

ر نظام د یار داشته باشند. این موضوع خصوصاًان باید فرصت کافی برای بررسی و تصویب قوانین در اختو نمایندگ

ست که دولت ا یابد. جالب این، اهمیت بیشتری میهای نمایندگان استبر طرحکه بیشترین ورودی آن مبتنی یگذارقانون

تعداد لوایح  ،خواست کندوریت رسیدگی از مجلس درید برای فل کشور دارد و باکه بیشترین اطالع را نسبت به مسائ

 ین رسیدگی فوریتی در لوایح دولت است. دهنده سهم بسیار پایاست که نشان مورد 2فوریتی فقط 
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 آمد تنقیح قوانین نبود نظام کار

تعارض م انین و مقررات مشابه، همسو و بعضاًی و تصویب بسیاری از قوگذارقانونصد سال پیشینه نظام 

های قانونی مواجه نظم از هنجارکران و البته بییان در مقام اجرای قانون با دریای بید تا مجرشوعث میبا

باشند. تنقیح در بسیاری موارد، کاستن یا افزودن بر شمول حکم یا موضوع قوانین بوده و این امر اعمال 

لس تنقیح قوانین در کشور، مجشود؛ به همین دلیل بهترین مرجع برای انجام میصالحیت تقنینی محسوب 

 شورای اسالمی خواهد بود. 

 ی کلی نظام هاسیاست ی در موارد مصرح در قانون اساسی وگذارقانونعدم 

؛ با این حال ی شده استگذارقانونراحت انجام موضوعی منوط به در برخی اصول قانون اساسی به ص

یجه ای ننموده است که در نترد نیاز اقدام شایستهب قوانین مومجلس نسبت به انجام این مهم و تصوی بعضاً

 بر ندارد. همچنیندمات الزم برای اجرایی شدن را درکار و مقهایی از قانون اساسی، سازوتوان گفت بخشمی

  ی جمعیت که اجرای آن نیاز به قانون دارد.هاسیاستی کلی نظام مثل هاسیاستبرخی 

  نویس متناسب با نیازهای روز جامعه و مردمهیه پیششناسی جهت تخأل نظام اولویت و مسئله

نابع محدود در دسترس و نیز با این حال م ،مشکالت و نیازهای وسیعی در جامعه وجود دارد در کشور

شود تا در یک مقطع زمانی امکان رسیدگی به تمامی این موارد وجود نداشته های محدود باعث میظرفیت

بندی مشکالت کشور پرداخت و در هر ، به اولویتهاییتعیین مالکتا ضمن  د. بر این اساس الزم استباش

 د. هایی از این نیازها اقدام نمور نظر گرفته شده نسبت به رفع بخشهای دو نیز اولیت زمان حسب توان جاری

  نفعان یا جامعه هدفعدم کسب اطالع از نظر اکثر ذی

های تقنینی موفق به خدمت گرفته شده است. کسب نظر از کاری است که در بسیاری از دستگاهاین راه

ی کارهای پیشنهادالی راهتری از مشکالت و میزان موفقیت احتمحکه بینش و درک صحیاین افراد ضمن آن

صحیح  کت در اجراینماید، برای جامعه هدف نیز اقناع فردی بیشتری به تمکین به قانون و مشارتحصیل می

. با این حال در نظامات تقنینی مجلس و در فرآیند تصویب یک قانون، هیچ جایگاه قابل آوردقانون فراهم می

رفته وه مجریه در نظر گرتبه قهای تابعان و فرمانبران یک قانون جز مقامات عالیبرای نظرات و دیدگاهتوجهی 

 نشده است.
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  هانویسو مجلس و قوه قضائیه در تهیه پیشعدم تعامل دولت 

تجربی کشور را در اختیار دارند. بر این  –های فکری وای کشور بخشی از نخبگان و ظرفیتق یک ازهر

د بیشترین توانگانه میکار گرفته شده در قوای سهه اساس، تعامل این قوا و استفاده از تمام ظرفیت نخبگان ب

 از قوانین مصوب، صرفاًل بخش عظیمی ی را در کشور فراهم آورد. با این حاگذارقانونظرفیت و استعداد 

جریه و قضائیه در مرحله تهیه گونه ابتکار یا تعاملی با قوای مهای پبشنهادی و بدون هربراساس طرح

 رسد. نویس، به تصویب میپیش

 ها نویسی تقنین، اجرا و قضا در تهیه پیشعدم توجه به مرزها

اساسی، به عنوان مفاهیم سامان دهنده امور  رانی به سه شأن تقنین، اجرا و قضا در قانونتقسیم شئون حکم

ر است و الزم است د در ساختار و بدنه نظام جمهوری اسالمی و نوعی تقسیم کار، مورد استفاده قرار گرفته

خودداری نماید.  ،ی نیز مجلس از دخالت در موضوعاتی که ماهیت اجرایی یا قضایی داردگذارقانونفرآیند 

مردان، نمایندگان مجلس به منظور به دلیل برخی عملکرد دولت ت که مخصوصاًاین حال مالحظه شده اسبا 

مردان در حوزه امور اجرایی نیز اصالح جریان امور و بهبود مشکالت حاصل از عملکرد نادرست دولت

 ناند. این در حالی است که در این موارد الزم است نمایندگادر قالب تصویب قانون اتخاذ نمودهتصمیماتی را 

 نظارتی، عملکرد ری نموده با استفاده از ابزارهایمجلس از ورود به حوزه اجرا با ابزار تصویب قانون خوددا

  مردان را محدود و اصالح نمایند.دولت

 کوتاهی در ارائه لوایح مورد نیاز از سوی قوای مجریه و قضائیه 

های رم تقنینی، محدود شدن طرحی و کاهش توگذارقانونکارهای افزایش کیفیت ین راهتراز اصلی

ه معامور عمومی جا به دهیعنوان قوای سامانپیشنهادی نمایندگان و افزودن به تالش دولت و قوه قضائیه به 

قضائیه از انجام این مهم . با این حال در عمل شاهد هستیم که دولت و قوه برای ارائه لوایح تقنینی است

  .نیازمند ابتکار تقنینی نو است و رفع این مشکالت ا مشکالتی مواجهنمایند در حالی که جامعه بغفلت می

 و عدم بررسی توسط متخصصین موضوع طرح یا الیحه  م استفاده صحیح از ظرفیت نخبگانعد

های مختلف نظام تقنینی برای تجمیع و استفاده از نظرات نخبگان و گذاری قابل مالحظه در بخشسرمایه

حظه های مجلس مالنه پژوهشی و کارشناسی مرکز پژوهشتوان در بدرز آن را میکارشناسان که نمونه با

وهشی نظر کارشناسان مراکز پژها اظهارز فرآیند تصویب که در آنبینی مراحلی انمود. بر این اساس شاید پیش

 طرف نماید.بتواند تا حدودی این نقیصه را بر ،نقش تعیین کننده داشته باشد
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 ماعی، فرهنگی و... یتی، اجتن کارشناسی به همراه توجیهات اقتصادی، فقهی، حقوقی، سیاسی، امننبود سند پشتیبا

شود تا ضمن رعایت حداقلی از مباحث های تخصصی برای قوانین مصوب، باعث میوجود پیوست

رحله مکارشناسی در مقام تهیه و پیشنهاد متن قانونی در مرحله بررسی، تصویب قانون در مجلس و حتی در 

گر مجریان قانون مردان و دیکار پیشنهادی در اذهان دولتتری از مسئله و راهاجرای قانون نیز درک مناسب

شود به غایت کلی و مبهم بوده و چه به عنوان مقدمه توجیهی طرح یا الیحه نگاشته میآن ایجاد شود. عموماً

 نماید. توایی آن ارائه نمین یا ابعاد محنکته خاصی را در اثبات ضرورت تصویب یک قانو

 نویس واحد ترکیب موضوعات متعدد در پیش

صوبه م ی مناسب، رعایت تناسب موضوع و عنوان و نیز اختصاص هرگذارقانوناز جمله ضروریات شکلی 

ها و لوایح قانونی تقدیم شده به ی است که در بسیاری از موارد طرح. این در حالتقنینی به یک عنوان است

ای از ، مجموعهاسالمی در قالب قانونی با عنوانی مشخصشوراینیز قوانین مصوب مجلس مجلس و

 دارند.  برغیرمتناسب را در موضوعات مختلف و بعضاً

 تقنین به جای استفاده از ابزارهای نظارتی 

ف و گاه نجام وظایمردان و مسئوالن در اترین دالیل ایجاد مشکالت در جامعه، کوتاهی دولتاز جمله اصلی

های رای رفع مشکالت استفاده از ظرفیتکار بدر این موارد بهترین راههای احتمالی ایشان است. حتی سوءاستفاده

  .های زیرنظر قوه قضائیه استهای نظارتی دیگر همچون دستگاهمجلس و گاه حتی استفاده از ظرفیتنظارتی 

 نویس بدون در نظر گرفتن چگونگی اجرا تهیه پیش

عیین معیارهای ت ترینمهمی است. مسئله اجرا و اقتضائات خاص آن از گذارقانونثر از ساختار نظام أمت مسئلهاین 

ن قوه مجریه میلی مسئولیواقع به دالیل مختلفی از جمله بیبا این حال در برخی م .رسدکننده مفاد یک قانون به نظر می

وجهی نمایندگان به اقتضائات اجرایی مسئله، این مهم به انجام تبه همکاری و تعامل با مجلس یا بیو قوه قضائیه 

 رسد. آمدی در اجرا به تصویب میی و بعید از احتمال موفقیت و کاررسد و قوانینی بیگانه با اقتضائات اجراینمی

 ها گیری در کمیسیونعلنی بودن رأی

ی، مالحظات سیاسی را در نظر گرفته د تا نمایندگان هنگام رأشوها سبب میگیری علنی در کمیسیونرأی

شود فشارهای جناحی و سیاسی سبب می و نتوانند به راحتی نظر واقعی خود را اعمال نمایند. به بیان دیگر

دگان نظر اکثریت و یا حتی متناسب با نظر نماین چه باور دارند، بنابرتا نمایندگان حاضر در کمیسیون خالف آن

 نفوذ رأی دهند. مؤثر و ذی
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 ناکارآمدی شیوه رسیدگی در صحن علنی مجلس 

بینی شده به نحوی است که ابتدا پیشنهاد نامه داخلی مجلس پیشقانون آئین «155»ای که در ماده شیوه

از آن پیشنهاد چاپ شده و بازگشت به الیحه دولت یا طراح اصلی، سپس پیشنهاد حذف کل ماده و بعد 

چه گیرد و در این میان آنمورد بررسی قرار می دید نمایندگان و...س پیشنهاد جهای فرعی و سپکمیسیون

ها و لوایح در کمیسیون اصلی مورد دقت بیشتری گزارش کمیسیون اصلی است. طرح توجهی است،مورد بی

از  ،ر موضوع از متخصصین امر هستندها که فراخوه جهت حضور کارشناسان مرکز پژوهشگیرد و بقرار می

 ی و کارشناسی مطلوبی برخوردار است. پشتوانه علم

  امكان بررسی پیشنهاد جدید نمایندگان در صحن، بدون بررسی در کمیسیون

گیرند های تخصصی مورد بررسی قرار میدی پس از تصویب کلیات در کمیسیونها و لوایح پیشنهاطرح

ارشناسی خود را ارائه نظرات ک های مجلس نیز در هر موردگران مرکز پژوهشارشناسان و پژوهشو ک

نظرات  ها و پس از شنیدن نقطهپیشنهادات جدید باید در کمیسیون یندیآبا وجود چنین فر مایند. طبیعتاًنمی

با این وجود شاهد آن هستیم که نمایندگان در صحن علنی پیشنهادات جدیدی را  ،کارشناسی صورت بگیرد

هایی علنی و در مرحله نجه به نظرات کارشناسی در صحن ها با متن و بدون توبدون در نظر گرفتن نسبت آن

شنهادات دارند، موارد مذکور مجدد در بایست اگر تمایل به بررسی این پیکه می گذارند در حالیبه رأی می

 مورد بررسی قرار گیرد.  های تخصصیکمیسیون

 عدم وجود حد نصاب جهت ارجاع موضوع به مجمع 

یا  ع یا قانون اساسی وله اصرار بر تصویب قانونی است که مغایرت با شرارجاع موضوع به مجمع به منز

ست بایپذیر باشد. به همین منظور میری نباید به راحتی و سهولت امکانها را دارد، پس چنین امهر دوی آن

اید ببه مجمع تشخیص  حد نصاب قابل قبولی از آراء نمایندگان پشتوانه این امر باشد و امکان ارجاع موضوع

 د. حدود شوم از این طریق

  نیاز جهت رسیدگی شورای نگهبان به مصوبات مجلس عدم اختصاص زمان مورد

روز فرصت  24در حال حاضر شورای نگهبان برای بررسی و اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس حداکثر 

رت وبه مجلس و یا کثاین در حالی است که در بسیاری از موارد به جهت ابعاد تخصصی و پیچیده مص ،دارد

ی اگیری مناسب را برور فرصت کافی برای بررسی و تصمیمو گستردگی مواد مصوبه مجلس، زمان مذک

 آورد.اعضای شورای نگهبان فراهم نمی
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  نامه اجرایی قوانیننبود ضمانت اجرای عدم نگارش آئین

اجرایی آن از سوی مسئولین قوه های نامهآئیناجرای یک قانون، نیازمند تصویب  در بسیاری از موارد

سفانه به جهت عدم أاه به جهت غفلت، سهو و یا حتی متبا این حال گ ؛مجریه یا حتی قوه قضائیه است

پذیرد و قانون ها در زمان مناسب انجام نمینامهآئینتدوین و تصویب این  ،همکاری و فقدان حسن نیت

 ماند. مصوب مجلس در مرحله اجرا معطل می

 بخشی قوانین ثرات اجرا و میزان کارآمدی و اثرایش مستمر اعدم پ

ست رسد که الزم اسری توجیهات کارشناسی به تصویب میهر قانون با یک یا چند هدف مشخص و با لحاظ یک

با پیگیری و نظارت بر چگونگی و کیفیت اجرای قانون، از کم و کیف تحقق اهداف و توفیق توجیهات کارشناسی 

یک قانون منوط به کارآمدی و  بدیهی است استمرار و حیات .یب قانون، اطالعات الزم را کسب نمودمنجر به تصو

نظر نظام سیاسی خواهد بود و در صورتی که ی روابط اجتماعی و تحقق اهداف مدبخشی قانون مذکور در ساماندهاثر

 ری و اصالح قرار گیرند.ورد بازنگالزم است توسط مجلس م ،اندانین مصوب، توفیق در اجرا نداشتهقو

 

 محتواي قانون  ف(

 گذاری( وضع قوانین متعدد )افزایش حجم قانون

نمود که کارآیی مجلس در کیفیت تقنین است نه کمیت آن، ولی هم  کیدأتبه وضوح باید بر این نکته 

توان می احتی. افزایش حجم قوانین را به رل تولید قوانین و مقررات مبتال هستندمجلس و هم دولت به مشک

 شود. با مراجعه به مجموعه قوانین سالیانه منتشره رویت نمود که همه ساله بر حجم فیزیکی آن افزوده می

 عدم کیفیت قوانین 

زمانی حساسیت  وضع قوانین است. این موضوع خصوصاً این اصالحات نشان دهنده عدم دقت در حین

 رسد. تا اصالح قانون به چند ماه هم نمییابد که در برخی موارد فاصله تصویب بیشتری می

 عدم ساماندهی قوانین جدید ذیل قوانین جامع 

نگری ست. قانون جامع و البته این جزییی و موردی اه دنبال تصویب قوانین جزیطور جدی به نظام تقنین ما ب

کند.  ود ایجاد مشکلاین اصالح در بخش دیگری خ ن در بخشی اصالح شود و البته بعضاًشود تا قانوباعث می

من وضوع تقنین است. ضاین نوع نگاه به م ات و ایجاد مشکالت اجرایی، تبعاتفقدان هماهنگی بین این اصالح

ا این یعنی ای بس ،گیردهای اجرایی صورت مین هماهنگی قبلی با دستگاهوداین اصالحات جزیی ب اینکه معموالً

 . تگاه دیگر ایجاد اشکال نمایداصالح مشکل یک دستگاه را مرتفع ولی برای دس



 

 

 

 314 رانيا یگذارنظام قانون یهابر چالش یمرور

  تداخل و تزاحم قوانین

ای که این موضوع در داخل آن قرار در نظر گرفتن نظام جامع و منظومهتعداد قوانین مصوب، بدون 

شود و وجود دی عدم هماهنگی مصوبات را باعث شود که مصوبات متعدد، خود چالش جگیرد سبب میمی

 های مجری قانون را دچار مشکل خواهد کرد. اهطور جدی دستگه قوانین متعارض ب

 روز نبودن قوانین  به

ن روز نبودن قوانی روز نشده است. به بسیاری از قوانین ما مطابق شرایط روز و نیازهای امروز اجتماع به

ای چون شد. این موضوع حتی در موارد سادهباعث فقدان کارآیی و عدم ثمر بخشی قوانین خواهد  در عمل

ریالی تخلف از  2444تا  244م نقدی مندرج در قوانین هم قابل مشاهده است. مواردی چون جرایم جرای

 سازد. قوانین که امروزه فقط اسباب تمسخر قوانین را نزد عموم فراهم می

  نامه و قالب معیار نگارش طرح و الیحهنبود شیوه

باعث شده است تا ها و لوایح طرحارچوب کلی در رابطه با تهیه هفقدان وجود یک استاندارد و چ

در  شود تاترین استانداردهای تهیه مواد قانون، چندان در اولویت قرار نگیرد. همین نکته باعث میحداقلی

مشخص در خصوص شکل و  ها نیز به جهت فقدان یک استاندارد و رویهزمان بررسی این لوایح و طرح

 همراه با خطاهایی باشد.  یند رسیدگی دشوار و بعضاًآها فرمحتوای آن

  نگاه تک بعدی ؛عدم سنجش جوانب امر

تی حها و لوایحی بوده است که یا به قید فوریت و گاه در مواردی مصوبات تقنینی مجلس، حاصل طرح

صوبات کثر این ماند؛ در ایه مفاد پیشنهادی تقدیم مجلس شدههایی در تهبدون وصف فوریت ولی با تعجیل

کار پیشنهادی قرار نگرفته است. به همین جهت سو نگر مبنای تحلیل مشکل و ارائه راههنگرشی جامع و هم

بعدی بوده و حتی در صورت تصویب و اجرا نیز یا مشکل را رفع تک تقنینی پیشنهادی نیز عموماًکار راه

 واهد افزود. از بعد دیگری به مشکالت کشور مواردی را خ ،نماید یا اگر مشکل مذکور را برطرف سازدنمی

  تعیین تكلیف نكردن قوانین خالف شرع و قانون اساسی مصوب قبل از انقالب و مصوبات سایر مراجع وضع

؛ این در حالی است که نهاد انداز نظام حقوقی ما را تشکیل داده هاییقوانین مصوب پیش از انقالب، بخش

انون رعایت موازین شرعی نداشته است. با تصویب ق در تهیه و تصویب این قوانین تعهدی نسبت به وقت گذارقانون

رسد بسیاری از قوانین مصوب پیش از انقالب با شبهه تعارض با موازین شرع و قانون اساسی اساسی به نظر می

گاه به صورت قطعی و مشخص نسبت به بررسی همه جانبه و فراگیر پیش از انقالب و مواجه هستند لیکن هیچ

  .حاضر، اقدام مؤثری صورت نپذیرفتها در زمان اعتبار بودن آنبال ص اعتبار داشتن یاتعیین تکلیف در خصو
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 نبود معیار ارزیابی اثرات فرهنگی و اقتصادی قوانین 

در جامعه  مورنظر و بهبود جریان ایک قانون در زمینه تحقق اهداف مدتوفیقی هرگونه تحلیل از موفقیت یا کم

ج اجرای ز نتایارهایی مشخص چه در بعد ارزیابی کیفی و چه در بعد ارزیابی کمی اها و معینیازمند تعریف سنجه

ز دیگر گانه کشور و نیبدیهی است در فضای فقدان، توافق و فهم مشخص مسئولین قوای سه قانون مذکور است.

اقدام به کس از ظن خود و مطابق با دیدگاه شخص خود ها هرون و شهروندان جامعه از این سنجهمجریان قان

 آید.ها فراهم میچه بسا متعارضی نیز از این تحلیلو  تنتایج مشت یابی نتایج یک قانون نموده و بعضاًتحلیل و ارز

  

  د( قانون و مقررات گذاران

  عدم آشنایی مقنن با قوانین سابق

ی هاظرفیت توجهی و عدم آگاهی ازم موجود در قوانین سابق و نیز بیدلیل بسیاری از احکاتکرار بی

ترین دالیل تورم قوانین و نیز مصوب قوانین کم کیفیت است. اطالع و شناخت قوانین مصوب گذشته اصلی

 ترین عامل مانع از تکرار تصویب قانون مشابه یا تصویبمجلس نسبت به قوانین موجود، اصلینمایندگان 

طح دانش قانونی نمایندگان مجلس . بر این اساس تالش برای افزایش سقوانین متعارض و غیر همسو است

 د. ی مجلس منتهی شوگذارقانونند به افزایش کارآمدی نظام توامی

  های شكلی و ماهوی تقنینعدم اطالع از بایسته

د؛ عدم رعایت این الزامات ت ماهوی و شکلی تدوین و تصویب شوهر قانونی الزم است با رعایت الزاما

ح ی و اصالگذارقانونهای ناظران یند تصویب قوانین و افزایش هزینهفرآ سو منجر به طوالنی شدناز یک

اری در مصوبات نهایی تقنینی است. لذا های بسیو از سوی دیگر باعث ضعف و کاستی دشومصوبات می

یند ثری در فرآؤس ضمن آشنایی با این استانداردها به نحو مد تا نمایندگان مجلشایسته است تالش شو

 نمایند.  لس شرکتی مجگذارقانون

  عدم آشنایی نمایندگان با اقتضائات اجرایی

شود قوانینی به ظرایف اجرای قوانین، باعث می مندی از آگاهی وبدون شک تجربیات اجرایی و بهره

ای ین حال فقدان چنین مهارت و آگاهیبا ا تر به تحصیل نتایج مدنظر فراهم شود؛مراتب کارآمدتر و نزدیک

شود تا قوانینی کم نسبت به اقتضائات اجرایی تصویب شده و امکان و دگان مجلس باعث میدر نزد نماین

 مجال اندکی و چه بسا محالی برای اجرا داشته باشد. 
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  جلس با تحصیالت و تخصص نمایندگانعدم تناسب نیازهای تخصصی م

از سوی دیگر شاهد مرتبط دارند. رکمیسیون عمران مجلس تحصیالت غی به عنوان مثال اغلب اعضای

ایه های الزم و البته پشک فقه و حقوق به عنوان دانشکه بیوق نمایندگان هستیم در حالیضعف فقهی و حق

 در انجام وظایف تقنینی و نظارتی الزم است تا حد مطلوب توسط نمایندگان آموخته و بکار گرفته شود. 

  ت از مصالح ملیاشتغال نمایندگان به مصالح محلی حوزه انتخابیه و غفل

ایف خود در سطح ملی در انجام وظ شود اماهای محلی برگزیده مینمایندگی منصبی است که از حوزه

جایی که استمرار تصدی این مناصب منوط به پیروزی مجدد در انتخابات محلی با این حال از آن ،دکناقدام می

ام شئون خود غفلت نموده و تنها بر مصالح و این برخی از نمایندگان نسبت به ابعاد ملی انج، بنابراست

 گمارند. سبت به حوزه انتخابیه خود همت میکارکردهای تقنینی و نظارتی ن

 های پیشنهادی و قوانین مصوب پاسخگویی نمایندگان در قبال طرح بینی نظامعدم پیش

ا یک شود تمی فقدان عنصر مسئولیت حقوقی و سیاسی نمایندگان در خصوص اقدامات تقنینی باعث

ی ی، گروهی و محلی و گاه حتبراساس مصالح جزی به تبعات سنگین اقدامات خود صرفاً نماینده بدون توجه

ای نماید و در این رح یا مخالفت یا موافقت با الیحهمواردی چون خصومت فردی یا گروهی اقدام به ارائه ط

گویی سخاگو نباشد. لذا توجه به نظام پنیز پاسخبه هیچ نهاد یا مقامی بین نسبت به اقدامات ناصواب خود 

 پذیر است. نانمایندگی امری اجتناب

 ها و لوایح خی نمایندگان در جریان بررسی طرحزدگی برگری و سیاستالبی

مل و دقت أها و لوایح پیشنهادی الزم است بر مبنای مطالعه، تبت و منفی نمایندگان نسبت به طرحآرای مث

های فردی و ای موارد رایزنیباشد؛ با این حال در عمل در پارههای دینی و مصالح ملی زشو با لحاظ ار

  گیرد.رسمی در جلسات و خارج از جلسات مجلس، مبنای آرای مثبت یا منفی قرار میجمعی غیر

  



 

 ساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبانقانون ا «71»اصل 

 88د فتحیمحم
 

 هفتاد و یكماصل 

 تواند قانون وضع کند.اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میشورایمجلس

دانان حداقل دو نظر متفاوت در بین حقوق ،قانون اساسی «21»بر اصل حیتی مجلس بنادر مورد قلمرو صال

اسالمی ورایشینی مجلسنقانون اساسی، صالحیت تق «21»وجود دارد. به ویژه این نظر که با توجه به مدلول اصل 

قانون اند و عقیده دارند قید را در حدود مقرر در قرار داده کیدأتبه نحو عام از حیث قلمرو موضوعی را مورد 

؛ یعنی شودمی سمجل یگذارقانونبلکه قید کیفیت و نحوه اعمال  اساسی نه قید موضوع صالحیت

حکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و ااسالمی نمیشورایمجلس

به جامعه نخواهد بود که مجلس موضوعی از موضوعات عمومی و مبتالهیچ  ،مغایرت داشته باشد. بر این اساس

ر ینی خود را به نحوی اعمال نماید که دباشد و تنها موظف است صالحیت تقن حق ورود تقیینی به آن را نداشته

ون اساس قانون اساسی تفسیر قانجا که براز آنن شرعی و قانون اساسی نباشد. نهایت مصوبه مجلس مغایر موازی

  نشان دهنده آن است که: ذیل که توسط آقای فتحی احصاء شدهبه عهده شورای نگهبان است، مصادیق 

صوول او نباید داللت مصووادیق آمده در مقاله آقای فتحی  گردد و نه کیفیت حکممیقید در احکام، به موضوووع حکم بر

 به موارد خروج تخصیصی اشاره دارند. «22»ینی مجلس و اصل ه موارد خروج تخصصی از صالحیت تقنب «21»

 

  اسالميشوراينظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس -1

سیس وزارت اطالعات أطرح تشورای نگهبان در خصوص  12/3/1362مورخ  8778نظر شماره  -1-1

 اسالمی: شورایمجلس 27/2/1361جمهوری اسالمی مصوب 

 تواندمی اساسی قانون در مقرر حدود در اسالمیشورایمجلس»اساسی،  قانون 21 اصل موجب به اینکه به نظر -1-1-1

 طریق از شوده، گذارده رهبری عهده به قیماًمسووت که اموری در جز قوه مجریه اعمال» «04» اصوول طبق و« نماید وضوع قانون

 وزرات در رهبری مقام نماینده با رابطه در اسالمیشورایمجلس یگذارقانون ،«است وزراء و وزیرنخسوت و جمهوررئیس

  .است مغایر اساسی قانون «21» و «04» اصول با 31«2» ماده بنابراین است؛ اساسی قانون در مصرح حدود از اطالعات، خارج

 

                                                 
 نگهبان یپژوهشکده شورا -33

 . 1-1-1شماره ، شصتمهمین مجموعه، ذیل اصل  برای آگاهی تفصیلی نسبت به مستندات قانونی این نظر، رجوع کنید به -31



 

 

 

 318 نگهبان یدر پرتو نظرات شورا یاساس قانون« 73»اصل 

الیحه لغو الیحه قانونی شمورای نگهبان در خصوص  38/7/1364مورخ  4735نظر شمماره  -1-2

ایران مصوب اسالمیشممول قانون استخدام کشوری به کارمندان غیرنظامی نیروهای مسلح جمهوری

 : اسالمیشورایمجلس 11/7/1364

ملغی شووده  رسووماً 5/3/1351که این مصوووبه به قوانین دوره گذشووته که از تاریخ نظر به این -1-2-1

اسالمی و اعمال شور و اظهارنظر نمایندگان محترم شوراین در مجلسبدون طرح مواد آ ،بخشدحاکمیت می

  14مغایرت دارد. قانون اساسی «21»با اصل ؛ ی نداردگذارقانونصورت  ،پیرامون آن

طرح تشویق و حمایت شورای نگهبان در خصوص  9/9/1388مورخ  2716/21/88نظر شماره  -1-3

  اسالمیورایشمجلس 13/8/1388مصوب  گذاری خارجیسرمایه

های این قانون گذاران خارجی از حمایتدر صورت تغییر مفاد قانون تنها سرمایه «24»در ماده  -1-3-1

گذاری حمایت سرمایه] «3»باشد؛ لذا اشکال بند ا میگذاران داخلی تبعیض ناروبرخوردارند که نسبت به سرمایه

ب رجحان ایرانیان خارج از کشور بر اتباع ایرانی مقیم خارجی به نحوی است که در مواردی با شرایط مساوی موج

در این  یگذارقانونکشور و موجب تبعیض ناورا است.[ به قوت خود باقی است و چون به نحوی اختیار 

  11قانون اساسی نیز شناخته شد. «21»خصوص محدود شده است، لذا مغایر اصل 

سازمان طرح اداره خصوص  نگهبان در شورای 27/18/1388مورخ  3889/21/88نظر شماره  -1-4

 : اسالمیشورایمجلس 3/18/1388مصوب  92ایراناسالمیصدا و سیمای جمهوری

  ، اشکاالت ذیل را دارد:«2»بر ایرادات ماده های آن عالوهو تبصره «3»ماده  -1-0-1

 13،«الف»موضوع بند گذاری اسالمی برای عضویت در شورای عالی سیاستشورایتعیین سه نفر توسط مجلس

  قانون اساسی شناخته شد. «21»و  «53»مغایر اصول  لذا ،چون خارج از وظایف و اختیارات مجلس است

                                                 
 5/3/1351ایران مصوب اسالمیمسلح جمهورییروهای نالیحه قانونی شمول مقررات قانون استخدام کشوری به کارمندان غیرنظامی  -ماده واحده -14

یکن لمنأک ،ایران نسبت به کارمندان غیرنظامی ارتش و کارمندان فنی غیرنظامی ژاندارمری که به علت مشکالتی اجرا نشده استاسالمیشورای انقالب

 . استقابل اجرا  5/3/1351تلقی و مقررات استخدامی سابق کماکان از 

 ایران از این قانون مستثنی بوده و کماکان تابع مقررات مصوب شورای انقالب خواهند بود. اسالمیمندان غیرنظامی و غیرفنی ژاندارمری و شهربانی جمهوریکار -1تبصره 

 باشد. اکان قابل اجرا میتا تصویب طرح قانونی اصالح قوانین ارتش کم 3/12/1350نامه استخدام کارمندان غیرنظامی در ارتش مصوب ینئمقررات آ -2تبصره 

 )در خصوص ایراد شورای نگهبان، اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این الیحه به سرانجام قانونی نرسیده است(. 

های آن کنند، در صورت تغییر مفاد قانون کماکان از حمایتگذاری میگذاران خارجی که براساس این قانون اقدام به سرمایهسرمایه -24ماده  -11

 تری را به وجود آورد. که قانون بعدی شرایط مناسبباشند، مگر اینبرخوردار می

  .1-3-1به همین مجموعه، ذیل اصل دوم، شماره  دینظر، رجوع کن نیا یمستندات قانون هینسبت به بق یلیتفص یآگاه یبرا

به مجلس تقدیم شده است، لیکن عنوان « 3/14/1351ایران مصوب اسالمییمای جمهوریطرح اصالح قانون اداره صدا و س»گفتنی است این طرح ابتدا با عنوان  -12

  آن در هنگام بررسی در مجلس، تغییر کرده است.

 . 1-0-1شماره ، پنجاه و هشتمهمین مجموعه، ذیل اصل  برای آگاهی تفصیلی نسبت به مستندات قانونی این نظر، رجوع کنید به -13
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الیحه اصالح مواد  شورای نگهبان در خصوص 17/2/1382مورخ  2944/38/82نظر شمماره  -1-5

ایران اسالمییهای ریاسمت جمهورفصمل دوم قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسمئولیت

جمهور در اجرای قانون مسممئولیت رئیس»تحت عنوان اسممالمی شممورایمجلس 22/8/1365مصمموب 

 : اسالمیشورایمجلس 19/1/1382مصوب  «اساسی

  10ماده یک: -1-5-1

  ... -الف

مصلحت و تشخیصهای حکومتی در مورد خبرگان رهبری و شورای نگهبان و مجمعشمول دستگاه -د

ای داده ها اختیار یا وظیفهقضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن هاسالمی و قویشورامجلس

ن خالف اصول مربوط قانو ،، نوع و کیفیت اعمال این اختیار و مسئولیت، برداشتاست نسبت به تشخیص

  شناخته شد. «150»، «112»، «141»، «143»، «142»، «11»، «13»، «10»، «10»، «35»، «23»، «21»جمله ازاساسی 

  15ماده دو: -1-5-2

صدور دستور توقف در خصوص تصمیمات و اقداماتی که مطابق قانون اساسی مسئول مشخص  -الف

، «143»، «142»، «11»، «13»، «10»، «10»، «35»، «21»جمله اصول ازخالف اصول متعدد قانون اساسی  ،دارد

  ناخته شد.ش «125» و «112»، «150»، «151»

ف(، ال)»های همان ایرادات شرعی و قانون اساسی جزء« یک از قوا و نهادهای حکومتیهر»و نیز عبارت 

                                                 
 شود: ( اضافه می13) بصره ذیل آن به انتهای مادهمتن زیر و ت -1ماده  -10

جرایی به نظر در امور حقوقی و اتی متشکل از افراد صاحبأ، پیگیری و بررسی را از طریق هی، بازرسی، کسب اطالعتواند وظایف مربوط به نظارتجمهور می رئیس

مهور جت منصوب از سوی رئیسأهای حکومتی موظفند با هی، انجام دهد. کلیه دستگاهنایرااسالمیت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی جمهوریأنام هی

، ، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصولچگونگی اجرا یا نقض آن در اسرع وقت مناسب ت در ارتباط با قانون اساسی وئهمکاری الزم را نموده و به مکاتبات هی

 ت قرار دهند و امکان بازرسی را فراهم نمایند. أشده را در اختیار هی ، اسناد و مدارک درخواستی ارائه داده و کلیه اطالعاتپاسخ الزم را همراه با توضیحات کاف

شود و در صورت اثبات تخلف به مجازات سه ماه تا های رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد معرفی میتأمتخلف به دادگاه صالح یا هی -تبصره

 از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.  یک سال انفصال

 )در خصوص ایراد شورای نگهبان، اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این الیحه به سرانجام قانونی نرسیده است(. 

 شود: می قبه شرح زیر اصالح و سه تبصره به آن الحا «10» ماده -2ماده  -15

جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو ، رئیساز اصول قانون اساسی، نقض یا عدم اجرای اصلی در صورت توقف -10ماده 

رین ، مراتب را به اطالع باالتتواند ضمن دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده برخالف قانون اساسینماید و برای این منظور میمقتضی اقدام می

، نقض یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است در اسرع وقت نهادهای حکومتی برساند و علت توقفمقام مسئول مربوطه در هریک از قوا و 

جمهور، سجمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی و تشخیص رئی، حداکثر ظرف مدت دو ماه پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطالع رئیسمناسب

و  اقدام الزم را معمول ،جمهور نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلفجرا همچنان ثابت باشد، رئیستوقف یا نقض یا عدم ا

اری ، به مراجع صالح ادنماید و پرونده امر را برای تعقیب متخلفاز جمله دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده برخالف قانون اساسی را صادر می

  شود.دارد. متخلف برای بار اول به یک تا سه سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میایی ارسال میو قض

  )در خصوص ایراد شورای نگهبان، اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این الیحه به سرانجام قانونی نرسیده است(.
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  [ را دارد.1-5-1ایراد مذکور در بند ] «1»بند « ()ب(، )د(، )ه

  10تبصره یک ماده دو: -1-5-3

ت ام مراحل از ابتدا تا قطعیچون مستفاد از اصول قانون اساسی این است که رسیدگی قضایی در تم -الف

های قضایی و احکام پرونده در جمهوررئیسورود  قضوائیه و محاکم دادگسوتری است، حکم به عهده قوه

قانون اساسی شناخته شد و الزام قوه قضائیه و محاکم  «151» و «150»، «30»صادره از این جهت مغایر اصول 

و موجب اخالل در وظایف و  ، دخالت در امر قضاجمهوررئیسو قضات به رسیدگی، به صرف درخواست 

و  «52»عهده این قوه نهاده شده است؛ از این جهت نیز مغایر اصول اتی است که به نص قانون اساسی براختیار

ف اجرا و آثار و تبعات رأی چون درخواست مذکور موجب توق در ضمن قانون اساسی شناخته شد. «150»

  [ را دارد.2-5-1ایراد مذکور در بند ] «3»بند  «الف»ائیه، موضوع جزء قوه قض د، همان ایراد مربوط بهشومی

  12تبصره دو ماده دو: -1-5-0

 ... -الف

را [ 1-5-1]ایراد مذکور در بند  «1»... بند  «د»های ادات جزءمفاد و مفهوم این تبصوووره همان ایر -ب

  دارد؛ پس از رفع اشکال، اظهار نظر خواهد شد.

   13ده سه:ما -1-5-5

                                                 
  شود:می قالح و سه تبصره به آن الحابه شرح زیر اص «10» ماده -2ماده  -10

 ... -10ماده 

نماید. این جمهور اگر رأی قضایی را مغایر قانون اساسی تشخیص دهد، نقض رأی مذکور را از دیوان عالی کشور درخواست میرئیس -1تبصره 

 شود. درخواست موجب توقف اجرا و آثار و تبعات رأی تا پایان رسیدگی می

ای خاص در دیوان عالی کشور متشکل از یک رئیس و دو مستشار که دارای پایه یازده قضایی باشند را برای رسیدگی مکلف است شعبهرئیس قوه قضائیه 

 به این درخواست تشکیل دهد. 

 شوند. اعضای این شعبه به انتخاب هیئت عمومی دیوان عالی کشور و با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می

اب دان به انتخجمهور توسط قضات شعبه مزبور انجام و نظر اکثریت مالک عمل خواهد بود. هنگام رسیدگی هیأتی مرکب از سه حقوقیسرسیدگی به درخواست رئ

 نقض دان به انتخاب هیئت وزیران در جلسه حضور خواهند داشت و نظرات و توضیحات خود را به شعبه ارائه خواهند نمود. در صورتاسالمی و سه حقوقشورایمجلس

 شود و آن مرجع مکلف به تبعیت از نظر شعبه خاص دیوان عالی کشور خواهد بود. رأی از سوی شعبه مزبور پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می

 )در خصوص ایراد شورای نگهبان، اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این الیحه به سرانجام قانونی نرسیده است(. 

  شود:می قبه شرح زیر اصالح و سه تبصره به آن الحا «10» ماده -2اده م -12

 ... -10ماده 

 اسالمی با رعایت ضوابط مقرر و تفسیر شورای نگهبان )در چهارچوب قانون اساسی( از اصول قانون اساسی. شورایاقدامات نظارتی و مصوبات مجلس -2تبصره 

  سوی مجلس انجام نشده و لذا این الیحه به سرانجام قانونی نرسیده است(. )در خصوص ایراد شورای نگهبان، اصالحی از

 شود:به شرح زیر اصالح می «15»ماده  -3ماده  -13

تواند در صورت احراز تخلف به هر یک از قوای مقننه و قضائیه و مجریه و به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور می -15ماده 

 متی تذکر و اخطار دهد.نهادهای حکو
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 «3»[ و بندهای 1-5-1ر در بند ایراد مذکو] «1»بند « الف، ب، د، ه»هوای این مواده ایرادات جزء -الف

  ... را دارد.[ و2-5-1]ایراد مذکور در بند 

خصوص الیحه برنامه چهارم  شورای نگهبان در 3/3/1383مورخ  7466/38/83نظر شمماره  -1-6

  اسالمیشورایمجلس 13/2/1383مصوب  ایراناسالمیتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری

 

  ت وزيرانأهاي مصوب هینامهنظرات شوراي نگهبان در خصوص اساس -2

 

  نظرات تفسیري و مشورتي شوراي نگهبان -3

شورای نگهبان در خصوص استفسار  12/4/1375مورخ  8658/21/75شماره نظریه تفسمیری  -3-1

 :جمهوررئیس

 32410شماره: 

 10/11/1320تاریخ: 
  شورای محترم نگهبان

که تشووخیص قانون مؤخّر با عنایت به تحوّل و اصووالح قوانین، امری ضووروری اسووت و در مواردی احراز نظر به این

هذا با باشوود، علیی به تصووویب یا تأیید شووورای نگهبان میتقدّم و تأخّر، مسوتلزم آن اسووت که معین شووود اعتبار قانون متک

که مجلس را  «13»اسوالمی محوّل نموده و اصوول شووورایقانون اسواسووی که وضوع قانون را به مجلس «21»توجه به اصول 

   بدون شورای نگهبان، فاقد اعتبار قانونی اعالم داشته، نظر تفسیری آن شورای محترم در مسئله زیر مورد تقاضاست:

اسالمی مؤثر در مقام است یا مالک، تأیید شورایآیا در تشوخیص قانون مؤخر، تاریخ تصوویب مجلس

  باشد؟شورای نگهبان می

کلّ کشور با قانون وصول  1320نماید قانون بودجه سال برای مزید استحضار و به عنوان نمونه اضافه می

موارد متعدد، تعارض دارد که الزم است تأخر یکی برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در 

ها به و زمان تأیید شورای نگهبان در مورد آن که زمان تصویب، زمان اجراصاً اینخصو ،ها احراز شوداز آن

  شرح زیر بوده است:

                                                 
 آن منجر شود.  «1»این قانون و تبصره  «10»تواند به اقدامات مذکور در ماده ترتیب اثر ندادن به تذکر و اخطار رئیس جمهور، می

 )در خصوص ایراد شورای نگهبان، اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این الیحه، به سرانجام قانونی نرسیده است.(
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 رطبیعی است در صورتی که مالک در مسئله مطروحه، زمان تصویب باشد قانون بودجه کل کشور که د

مالک در  ،که تأیید شورای نگهباندر دستور بعدی مجلس قرار داشته مؤخر است و چنان 23/12/1323روز 

ولو آن که قابلیت اجرای هر دو  ،اعتبار قانون باشد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، قانون مؤخر است

  بوده است. 1/1/20

  جمهوررئیس

 اکبر هاشمی رفسنجانی

 

 4054/21/25شماره: 

 12/0/1325تاریخ: 

  االسالم والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانیحضرت حجت

  ایراناسالمیریاست محترم جمهوری

شوورای نگهبان مطرح شد و نظر  0/0/1325در جلسوه مورخ  10/11/1320مورخ  32410نامه شوماره 

  د:شوفسیری شورا بدین شرح اعالم میت

نظر شورای نگهبان است و در اسالمی منوط به اظهارشورایمجلسوبات بدون تردید اعتبار قانونی مص»

معیار و مالک، تاریخِ تصویب مجلس  ،مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده است

 . «زندشورای اسالمی است و در صورت وحدت زمان، قانون خاص، قانون عام را تخصیص می

 دبیر شورای نگهبان

 د جنّتیاحم

 

 

 

 قانون نحوه وصول برخی از درآمدها کل کشور 1374قانون بودجه سال  

 23/12/1323 23/12/1323 زمان تصویب

 (25ص  -0مقدم )دستور جلسه ش  (23ص  -2مؤخر )بعد از دستور جلسه ش ساعت تصویب

 1/1/1320 1/1/1320 زمان قابلیت اجراء

 10/1/1320مؤخر:  23/12/1323مقدم:  تأیید شورای نگهبان
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  نظرات شوراي نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقیقي و حقوقي -4

وزیر شورای نگهبان در خصوص استعالم معاون نخست 9/12/1361مورخ  7889نظر شماره  -4-1

  و سرپرست سازمان اوقاف:

 0115/144شماره: 

 12/5/1301تاریخ: 

  شورای محترم نگهبان

 کفن اسالم عزیز و امتبه رهبر کبیر انقالب اسالمی و روان پاک شهیدان گلگون احتراماً با درود و سالم

ایران، اسووالمیجمهوری گزاران دولتهمیشووه بیدار و رزمندگان کفرسووتیز جبهه حق علیه باطل و خدمت

های نهزمیای در بوده و دارای آثار گسترده گونه که استحضار دارید وقف و ایقاف یکی از ابواب فقه اسالمیهمان

باشد که موجب تعدیل ثروت المنفعه میگوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خیرات و مبّرات و امور عام

های اسالمی و رفع نیاز محتاجان و در عین حال ماندن اصل موقوفه است، لیکن همچون بسیاری از پدیده

  ناشناخته مانده است.

آن های گهداری موقوفات و نظارت بر وصول عواید و هزینهجا که سازمان اوقاف مسئول حفظ و ناز آن

  باشد:های زیر میها در زمینهنامهاساس مفاد وقفبر

تعمیر، نوسووازی، احداث مسوواجد، تکایا، مدارس علوم دینی و اماکن و بقاع متبرکه اسووالمی و  -الف

اهای دوردست و یا شهرهای زائرسراها و همچنین عمران و آبادی موقوفات در سراسر کشور )چه در روست

  ها.وری و حفظ عین آنبزرگ(، جهت افزایش بهره

های طالب و مدرسووین علوم دینی، اهدای کتاب و نشووریات اسووالمی، تشووکیل کمک به هزینه -ب

های آموزش قرائت قرآن کریم و برگزاری مسابقات آن، اعزام مبلغین مذهبی، اعزام قاریان و حافظان کالس

  منظور نشر و تبلیغ فرهنگ و معارف اصیل اسالمی در سطح جهان.المللی و... بهمسابقات بینقرآن مجید به 

السالم و نیز اطعام در ایام و لیالی برپایی مراسم عزاداری خامس آل عبا و دیگر ائمه طاهرین علیهم -ج

  تعیین شده.

جاوز و حیف و میل رقبات انجام امور مربوط به وصووول و ایصووال عواید موقوفات، جلوگیری از ت -د

ها، طرح دعاوی و اقدامات ثبتی و حقوقی در مراجع وقفی، نظوارت بر اعمال متولیات و نظّار و امنای آن

المداخله نمودن ناصووالحان دخیل در امور موقوفات براسوواس موازین فقهی و صووالح، عزل و یا ممنوعذی

 حقوقی.
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های موقوفه، کمک به و مؤسسات خیریه و داراالیتام و کارگاه هاها و بیمارستاناداره امور پرورشگاه -ه

  بضاعت.معیشت و بهداشت و درمان مستمندان و همچنین فراهم آوردن امکانات برای محصلین کم

 گونهها که تعداد اینکشف موقوفات شناخته نشده و اقدام برای به ثبت رساندن و عمران و آبادی آن -و

  باشد.کشور بسیار زیاد و خارج از احصاء میرقبات در گوشه و کنار 

های امنا و نظّار با همکاری ائمه کارگرفتن نیروی مردمی امت همیشه در صحنه برای تشکیل هیئتبه -ز

التولیه و یا بدون متولی و محترم جمعه و جماعت، فرمانداران و معتمدین محل برای اداره موقوفات مجهول

  سر کشور.اماکن متبرکه مذهبی در سرا

فرمایند که این سازمان براساس وظایف شرعی و قانونی، و در اجرای نیات واقفین طبق بنابراین مالحظه می

طور کامل عهده دارد، و چنانچه اهداف مذکور بهای را برمحتوی و گستردهها چه رسالت سنگین و پر نامهوقف

در جامعه اسالمی ایران حتی بیرون از مرزها  آید چه تحول عظیمی در جهات فوقاجرا دربه مرحله عمل و 

ع اسالمی در جمشورایرفسنجانی ریاست محترم مجلساالسالم هاشمیگفته برادر حجتپدید خواهد آمد و به

مسووئوالن اوقاف سووراسوور کشووور در رابطه با ارزش و اهمیت ناشووناخته و فراوان وقف، وظایف خطیر 

اگر جریانات موقوفات درست عمل بشود، اوقاف وارث »از زمان گزاران اوقاف در این برهه حساس خدمت

قدر ندارد و شود؛ یعنی یک چیز عظیمی که هیچ دولتی هم در دنیا آنیک ثلث از ثروت همه جهان اسالم می

ها را قانع بکنید که چیزی را که توانید اعتماد مردم را جلب و آنبا صحت عمل می« و یا»تواند داشته باشد نمی

ماند و بدین ترتیب کمبودها و نیازهای عنوان یک صودقه جاریه تا پایان جهان برایشان میکنند بهف میوق

شود پدیده وقف، سیستمی خودکار و بسیار عمیق در جهت تعالی لذا مشواهده می« جامعه پر خواهد شود.

ساز اسالم کتب اسالمدوسوتی و همبسوتگی عموم مردم بوده و از افتخارات ماجتماعی از جمله رفاه و نوع

  باشد.می

اسالمی زمینه پیاده شدن احکام و قوانین اسالم فراهم گردیده اکنون که به برکت برقراری نظام جمهوری

ها وظایف پُر باری که بدانطور دقیق و کامل بهه باید بسازمان اوقاف که اساساً یک ارگان اسالمی است می

وظایف شرعی  «%24»ی انقالب اسالمی، این سازمان شاید بیشتر از اشواره رفت عمل نماید. قبل از پیروز

که اهمیت و ارزش داده است، آن هم اموری را که خواست رژیم طاغوت بوده و برای اینخود را انجام نمی

د خواستند به نفع خووقف و ایقاف معلوم نباشد تا بتوانند در دارایی و درآمد موقوفات به هر نحوی که می

دار انجام ای عهدهستگان دخل و تصرف نمایند، برخالف رویه معمول در ممالک اسالمی که وزارتخانهو واب

خصوووص در ایران با فرهنگ ویژه باشوود، تشووکیالت اداره امور این امر مهم که بهامور اداره موقوفات می

یر قرار داده وزصورت سازمانی زیر نظر نخسته اسوالمی خویش از اهمیت خاصوی برخوردار اسوت را ب

و  سووئوالمورد وزیر هم هیچ وقت بودند تا کسووی پاسووخگوی حیف و میل آنان نباشوود؛ چراکه نخسووت
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ا یعنی هزاران موقوفه ب رفت،گرفته و در نتیجه بر سر موقوفات آن رفت که نباید میبازخواسوت قرار نمی

وقاف خارج و یا به جیب هوا هکتوار اراضوووی مزروعی و عواید حاصوووله از ید ارقبوات فراوان و میلیون

  خواران رفت.موقوفه

بایست درآمد ها موقوفاتی که میها و خیانتکاریخاطر این اهمالبا عنایت به مطالب مطروحه فوق به

شود ها بیشتر از میلیاردها میلیارد ریال باشد، اکنون فقط رقمی نزدیک به یک میلیارد ریال را بالغ میسالیانه آن

گردد. جای یادآوری است که اگر این مبلغ نیز  صرف قسمت ناچیزی از نیات واقفین میکه این رقم فعالً

 های دولتیگردید، دستگاهالمنفعه و اموری که شرح آن در ابتدا گذشت نمیتوسط اوقاف صرف خدمات عام

  فاده کنند.تری استهای سنگینناچار بودند برای انجام خدمات مزبور از نیروی انسانی زیاد و با هزینه

اینک سازمان اوقاف با تشکیالتی محدود و نامتناسب با اهداف وقف و ایقاف در برابر انتظارات بسیار وسیع 

ها اند و به خصوص خواسته و نیات واقفین که از قرنمردمی که برای پیاده شدن احکام اسالم قیام و انقالب نموده

ار اند قرخود را در راه خدمت به اسالم و مسلمین وقف نمودهپیش با خلوص نیت و به قصد تقرب به خدا اموال 

رندگان طراز گیها و همچنین انتظارات امت را با مسئولین و تصمیمداند تا این نارساییگرفته است و وظیفه خود می

ی الماساول کشور در میان گذاشته و پیشنهاد نماید تا برای تحقق هرچه بیشتر وظایف اوقافی دولت جمهوری

تشکیالت اداری آن را همچون دیگر کشورهای اسالمی، که تعداد موقوفات و گستردگی حوزه عمل نیات واقفین 

ای کارآمد با سرپرستی وزیری مجتهد باشد به وزارتخانهها به مراتب بسیار کمتر از این سرزمین الهی میآن

یافته جدید با یک تشکیالت مناسب و سازمان الشرایط تبدیل و حداکثر حمایت را مبذول فرمایند تا دستگاهجامع

در چارچوب موازین اسالمی بتواند کلیه اهداف و امور مربوط به وقف و نیز اموری را که در حال حاضر قسمتی از 

آن به علت نقص تشکیالتی به وسیله نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و دیگر مؤسسات غیرانتفاعی 

شود تحت پوشش گرفته و هماهنگ نماید؛ زیرا تشکیالت فعلی که بازمانده رژیم گذشته و به خیریه انجام می

منظور تحقق مقاصد پلید طاغوت شکل گرفته است، اگر چه چندین بار اصالح گردیده، لیکن به هیچ وجه 

  باشد.گوی انتظارات امت شهیدپرور و هدف اصلی اوقاف نمیجواب

اسووالمی و مسووئولین کشووور نیز در شووورایبرادران محترم نماینده مجلس ای ازدر این رابطه حتی عده

اند که چرا تا به حال در این مورد اقدامی نشووده و این نقیصووه بزرگ رفع نموده سووئوالهای متعدد تماس

نگردیده است، و به دلیل احساس مسئولیت شرعی بارها بر لزوم ایجاد یک دستگاه اجرایی قوی در سطح 

اند؛ و اصرار فراوان داشته تاکیدبه منظور حفظ و حراسوت از این پدیده فرهنگ اصویل اسالمی وزارتخانه 

ت دولت با اوقاف أاسووالمی و هیشوورایچون خود شواهد ارتباط بسویاری از مسوائل مطروحه در مجلس

 اراضیاند، از قبیل اراضی داخل شهری موقوفه، واحدهای مستغالتی و تجاری موقوفه سراسر شهرها، بوده

  ها و اراضی مزروعی موقوفه اعم از دایر و بایر، معادن موقوفه و... .های متروکه موقوفه، باغگورستان
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امید اسوت آن مقام مسوئول و دلسوز برای جبران خسارات گذشته و برطرف نمودن این کمبود فاحش 

ده و به تحقق اهداف انقالب اقدام الزم را معمول فرمایند که خدمتی بزرگ و تاریخی به جامعه اسالمی بو

ها و به جای وری کامل از آنکمک شایانی خواهد نمود، و این خود سرآغازی برای احیای موقوفات و بهره

  الصالحاتی عظیم و سازنده است.نهادن باقیات

  با آرزوی توفیق و تأیید هرچه بیشتر آن برادران عزیر در راه خدمت به اسالم.

 

 محمدرضا اعتمادیان

 وزیر و سرپرست سازمان اوقافعاون نخستم
 

 2331شماره: 

 1/12/1301تاریخ: 
  وزیر و سرپرست سازمان اوقافمعاونت محترم نخست

دارد: واسطه تراکم کار اشعار میدر پاسوخ نامه طوالنی و مفصل شما و با معذرت از تأخیر در جواب به

الشرایط با قانون اساسی مغایرت ندارد، د جامعنام اوقاف تحت وزارت مجتهتأسیس وزارتخانه مستقل به»

 «اسالمی است.شورایولی تشخیص لزوم و تصویب آن با مجلس

 

 قائم مقام دبیر شورای نگهبان

 محسن هادوی

  



 

 اسالمي و شوراي نگهبان شورايتحلیل موارد اختالفي بین مجلس

 نظام از نگاه آماريمصلحتتشخیصارجاعي به مجمع

 1398مجمع تا سال گیري از شكل

 11علی احمدی

 144الدین مشهدیجالل

 

 چكیده

 این مقاله برگرفته از پژوهش صورت پذیرفته در کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع است.

اسالمی و شورای نگهبان که تا ابتدای شوورایبررسوی آمار کمی و محتوایی موارد اختالفی بین مجلس

سازد بیشترین فراوانی در مورد( روشن می 113ع گردیده )نظام ارجامصلحتتشخیصمجمع به 1313سال 

( و در %35مورد )« 03»( و مغایرت مصوبه با قانون اساسی در %31مورد )« 20»موازین شرع درمغایرت با 

( نیز به دلیل نقص اسناد، %3مورد )« 0»( مغایرت با شرع و قانون اساسی بوده است و در %23مورد )« 03»

 نبود.  موضوع قابل تشخیص

مرتبه و بیشترین فراوانی « 01»با « 25»همچنین بیشترین فراوانی مغایر با قانون اساسی، مربوط به اصل 

ها ها و قراردادهای دوجانبه قضائی از قبیل معاضدتدر مغایرت با شرع، مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون

 باشد. و یا انتقال مجرمان می

 

نظام، مصووولحتتشوووخیصالفی، قانون اسوواسوووی، موازین شووورعی، مجمعموارد اختواژگان کلیدی: 

 اسالمی، شورای نگهبانشورایمجلس

                                                 
 نظاممصلحتتشخیصکمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع رئیس -11

 نظاممصلحتتشخیصسرپرست کمیته تخصصی پژوهش و مستندسازی دبیرخانه مجمع -144



 

 

 

 338 مجمع ...به  یارجاع، نگهبان یو شورا یاسالمیشورامجلس نیب یموارد اختالف لیتحل

 مقدمه

گذاری کشور با مشکالتی با تشوکیل مجلس و شوورای نگهبان و فعال شدن این دو نهاد، جریان قانون

ورای کرد و شویب میمواجه شد؛ مجلس بنا به نیازهای قانونی کشور به منظور حل مشکالت، قوانینی را تص

نگهبان در مقام انجام وظایف قانونی خویش، مصوبات را مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص، مصوبه را 

، بر «مصلحت»یا « ضورورت»داد. مجلس به هنگام بررسوی مجدد مصووبه، به اسوتناد به مجلس عودت می

د. از این رو به لحاظ ساختاری و روند شورزید و تسلیم نظرات شورای نگهبان نمیمصوبه خود اصرار می

اسی حلی در قانون اسرفت از آن هیچ راهبستی پدید آمد که برای برونبینی شده در قانون اساسی، بنپیش

بینی نشده بود. اگرچه بروز چنین وضعیتی، استثنایی و غیرمعمول و حتی نادر بود؛ اما به لحاظ اهمیت، پیش

 غیر قابل اغماض بود.

خمینی )ره(، به بست مزبور در خصوص قوانین اراضی شهری و قانون کار، امامز کار و بروز بندر آغا

عنوان ولی فقیه و به اسوتناد اختیارات ناشی از این مقام، به حل این مشکل پرداختند؛ ولی احساس شد که 

خمینی )ره( در بهمن ماه ، امام1300باید تدبیری اندیشوید. در بدو امر و به دنبال نامه سوران نظام در سال 

ریزی کرد. با طرح موضووع بازنگری در قانون اسوواسووی، نهاد نظام را پایهمصوولحتتشوخیصمجمع 1300

نظام در قانون اساسی گنجانده شد و بدین ترتیب، به یک نهاد قانونی و همیشگی مصلحتتشخیصمجمع

 تبدیل گردید.

به قانون اساسی ملحق گردید، مطابق این اصل، « 112»، اصل 1303در بازنگری قانون اسواسی در سال 

اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شوراینظام برای مواردی که مصوبه مجلسمصلحتتشخیصمجمع

شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و 

دهد و سایر مواردی که در قانون اساسی ذکر شده است، به نان ارجاع میمشاوره در اموری که رهبری به آ

 گردد.دستور رهبری تشکیل می

م تا نظامصلحتتشخیصنمایند. مجمعاعضوای ثابت و متغیر این مجمع را مقام معظم رهبری تعیین می

 باشد.کنون هفت دوره را پشت سر گذاشته و در دوره هشتم آن مشغول به فعالیت می

د تواناسالمی و شورای نگهبان، میشورایهای مجمع در زمینه حل اختالف بین مجلسررسوی فعالیتب

 گذاری در کشور به همراه داشته باشد.نتایج ملموسی را در اصالح روند قانون
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 نظام ارجاع شده است.مصلحتتشخیصموارد اختالفي که به مجمع -1

مورد قانون، استفساریه و « 204»تعداد  1312د تا پایان سال با عنایت به بررسوی اسوناد و مدارک موجو

مورد موارد « 113»نظام مورد رسیدگی قرار گرفته است، از این تعداد مصلحتتشخیصمعضل توسط مجمع

مورد استفساریه، معضل و... بوده است؛ موارد ارجاعی به مجمع « 02»اختالفی مجلس و شورای نگهبان و 

به این ترتیب در قرار گرفت. فراوانی موضوعات در هر سال مشخص شده است.  احصواء و مورد بررسی

به طور متوسط به ازای هر سال فعالیت، هشت الیحه یا  1312سال فعالیت مجمع تا پایان سال « 31»طول 

 نظام مورد بررسی قرارمصلحتتشخیصطرح اختالفی، استفساریه و یا موضوعات ارجاعی دیگر در مجمع

 (1)نمودار  ست.گرفته ا

 

 
 : نمودار فراوانی موارد ارجاعی به مجمع بر اساس سال1نمودار 

 

 1322های موضوع ارجاعی و مصوبه مجمع دارای بیشترین و سال« 13»با  1332و  1331های سال -1-1

 باشند.های فعالیت مجمع دارا میموضوع کمترین جایگاه را در میان سال« 2»با  1321و 

مورد دارای سهم « 113»عنوان موضوعات ارجاعی به مجمع موارد اختالفی با « 204»وع از مجم -1-2

 (2باشند. )نمودار می« %24»مورد دارای سهم « 02»و سایر موارد با « 34%»

13

5

9
10

4

9

7

3
4

10

2

7

2

6

18

9

7

13

8

10

18

11

6

4

8

44

9

6

4

10

1
3
6
7

1
3
6
8

1
3
6
9

1
3
7
0

1
3
7
1

1
3
7
2

1
3
7
3

1
3
7
4

1
3
7
5

1
3
7
6

1
3
7
7

1
3
7
8

1
3
7
9

1
3
8
0

1
3
8
1

1
3
8
2

1
3
8
3

1
3
8
4

1
3
8
5

1
3
8
6

1
3
8
7

1
3
8
8

1
3
8
9

1
3
9
0

1
3
9
1

1
3
9
2

1
3
9
3

1
3
9
4

1
3
9
5

1
3
9
6

1
3
9
7



 

 

 

 321 مجمع ...به  یارجاع، نگهبان یو شورا یاسالمیشورامجلس نیب یموارد اختالف لیتحل

 
    

 تفكیک موارد ارجاعي و نحوه حل اختالف -2

مورد طرح « 21»و  (%51) مورد الیحه« 110»موضوع اختالفی ارجاعی به مجمع « 113»از مجموع  -2-1

 (3اند. )نمودار ( بوده%01اسالمی )شورایتصویب شده در مجلس

 

 
 

 

مورد نظر شورای نگهبان « 12»نظام در مصلحتتشوخیصمورد اختالفی، مجمع« 113»از مجموع  -2-2

( با %32ورد )م« 22»( را تأیید نموده است؛ همچنین در %32اسالمی )شورایمورد نظر مجلس« 21»(، در 1%)

مورد « 33»شورای اسالمی نسبت به اصالح موضوع اختالفی پرداخته است. در تأیید نظر مصلحتی مجلس

( نیز یا تصومیمی اتخاذ نکرده یا نسوبت به عودت موضووع اقدام نموده و یا سوند مصوبه مجمع در 12%)

 (0باشد. )نمودار دسترس نمی

موارد اختالفی سایر موارد

الیحه طرح

 مقایسه موارد اختالفی و سایر موارد بررسی شده به کل موضوعات ارجاعی به مجمع: 2نمودار 

 ها که در قالب موارد اختالفی به مجمع ارجاع گردیده است.: نسبت  لوایح و طرح3نمودار 
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 اسيمغايرت با موازين شرع و قانون اس -3

( صرفاً مغایرت مصوبه با شرع %31مورد )« 20»مورد اختالفی، نظر شورای نگهبان در « 113»از مجموع 

( مغایرت با شرع و قانون %23مورد )« 03»( صرفاً مغایرت مصوبه با قانون اساسی و در %35مورد )« 03»و در 

 (5بل تشخیص نیست. )نمودار ( نیز به دلیل نقص اسناد موضوع قا%3مورد )« 0»اساسی بوده است. در 

 
 

اسالمی با قانون اساسی، فراوانی مغایرت این شورایمورد، مغایرت مصوبات مجلس« 03»در  -3-1

مصوبات با هر یک از اصول قانون اساسی که از سوی شورای نگهبان اعالم شده است، نیز قابل توجه است. 

 (1)جدول 

 

 

 

 

تایید نظر مجلس

انتایید نظر شورای نگهب

اصالح مصوبه ارسالی

سایر موارد

مغایر با شرع

مغایر با قانون اساسی

مغایر با شرع و قانون اساسی

سایر موارد

 : مصوبات مجمع از حیث تأیید نظر شورای نگهبان، مصوبه مجلس، اصالح و یا سایر موارد4نمودار 

 دو هر یا و اساسی قانون یا شرع با مغایرت اساس بر نگهبان شورای یرادات: ا5نمودار 
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 با اصول قانون اساسی از نظر شورای نگهبان : فراوانی مغایرت مصوبات مجلس1جدول 

 اصل قانون اساسی
تعداد دفعات اشاره شده در 

 های شورای نگهباننامه

14 ،12 ،11 ،21 ،34 ،04 ،05 ،03 ،54 ،01 ،02 ،03 ،02 ،22 ،23 ،34 ،33 ،32 ،14 ،

 120و  103، 104، 152، 102، 101، 104، 132، 120، 110، 143، 145، 15، 11
 هیک مرتب

 دو مرتبه 120و  105، 101، 153، 135، 115، 22، 20، 53، 50، 51، 03، 30، 23، 24، 0، 2

 سه مرتبه 120و  151، 32، 31، 55، 02، 20

 چهار مرتبه 125و  10

 پنج مرتبه 131و  20

 شش مرتبه 152

 هفت مرتبه 153و  144، 11

 هشت مرتبه 123و  132

 ده مرتبه 00

 سیزده مرتبه 112

 چهارده مرتبه 150و  133، 52، 3

 شانزده مرتبه 15

 هجده مرتبه 53

 بیست و هفت مرتبه 04

 سی  و چهار مرتبه 114

 سی و پنج مرتبه 52

 سی و شش مرتبه 35

 شصت و چهار مرتبه 25

 

شود، بیشترین مغایرت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی مربوط به اصل طور که مالحظه میهمان

است که شورای نگهبان شصت و چهار بار مغایرت مصوبات مجلس با این اصل را اعالم نموده است.  «25»

دلیل باال بودن مغایرت با این اصل، به سبب منابع مشخص شدن طریقی برای جبران کاهش درآمد یا تأمین 

ها در قانون نهزینه جدید، از سووی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در طرح و پیشنهادها و اصالحات آ

 (2( )جدول 0بوده است. )نمودار 
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 .تاس نموده اعالم هاآن با مجلس مصوبات مغایرت نگهبان شورای بار ده از بیش که اساسی قانون اصول : مقایسه6نمودار 
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 ها مغایرت داشته است.: اصول قانون اساسی که بیش از ده بار مصوبات مجلس با آن2جدول 

 ردیف
تعداد دفعات 

 مغایرت
 اصل قانون اساسی

1 14 

و  عاونیت ،دولتی بخش سه بر پایه ایراناسالمییجمهور اقتصادی نظام چهل و چهارم: صلا

 :شامل دولتی . بخشاستوار است و صحیح منظم ریزیبا برنامه خصوصی

یرو، ن ، تأمینبیمه ،داری، بانکبزرگ ، معادنخارجی ، صنایع مادر، بازرگانیصنایع بزرگ کلیه

، ییا، هواپیمو تلفن تلگراف و ، پست، رادیو و تلویزیونرسانیآب بزرگ هایسدها و شبکه

 و در اختیار دولت عمومی مالکیت صورت به که ها استو مانند این آهنو راه ، راهکشتیرانی

ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بخش تعاونی شامل شرکت. است

، دامداری ،از کشاورزی قسمت آن شامل خصوصی بخش .شودبر طبق ضوابط اسالمی تشکیل می

 مالکیت .است و تعاونی دولتی اقتصادی هایفعالیت مکمل شود کهمی و خدمات ، تجارتصنعت

 الماس قوانین باشد و از محدوده مطابق فصل دیگر این با اصول که تا جایی بخش سه در این

 نشود مورد حمایت جامعه زیان کشور گردد و مایه اقتصادی وسعهترشد و  نشود و موجب خارج

 .کندمی معین را قانون بخش ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه . تفصیلاست اسالمیجمهوری قانون

2 13 

 که در مواردی مصلحت تشخیص برای نظاممصلحتتشخیصمجمع یکصد و دوازدهم: صلا

بداند و  اساسی قانون و یا شرع موازین خالف نگهبان را شورای اسالمیشورایمجلس مصوبه

 که یدر امور نکند و مشاوره تأمین را نگهبان نظر شورای نظام مصلحت با در نظر گرفتن مجلس

 دستور رهبری به است ذکر شده قانون در این که وظایفی دهد و سایرمی ارجاع آنان به رهبری

 .شودمی تشکیل

ط مجمع توس به مربوط نماید. مقرراتمی تعیین رهبری مجمع را مقام و متغیر این ضاء ثابتاع

یکصد و  : اصلسابق اصل .خواهد رسید رهبری تأیید مقام و به و تصویب خود اعضاء تهیه

 .هستند مساوی با سایر افراد کشور قوانین در برابر رهبری شورای : رهبر یا اعضاءدوازدهم
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 ردیف
تعداد دفعات 

 مغایرت
 اصل قانون اساسی

3 10 

، دوم اصل مذکور در اهداف به نیل برای است موظف ایراناسالمییجمهور دولت سوم: اصل*

 :کار برد امور زیر به خود را برای امکانات همه

مظاهر  با کلیه مبارزه و و تقوی ایمان ساسبر ا اخالقی رشد فضایل ایجاد محیط مساعد برای -1

 .فساد و تباهی

 هایو رسانه از مطبوعات صحیح با استفاده هازمینه در همه عمومی هایآگاهی سطح باال بردن -2

 دیگر و وسایل گروهی

 زشآمو و تعمیم یلتسه سطوح و در تمام همه برای رایگان بدنی و تربیت و پرورش آموزش-3

 .عالی

 از طریق یو اسالم فرهنگی ،، فنیعلمی هایزمینه و تتبع و ابتکار در تمام بررسی روح تقویت -0

 .محققان و تشویق مراکز تحقیق تأسیس

 .از نفوذ اجانب استعمار و جلوگیری طرد کامل -5

 .و انحصارطلبی دکامگیاستبداد و خو محو هرگونه -0

 .در حدود قانون و اجتماعی سیاسی هایآزادی تأمین -2

 .خویش فرهنگی و ، اجتماعی، اقتصادیسیاسی سرنوشت در تعیین مردم عامه مشارکت -3

 .و معنوی مادی ایهزمینه، در تمامهمه برای عادالنه ناروا و ایجاد امکانات رفع تبعیضات -1

 .غیر ضرور تشکیالت و حذف صحیح اداری ایجاد نظام-14

 تو تمامی حفظ استقالل برای عمومی نظامی آموزش از طریق ملی دفاع بنیه کامل تقویت-11

 .کشور اسالمی و نظام ارضی

قر و و رفع ف ایجاد رفاه جهت بط اسالمیضوا بر طبق و عادالنه صحیح اقتصادی ریزیپی -12

 .مهبی و تعمیم و کار و بهداشت مسکن و تغذیه هایدر زمینه محرومیت هر نوع ساختن برطرف

 .هاو مانند این و امور نظامی و کشاورزی و صنعت و فنون در علوم خودکفایی تأمین -13

 و تساوی همه برای عادالنه قضایی و مرد و ایجاد امنیت افراد از زن هجانبهمه حقوق تأمین -10

 .در برابر قانون عموم

 .مردم همه بین عمومی و تعاون اسالمی برادری و تحکیم توسعه-15

 سلمانانم همه به نسبت ، تعهد برادرانهاسالم معیارهای کشور بر اساس خارجی سیاست تنظیم-10

 .جهان دریغ از مستضعفانبی و حمایت
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 ردیف
تعداد دفعات 

 مغایرت
 اصل قانون اساسی

3 10 

 دولت شود از طرفمقرر می در قانون که ترتیبی کشور به کل ساالنه بودجه پنجاه و دوم: صل*ا

 ر در ارقامتغیی گردد. هرگونهیم تسلیماسالمیشورایمجلس به و تصویب رسیدگی و برای تهیه

 .خواهد بود مقرر در قانون نیز تابع مراتب بودجه

 مأمورتدوین یا وزیری وزیران هیأت که بر مواردی عالوه یکصد و سی و هشتم: صل*ا

 مینو تأ اداری وظایف انجام دارد برای حق وزیران شود، هیأتمی قوانین اجرایی هاینامهآیین

ز ا بپردازد. هر یک نامهو آیین نامهتصویب وضع به اداری هایسازمان و تنظیم قوانین اجرای

و صدور  نامهوضع آیین حق وزیران هیأت و مصوبات خویش نیز در حدود وظایف وزیران

واند تمی باشد. دولت فمخال قوانین و روح نباید با متن مقررات این مفاد را دارد ولی بخشنامه

 از چند وزیر واگذار مشتکل هایکمیسیونخود را به وظایف از امور مربوط به برخی تصویب

. االجرا استجمهور الزم از تأیید رئیس پس قوانین ها در محدودهکمیسیون این نماید. مصوبات

 ابالغ ، ضمناصل مذکور در این هایونکمیسی و مصوبات دولت هاینامهها و آییننامهتصویب

 وانینق ها را بر خالفآن که رسد تا در صورتیمی اسالمیشورایمجلس رئیس اطالع اجرا به برای

 .بفرستد وزیران هیأت تجدید نظر به برای بیابد با ذکر دلیل

 و اجتماعی یفرد حقوق پشتیبان که مستقل است ایقوه قضائیه قوه یکصد و پنجاه و ششم: اصل

 :زیر است دار وظایفو عهده عدالت به بخشیدن تحقق و مسئول

 و فصل ، حل، شکایات، تعدیاتدر مورد تظلمات و صدور حکم رسیدگی -1

 معین نونقا ،کهاز امور حسبیه قسمت در آن الزم و اقدام و اخذ تصمیم و رفع خصومات دعاوی

 .کندمی

 .مشروع هایو آزادی عدل و گسترش عامه حقوق احیای -2

 .قوانین اجرای بر حسن نظارت -3

 .اسالم جزاییمدون حدود و مقررات و اجرای و تعزیر مجرمین مجازات و تعقیب جرم کشف -0

 .مجرمین و اصالح مجر از وقوع پیشگیری برای مناسب اقدام -5
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 ردیف
تعداد دفعات 

 مغایرت
 اصل قانون اساسی

0 10 

 و متون مکاتبات . اسناد واست فارسی ایران مردم و مشترک و خط رسمی زبان: پانزدهم اصل

در  و قومی محلی هایاز زبان استفاده و خط باشد ولی زبان باید با این درسی و کتب رسمی

 .آزاد است فارسی ، در کنار زبانها در مدارسآنادبیات و تدریس گروهی هایو رسانه مطبوعات

5 13 
 شود و همهمی متمرکز کل داریخزانه هایدر حساب دولت هایدریافت کلیه پنجاه و سوم: اصل

 .دگیرمی انجام قانون موجب به مصوب ها در حدود اعتباراتپرداخت

0 22 

 گذارده رهبری عهده بر اًمستقیم قانون در این که جز در اموری مجریه قوه اعمال م:شصت اصل

جز در  مجریه قوه اعمال شصتم: : اصلسابق اصل .جمهور و وزراء است رئیس ، از طریقشده

 جمهور و نخست رئیس ، از طریقدهش گذارده رهبری بر عهده اًمستقیم قانون در این که اموری

 .وزراء است وزیر و

2 30 

 :رهبر راتاو اختی : وظایفیکصد و دهم اصل

 لحتمص تشخیص مجمع با از مشورت پس ایراناسالمیجمهوری نظام کلی یهاسیاست تعیین-1

 .نظام

 .نظام کلی هایسیاست اجرای بر حسن نظارت -2

 .پرسیهمه فرمان -3

 .مسلح نیروهای کل فرماندهی -0

 .نیروها و بسیج و صلح جنگ اعالم-5

 ؛قضائیه قوه مقام ترینعالی -ب ؛نگهبان شورای فقهای - استعفای: الف و قبول و عزل نصب-0

 فرمانده -هو  ؛ستاد مشترک رئیس -د ؛یرانااسالمیجمهوری صدا و سیمای سازمان رئیس - ج

 .و انتظامی نظامی نیروهای عالی فرماندهان -و  اسالمیانقالب پاسداران سپاه کل

 .گانهسه روابط قوای و تنظیم اختالف حل -2

 .نظاممصلحتصتشخیمجمع ، از طریقنیست حل قابل عادی از طرق که نظام معضالت حل-3

از  جمهوری ریاست داوطلبان . صالحیتمردم از انتخاب پس جمهوری ریاست امضا حکم -1

و  گهبانن تأیید شورای به از انتخاباتآید، باید قبلمی قانون در این که شرایطی دارا بودن جهت

 .برسد تأیید رهبری به اول در دوره

 خلفت کشور به عالیدیوان از حکم کشور پس مصالح جمهور با در نظر گرفتن رئیس لعز -14

 هشتاد و اصل براساس وی کفایت عدم به اسالمی شورای مجلس یأ، یا رقانونی از وظایف وی

 .نهم

. قضائیه قوه شنهاد رئیسپی از پس اسالمی در حدود موازین محکومین مجازات عفو یا تخفیف -11

 .کند تفویض دیگری شخص به خود را و اختیارات از وظایف تواند بعضیرهبر می
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 ردیف
تعداد دفعات 

 مغایرت
 اصل قانون اساسی

3 35 

و  مجریه ، قوهمقننهعبارتند از: قوه ایران در جمهوری اسالمی حاکم قوای: پنجاه و هفتم صلا

 اعمال قانون این آینده اصول بر طبق امت امر و امامت مطلقه زیر نظر والیت که قضائیهقوه

در  حاکم : قوایو هفتم پنجاه : اصلسابق اصل .از یکدیگرند قوا مستقل گردند. اینمی

و  امر ر والیتزیر نظ که قضائیه و قوه مجریه ، قوهمقننه از: قوه عبارتند ایراناسالمیجمهوری

اط یکدیگرند و ارتب از قوا مستقل گردند. اینمی اعمال قانون این آینده اصول ، بر طبقامتامامت

 .گرددجمهور برقرار می رئیس وسیله ها بهآن میان

1 30 

. ستنی دیگریبه واگذاری و قابل است شخص به قائم نمایندگی سمت: هشتاد و پنجم اصل

 در موارد ضروری واگذارکند ولی یا هیأتی شخص را به گذاریتواند اختیار قانوننمی مجلس

 خلیدا هایکمیسیون به هفتاد و دوم اصل را با رعایت از قوانین تواند اختیار وضع بعضیمی

 صورت نماید بهیم تعیین مجلس که در مدتی قوانیناین صورت کند، در این خود تفویض

 خواهد بود. همچنین ها با مجلسآن نهایی تصویب شود واجرا می آزمایشی

یا  دولتی ها، مؤسساتها، شرکتسازمان اساسنامه دائمی تصویب تواندمی اسالمیشورایمجلس

 هاگذار کند و یا اجازربط وذی هایکمیسیون به هفتاد و دوم اصل را با رعایت دولت به وابسته

 مذهب احکام و نباید با اصول دولت مصوبات صورت بدهد. در این دولت ها را بهآن تصویب

 در اصل مذکور ترتیب به امر این باشد. تشخیص داشته مغایرت اساسی کشور و یا قانون رسمی

و  نباید مخالف قوانین دولت صوباتم ،بر این . عالوهاست نگهبان با شورای نود و ششم

د مزبور بای ها با قوانینآن مغایرت عدم و اعالم منظور بررسی کشور باشد و به عمومی مقررات

 .برسد اسالمیشورایمجلس رئیس اطالع اجرا به برای ابالغ ضمن

14 00 

 ایحلو درخصوص نمایندگان که حاتیو پیشنهادها و اصال قانونی های : طرحهفتاد و پنجم صلا

 انجامد، در صورتیمی عمومی هزینهیا افزایش درآمد عمومی تقلیل کنند و بهمی عنوان قانونی

 جدید نیز معلوم هزینه درآمد یا تأمین کاهش جبرانطریق در آن که است در مجلس طرح قابل

 .باشد شده

 

 ا موازین شرعمغایرت مصوبات ب -3-2

( مربوط به مسائل %2مورد )« 5»اند، مورد اختالفی که تنها مغایر با شرع تشخیص داده شده« 20»از مجموع 

ها و قراردادهای دوجانبه قضائی از قبیل ( مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون%02مورد )« 51»بانکی و پولی، 

« 11»( مربوط به مسائل حقوقی و قوانین مدنی داخلی و %12مورد )« 1»ها یا انتقال مجرمان و... ، معاضدت

 (2باشد. )نمودار ( مربوط به سایرموارد می%10مورد )
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 قید زمان در مصوبات -4

« 3»باشند که از این تعداد مورد دارای زمان می« 24»مورد اختالفی ارجاعی به مجمع  «113»از مجموع 

( نیز با %3مورد )« 0»سواله بوده است و ( برنامه پنج%3مورد )« 0»، ( الیحه بودجه سواالنه کشوور%0مورد )

( از %14مورد )« 24»( از این مصوبات بدون قید زمان و %34مورد )« 153»مصووبه مجمع تقید یافته است. 

جود دار بودن وای نداشته یا به دلیل نقص اسناد امکان تشخیص زمانمواردی بوده است که یا مجمع مصوبه

 (3ته است. )نمودار نداش

  
 

 مدت زمان رسیدگي مجمع -5

( قابل تشخیص جهت طول بازه زمانی بررسی موضوع %10مورد )« 34»مورد اختالفی، « 113»از مجموع 

مورد مصوبه مجمع وجود دارد، اما زمان ارجاع و تصویب موضوع مستنداً « 3»باشوند که در در مجمع نمی

 (1دارای مدت زمان مشخص جهت تصویب است. )نمودار  (%30مورد )« 103»موجود نیست و 

مسائل بانكی
...الحاق ایران به کنوانسیون ها 

قوانین مدنی داخلی
سایر موارد

مصوبات زمان دار

بدون قید زمان

سایر موارد

 ند.اشده شناخته شرع با مغایر صرفاً که اختالفی موارد موضوعی : مقایسه7نمودار 

 مجمع مصوبه بودن دارزمان حیث از اختالفی : موارد8نمودار 
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مورد « 2»روز، « 2»( در کمتر از %0.2مورد )« 1»مورد دارای زمان تصوووویب، « 130»از مجموع  -5-1

« 04»تا « 34»( بین %1.2مورد )« 13»روز، « 34»تا « 15»( بین %0.5مورد )« 0»روز، « 15»تا « 2»( بین 5.2%)

( %12.2مورد )« 12»روز، « 124»تا « 14»( بین %3.2مورد )« 5»روز، « 14»تا « 04»( بین %0د )مور« 3»روز، 

تا « 134»( بین %12.2مورد )« 12»روز، « 134»تا « 154»( بین %3.2مورد )« 11»روز، « 154»تا « 124»بین 

« 12»روز، « 304»تا « 344»( بین %2.0مورد )« 14»روز، « 344»تا « 204»( بین %5.2مورد )« 2»روز، « 204»

« 1434»( بین %3مورد )« 0»روز، « 1434»تا « 224»( بین %3مورد )« 0»روز، « 224»تا « 304»( بین %1مورد )

 (14روز. )نمودار « 1004»( باالتر از %3مورد )« 0»روز، « 1004»تا 

 

 

قابل محاسبه مدت زمان صرف شده

غیر قابل محاسبه

9

7

6

13

8

5

17

11

17

7

10

12

4 4 4

ا 1 7ت

ز و ر

ا 7 15ت

ز و ر

1 ا 5 ت

3 ز0 و ر

3 ا 0 ت

6 ز0 و ر

6 ا 0 ت

9 ز0 و ر

9 ا 0 ت

1 2 0

ز و ر

1 2 ا 0 ت

1 5 0

ز و ر

1 5 ا 0 ت

1 8 0

ز و ر

1 8 ا 0 ت

2 4 0

ز و ر

2 4 ا 0 ت

3 0 0

ز و ر

3 0 ا 0 ت

3 6 0

ز و ر

3 6 ا 0 ت

7 2 0

ز و ر

7 2 ا 0 ت

1 0 8 0

ز و ر

1 0 8 0

ا  ت

1 4 4 0

ز و ر

1 4 4 0

ال ا ب ه  ب

روز7تا 1 روز15تا 7 روز30تا 15 روز60تا 30 روز90تا 60

روز120تا 90 روز150تا 120 روز180تا 150 روز240تا 180 روز300تا 240

روز360تا 300 روز720تا 360 روز1080تا 720 روز1440تا 1080 به باال1440

 مجمع به ارجاعی اختالفی موارد بررسی جهت شده صرف زمان مدت : مقایسه9نمودار 

( 1393 سال ابتدای تا) روز اساس بر اختالفی موضوعات : فراوانی18نمودار 

 .اندگرفته قرار بررسی مورد مجمع در زمانی معین فواصل در که
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مورد « 114»(، 13مورد اختالفی دارای زمان مشوخص تصویب )تا ابتدای سال « 130»از مجموع  -5-2

( در بازه %3مورد )« 0»( در بازه زمانی یک تا دو سال، %1مورد )« 12»سوال، ( در بازه زمانی زیر یک32%)

( در بازه زمانی باالتر از %3مورد )« 0»( در بازه زمانی سه تا چهار سال و %3مورد )« 0»زمانی دو تا سه سال، 

 (11اند. )نمودار چهار سال به تصویب رسیده

 
 

 

 بنديعجم

 موضوع اختالفی ارجاعی به مجمع:« 113»از مجموع 

(  طرح تصوووویووب شووووده در %01مورد )« 21»( الیحووه و تعووداد %51مورد )« 110»تعووداد  -1

 اند.اسالمی بودهشورایمجلس

( صرفاً %35مورد )« 03»( صرفاً مغایرت مصوبه با شرع و در %31مورد )« 20»نظر شورای نگهبان در  -2

« 0»( مغایرت با شرع و قانون اساسی بوده است. در %23مورد )« 03»ایرت مصوبه با قانون اساسی و در مغ

 ( نیز به دلیل نقص اسناد موضوع قابل تشخیص نیست.%3مورد )

سویزده اصل از قانون اساسی بیش از ده بار مورد استناد شورای نگهبان قرار کرفته است که در این  -3

 مرتبه تکرار بیشترین فراوانی را داشته است.« 00»ون اساسی با قان« 25»میان اصل 

( مربوط به %2مورد )« 5»اند، مورد اختالفی که تنها مغایر با شرع تشخیص داده شده« 20»از مجموع  -0

ها و قراردادهای دوجانبه قضائی ( مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون%02مورد )« 51»مسائل بانکی و پولی، 

( مربوط به مسائل حقوقی و قوانین مدنی داخلی %12مورد )« 1»ها یا انتقال مجرمان و... ، قبیل معاضدتاز 

 باشد.( مربوط به سایر موارد می%10مورد )« 11»و 

 

%82زیر یک سال 

%9یک تا دو سال 

%3دو تا سه سال 

%3سه تا چهار سال 

%3چهار سال به باال 

 .اندگرفته قرار رسیدگی مورد مجمع در ساالنه زمانی بازه در که (1393 سال ابتدای تا) اختالفی موارد : فراوانی11نمودار 
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مورد نیز « 24»مورد بدون قید زمان و « 153»مورد دارای قید زمان و « 24»موضوع اختالفی « 113»از  -5

 اشد.بغیر قابل تشخیص می

ترین زمان تصویب یک روز و متعلق به الیحه الحاق شش از حیث مدت زمان رسیدگی مجمع، کوتاه -0

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی « 2»و جدول شماره « 04»قانون اصالح ماده « 1»تبصره به ماده 

 25/12/1332ت که در تاریخ کل کشور بوده اس 1332ایران و قانون بودجه سال اسالمیو فرهنگی جمهوری

روز  2205ترین زمان بررسی با به تصویب رسیده است و طوالنی 20/12/1332به مجمع ارسال و در تاریخ 

ایران به کنوانسویون سازمان کنفرانس اسوالمیروز( مربوط به الیحه الحاق جمهوری 14ماه و  0سوال و 2)

به مجمع ارجاع و در تاریخ  22/3/1334در تاریخ  المللی اسوت کهاسوالمی جهت مبارزه با تروریسوم بین

مورد « 12»سال، ( در زمان رسیدگی کمتر از یک%32مورد )« 114»به تصویب رسیده  است. در  2/14/1332

( باالتر از %3مورد )« 0»( سه تا چهار سال و %3مورد )« 0»( دو تا سه سال، %3مورد )« 0»( تا دو سال، 1%)

 طول کشیده است. ها( سال رسیدگی آن0)

 

 ها و پیشنهاداتيافته

نظام فاقد قید زمانی است. با توجه به مصلحتتشخیصدهد که اغلب مصوبات مجمعها نشان میبررسی -1

نامه داخلی آئین« 25»ماده « 2»تأکید مقام معظم رهبری در پیوست احکام اعضاء مجمع در دوره ششم و تبصره 

بایست تعیین گردد. بر این اساس مصوبات مجمع مان برای مصوبات مینظام، مدت زمصلحتتشخیصمجمع

ن تکلیف بایست تعییدار بوده و نسبت به مصوبات گذشته از حیث قید زمان نیز میبایست زمانحسب مورد می

تاً اسالمی و نهایشورایگردد. تعیین مدت برای مصوبات موضوع مصلحت از طریق تعیین زمان از سوی مجلس

 پذیر است.نظام امکانمصلحتتشخیصمدت برای مصوبات اختالفی از سوی خود مجمع تعیین

نظام تمصلحتشخیصها، مهلت زمان بررسی موارد اختالفی ارجاعی به مجمعبا توجه به نتایج بررسی -2

مع که نامه داخلی مجمکررآئین« 25»ماده « 2»از تنوع زیادی برخوردار بوده است. لذا شایسته است تبصره 

 حداکثر زمان برای بررسی موارد اختالفی را یکسال تعیین کرده است، رعایت گردد.

اسوالمی در خصووص پیوستن دولت شوورایدهد که: مصووبات مجلسنتایج بررسوی ها نشوان می -3

 المللی و قراردادهای قضائی دو جانبه ایران با کشورهای دیگرهای بینایران به کنوانسیوناسالمیجمهوری

یشنهاد اند. لذا پنظام تصویب شدهمصلحتتشخیصکه عیناً در مجمعتر اینبیشترین فراوانی را دارند و مهم

گونه موارد به مجمع گردد شورای محترم نگهبان سازوکاری در مجموعه خود ایجاد نماید تا از ارجاع اینمی

 گونه موارد جلوگیری شود.و اطاله رسیدگی در این
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ها، پیشنهادات و اصالح لوایح اسالمی که طرحشورایدهد که: مصوبات مجلسشوان میها نبررسوی -0

ها طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین منابع برای هزینه جدید رعایت شده است توسط نمایندگان که در آن

که نه ایقانون اساسی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. با عنایت ب« 25»در مغایرت با اصل 

های قانونی و پیشنهادها و اصالحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح طرح»قانون اساسی، « 25»مطابق اصل 

انجامد، در صوووورتی قابل های عمومی میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینهقانونی عنوان می

ن ، چنی«نه جدید نیز معلوم شده باشدطرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزی

قانون اساسی از حیث معیوب بودن فرآیند تصویب « 25»شود که مغایرت این مصوبات با اصل استنباط می

اند، در حقیقت به سبب معیوب بودن قابل طرح در مجلس نبوده« 25»گونه که مطابق اصل است؛ موارد این

  باشند.نظام نیز نمیمصلحتتشخیصفرآیند تصویب قابل ارجاع به مجمع

  



 

 

 

 

  نقد و ارزيابي پیشنهادي، هايسیاست :سوم بخش

 

 

  مقاالت:

 

 پژوهشکده شورای نگهبان ،محمد جواهری طهرانی ؛شرح اصل هفتاد و يک قانون اساسی  

 کمیسیون مشترک  ؛یگذارقانونی کلی نظام هاسیاستهای اولیه در مورد ايده اولیه پیشنهاد 

 ايیکمیسیون حقوقی قض ؛یگذارقانونی کلی نظام هاسیاستنويس یشنهادی برای تدوين پیشمحورهای پ  

  کمیسیون حقوقی قضايی ؛ايراناسالمیدر جمهوری یگذارقانونی کلی نظام هاسیاستطرح  

  کمیسیون مشترکواصله به  ؛یگذارقانونی کلی نظام هاسیاستپیشنهادهای اولیه در مورد  

  جمهوررئیسی معاونت حقوق -3

  جمعی از کارشناسان -2

  کمیسیون حقوقی قضايی -3
  هورمجرئیس نقد معاون حقوقی -4

 ی پیشنهادی هاسیاستويرايش نهايی  -5
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 شرح اصل هفتاد و يک قانون اساسي

 181محمد جواهری طهرانی

 

  چكیده

ر ی از جایگاه رفیعی دگذارقانونسی به مثابه مستند صالحیت تخییری مجلس در قانون اسا «21»اصول 

مند حوزه و قیقت به منظور شناخت صحیح و نظامایران برخوردار است. در حاسالمینظام حقوقی جمهوری

 درجشناسی حکم منناگزیر از واکاوی مفاهیم و داللت ،اسالمی در بعد تقنینشورایقلمرو صالحیتی مجلس

پردازی بر مفهوم نی و با اتکاکه با رویکرد تبیی هیم بود. نوشوتار حاضر پژوهشی استدر اصول مذکور خوا

گرایی مفهومی، نماید بر مدار سووه معیار آرمانکار گرفته شووده در اصوول تالش میاصووطالحی از واژگان به

  اساسی ارائه نماید. قانون «21»ای و عقالنیت کارکردی، تبیینی شفاف از اصل گرایی رویهحقیقت

 

 عتبار و تشریع ی، صالحیت، اگذارقانونقانون،  :واژگان کلیدی

  

                                                 
 نگهبان یپژوهشکده شورا -141
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 درآمد

صالحیت ، اولین اصول از مبحث دوم فصول شوشم قانون اساسی در خصوص اختیارات و «21»اصول 

. اصل مذکور از جمله اصولی است که در جریان مشروح مذاکرات مجلس خبرگان اسالمی استشورایمجلس

ی ممتنع و بدون هیچ مخالفی به تصویب أر 0ی موافق و رأ 02با کمترین چالش و با  ررسی نهایی قانون اساسی،ب

ده بود: نویس اولیه قانون اسوواسووی مقرر شووحال الزم به ذکر اسووت به موجب پیشرسوویده اسووت. با این 

اما «. واند قانون وضع کندتد صالحیت مقرر در قانون اساسی میملی در عموم مسائل و در حدوشورایمجلس»

ه دو تغییر جهت تصویب پیشنهاد شد ک این متن از سوی گروه مربوطه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با

در »قرار گرفته در بین دو عبارت « واو»تصویب شد. تغییرات مذکور عبارت بودند از حذف  این پیشنهاد عیناً

  «.در حدود صالحیت مقرر»از عبارت « صالحیت»حذف واژه  ، و«در حدود صالحیت مقرر»و « عموم مسائل

د مقرر در قانون اساسی اسمالمی در عموم مسائل در حدوشمورایمجلس»بنابر تصوریح این اصول 

ی به اسالمشوورایای که برای مجلستوان گفت صوالحیت تقنینیلذا شواید ب .«ضمع کندتواند قانون ومی

تر یافته و حدود و در این اصل شمایی شفاف دهجعل ش 142اساسی قانون «53»موجب حکم مقرر در اصل 

 هچبا این حال طرح چنین ادعایی اگر ثغوری قابل اعتنا برای کیفیت اعمال این صالحیت مقرر شده است.

رسوود، لیکن دقت در مفاهیم مندرج در این اصوول الزمه اثبات ادعای مطلوب و چه بسووا معقول به نظر می

  اسالمی خواهد بود.شورایکیفیت مقرر برای اعمال صالحیت تقنینی مجلس مذکور و تبیین شفاف

اول قید  قانون اساسی را در سه محور اصلی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد: «21»توان اُمهات مسوائل مربوط به اصول می

ل در حدود مقرر در قانون عموم مسوائ»بر گرفتن وضوع نمودن مجلس؛ و سووم در« قانون» مندرج در اصول؛ دوم« تواندمی»

د اس در این نوشتار تالش خواهد شاسالمی. براین اسشورایبه عنوان قلمرو موضووعی صالحیت تقنینی مجلس« اسواسوی

  د.واکاوی و تحلیل شو قانون اساسی در سه بخش مباحث اصل مذکور، «21»در راستای ارائه تبیینی مناسب از اصل 

  یگذارقانوناسالمی در شورایبه مستند صالحیت تخییری مجلسقانون اساسی به مثا «71»م اصل 1

بنابر اصوول صووالحیت، هیچ مقام یا نهادی در حوزه روابط حقوقی و سوویاسووی واجد اختیارات رها و 

ان اعطایی به ایش هایضابطه نبوده بلکه عملکرد و اختیارات نهادهای عمومی به حدود و ثغور صالحیتبی

رسد در گفتار ظر میدر بازشناسی اجمالی مفهوم صالحیت، به ن (114ص ،1331 ند،هداو) .مقید خواهد بود

ای مصطلح در دو حوزه معنایی متفاوت به کار و بازی زبانی فارسوی زبانان، صالحیت به مثابه دانش واژه

 ؛دتعبیر نمو 143توان به مثابه تخصصها، منظور از صالحیت را میته شده است. در حوزه تکوین و هستگرف

                                                 
مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد شود و اسالمی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشورایاعمال قوه مقننه از طریق مجلس -142

  د.شوقوه مجریه و قضائیه ابالغ می برای اجرا به ،آیدمی
103- Proficiency  
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آمد و مناسب یک وظیفه یا مطلق لذا صالحیت در این حوزه معنایی، توانایی و مهارت برای انجام کار ؛دنمو

توان داللت مفهومی صالحیت را به مثابه جواز یا حق میها کاری خواهد بود. اما در حوزه تشریع و بایدهر 

بودن  عنی حق داشتن و مجازدر انجام امور دانسوت. بر این اساس صالحیت ی 140قانونی یا اقتدار حقوقی

 (Torben, The Concept of Legal Competence, in: http: //ivr- enc. Info)  .برای اعمال و اقامه یک امر

 ،لنگرودی) شودفاده از واژه اختیار افاده میقوقی متعارف با استاز مفهوم اخیر صوالحیت در ادبیات ح

و فرد یا نهاد واجد صالحیت، اختیار حقوقی و مشروعی در اتخاذ  (3253ش  ،1325 ترمینولوژی حقوق،

  یک تصمیم یا انجام یک کار خواهد داشت.

 ه استو تبیین وظیف تقسیم کار بحث واقع در حقوق علم در صالحیت موضوع بر همین مبنا گفته شده

 یجادا برحقوقی  شووده تثبیت تواناییو صووالحیت تقنینی در حقیقت اختیار و  (5 ،ص1333آبادی، علی)

 (Torben, The Concept of Legal Competence, in: http: //ivr- enc. Info)  .استهای قانونی هنجار

 ایبر واعد هنجارسازق موجب به که است حقوقی و اعتباری اختیارات مجموع ،صالحیتتوان گفت می

 (001 ص ،1332 ،یطباطبایی مؤتمن) .ده اسووتاعطا شوو های عمومیبه هریک از نهاد معینی اعمال انجام

انگاری نهادهای صاحب اندیشوی و ضورورتمدخلیت صوواب توان به اعتبارهای مذکور را میصوالحیت

  145بندی نمود.های تکلیفی طبقههای اختیاری و صالحیتت در اعمال آن، به دو بخش صالحیتصالحی

ای به گونه ،های متعدد موجودگزینهمیان امری برای اقدام از  از حق انتخاباست عبارت  صالحیت اختیاری

 تصمیم و عملبنابراین  (00 ، ص1331هداوند، ) .متعدد و متفاوت وجود داشته باشد هایامکان انجام انتخابکه 

ه امکان ؛ به نحوی کاتخاذ شده نباید از بیش و فراتر از اراده اعمال کننده صالحیت تعیین و تثبیت شده باشد

بر مبنای  (002 ص ،1332 ،یطباطبایی مؤتمن) .اندیشی اعمال کننده صالحیت را زایل نمایدانتخاب و صواب

ل و د حدی از آزادی عمتوان گفت هسته اصلی تعریف مفهوم صالحیت اختیاری، وجومی تبیین پیش گفته

ه تا از این طریق او بتواند با توجه ب مقام اعمال کننده صالحیت است اندیشی برایگیری و صوابقدرت تصمیم

در حقیقت تصمیم و  140ا اعمال نماید.ها اقدام مناسب راقتضائات زمان، مکان و حسب تشخیص ضرورت

ی هایحقوقی نبوده و چه بسا سنجه وازینی اتخاذ خواهد شد که الزاماًاندیشی مذکور در پرتو اصول و مصواب

ور در های مذکهمگرایی سنجه گیری باشد؛ با این حال نکته مهم،سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و... مالک تصمیم

 (Ponce Juli, 2005, pp. 551- 553) .عمومی خواهد بودراستای تامین منافع و مصالح 

                                                 
104- Authorization  

ن از لیک ست،ابندی رایج ثنایی صالحیت به تکلیفی و اختیاری از جمله تقسیمات متعارف در حوزه دانش حقوق اداری الزم به ذکر است که تقسیم -145

نظر به ست،اهای مذکور های موجود بر مبنای دیدگاههای علمی بازشناسی بهتر مفاهیم و تحلیل بهتر وضعیتبندیها و دستهبندیجایی که هدف از تقسیمآن

  ندی مذکور در حوزه دانش حقوق اساسی نیز خالی از وجه نباشد.برسد استفاده از تقسیممی

140- Recommendation of the commission of ministers No. R (80) 2 concerning the Exercise of Discretionary Power 

by Administrative Authorities ،316th Mtg،11march 1980.  

http://ivr-enc.info/index.php?title=Category:Torben_Spaak
http://ivr-enc.info/index.php?title=Category:Torben_Spaak
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کننده صووالحیت ابتکار در طرف مقابل، آن هنگام صووالحیتی را تکلیفی قلمداد خواهیم نمود که اعمال 

جایی ای در احراز ضرورت و کیفیت اعمال صالحیت خود نداشته باشد. در این موارد از آنعمل و آزادی

 دقیق و شفاف طور اعمال صالحیت نهادها و مقامات عمومی به کیفیت و نحوهبر که ضوابط و قواعد حاکم 

ش احکام از پی ده است، صاحبان و اعمال کنندگان صالحیت تنها مجاز به اتخاذ اقداماتی مطابق باشن شرو

 (002 ص ،1330طباطبایی مؤتمنی، ) .تعیین شده هستند

یک از وظایف و شئون حکومتی به واسطه اعطای رهای سیاسی، انجام هکه در همه نظامفرجام سخن این

ن و چه صالحیت تقنیپذیرد و بر همین مبنا است که اگرصالحیت به یکی از نهادها و شعبات حکومت انجام می

 (Raz, 1972, V.  XLVI 79, 82)رودشمار میهای ذاتی هر حکومت بهسازی حقوقی از جمله صالحیتقاعده

ننده کایف حاکمیت در بین نهادهای اعمالرت ساختارسازی حکومتی و تقسیم وظناچار و بنابر ضرو به لیکن

 ت. ده اسی واگذار شگذارقانونیابد به مجالس فه که در قالب قوه مقننه تجلی میاعمال این وظی قدرت، معموالً

لس شورای قانون اساسی مبنای جعل اصل صالحیت تقنینی مج «53»توان ادعا نمود اصل می این دیدگاهبنابر

و  143جمهور در اصل شصتموزیران و رئیس تأهیو به موازات واگذاری صالحیت اجرایی به  142استاسالمی 

اعمال » :ده استدر این اصل تصریح ش 141،اعطای صالحیت قضایی به محاکم دادگستری در اصل شصت و یکم

ثابه مبنای اعطای صالحیت تقنینی به م «53»؛ لذا استناد به اصل «قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی است

پردازی ثنایی پیش گفته از ماهیت اهد بود. به عالوه در پرتو مفهومبه مجلس شورای اسالمی خالی از وجه نخو

توان صالحیت تقنینی مجلس را نیز صالحیت به اعتبار آزادی و ابتکار عمل صاحب صالحیت در اعمال آن می

 بندی نمود. تقسیم صالحیت تقنینی تخییری صالحیت تقنینی تكلیفی وبه دو بخش 

بر این اساس صالحیت تقنینی مجلس در خصوص موضوعاتی که متعلق اصولی از قانون اساسی قرار گرفته 

ای خاص نموده و یا تصریح داشته است اعمال ی در حوزهگذارقانوناسالمی را مکلف به شورایاست که مجلس

و در فرض  ی استگذارقانونصالحیت تکلیفی مجلس در حوزه  ست.ا حکم مذکور منوط به تصویب قانون

ز اکوتاهی مجلس از تقنین در موضوعات مذکور نوعی استنکاف از انجام تکلیف قانونی را مرتکب شده است. 

                                                 
 یاز ط پسشود و مصوبات آن یل میندگان منتخب مردم تشکیاست که از نما یاسالمیشوراق مجلسیاصل پنجاه و هشتم: اعمال قوه مقننه از طر -142

 گردد.یابالغ م قضائیهه و یاجرا به قوه مجر ید برایآیکه در اصول بعد م یمراحل

  است. وزراجمهور و یسئق ریاز طر ،گذارده شده یعهده رهبربر یماًن قانون مستقیکه در ا یه جز در اموریاعمال قوه مجر: اصل شصتم -143

و  یاول شود و به حل و فصل دعیتشک ین اسالمید طبق موازیاست که با یدادگستر یهاگاهله دادیسه به ویئکم: اعمال قوه قضایاصل شصت و  -141

  بپردازد. ید الهعدالت و اقامه حدو یو گسترش و اجرا یحفظ حقوق عموم
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  قانون اساسی اشاره نمود. 113سی و دو و 112بیست و دو 111،سیزده 114،توان به اصول هشتجمله اصول مذکور می

وص ی مجلس در آن خصگذارقانونست که در سایر مواردی که قانون اساسی تصریحی به این در حالی ا

گذاری دید خود پس از احراز ضرورت قاعدهتواند به ابتکار و صالحاسالمی میشوراینداشته است، مجلس

شرع، اقدام به قانون اساسی در پرتو اصول و احکام مندرج در قانون اساسی و  «21»برای آن موارد به استناد اصل 

ل در حدود ئاسالمی در عموم مساشورایمجلس داردکور نماید. اصل مذکور مقرر میی در حوزه مذگذارقانون

حیت به مفهوم صال« تواندمی»رسد داللت لفظی واژه . به نظر میقانون وضع کند «تواندمی»مقرر در قانون اساسی 

توان مدعی شد اصل می ،دارائه ش «53»ه تبیینی که از اصل که باتوجه ب. چه آننزدیک و چه بسا یکسان است

که فرجام سخن آن .ی استگذارقانوناسالمی در حوزه شورایمستند اعمال صالحیت تخییری مجلس« 21»

مثابه مستند  این قانون و به «53»قانون اساسی در ذیل اصل  «21»توان گفت صالحیت تقنینی مندرج در اصل می

  اسالمی قابل تحلیل خواهد بود.شورایمجلس صالحیت تخییری

  ی مجلس از حیث مطلق صالحیت تقنینگذارقانونم تحلیل قلمرو صالحیت 2

تواند قانون وضووع نماید. حال که مجلس میی مجلس اسوت، یعنی اینگذارقانونقانون اسواسوی،  «21»موضووع اصول 

ع نماید در وض« قانون»تواند گفته شوده مجلس میدر اصول  آید آن اسوت که چرا بنابر تصوریح مندرجئوالی که پیش میسو

، آیا تصریح به «امری را تصویب نماید»یا « تواند مصووبه داشته باشدمجلس می»طور گفته شوود که نسوت اینتواحالی که می

بارت ع که تصریح به؟ یا آنحیت اعمال شوده توسط مجلس استبه نوعی ارائه تعریف ماهوی از صوال قانون وضوع نمودن

نی متعلق صووالحیت تقنی ،بر جعل ماهیت قانونی برای مصوووبه مجلس داللت دارد؟ بنابر فرض اول« قانون وضووع نماید»

وانده دانان قانون خیشینی حقوقاز احکامی خواهد بود که در برداشت ماهوی و پ یموضووع اصل تنها اعتبار و جعل آن بخش

  قانون دانسته خواهد شد. ،اسالمی اعتبار نمایدشورایای که مجلسصوبهکه بنابر فرض دوم هرگونه مشود، حال آنمی

در  ترین موضوعات، امروزه از اصلیباید توجه داشت شکافی پیش گفته به عالوه در ایضاح ضرورت مو

سو که از یکاست؛ چه آنهای حقوقی، تعریف و بازشوناسی مفهوم قانون و برشمردن اوصاف آن پژوهش

ی فاقد یک معنای مستقل و قائم به ذات است و بر این گذارقانونه شوود مفهوم قانون و ممکن اسوت گفت

                                                 
نسبت به یکدیگر، ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم ظیفهف و نهی از منکر وایران دعوت به خیر، امر به معرواسالمیدر جمهوری -114

بَعْضٍ  ءوَ الْمُؤمِنُونَ وَ الْمؤمِناتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِیا»کند. د و کیفیت آن را قانون معین میلت، شرایط و حدولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دودو

 «فِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِنَ بَالْمَعرُومُرویأ

د قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه شوند که در حدوهای دینی شناخته مینها اقلیتایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی ت -111

 کنند.و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می

 ، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.حیثیت -112

تباً کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میتکس را نمیهیچ -113

نده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرو

 شود.م گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میقت فراهو
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ی و هرگونه تصمیم پارلمان گذارقانوناسواس قانون به مثابه تجلی اراده قدرت سویاسوی از طریق مجلس 

ان نظرحبچرا که صا رسد این ادعا مستلزم یک دور مفهومی خواهد بود؛نظر میدانسته خواهد شد. البته به

ان حکومت ارکمعتقدند مقنن رکنی از  و تعیین قلمرو صالحیتی آن گذارقانوندر تعریف قوه مقننه به مثابه 

 114.یک اصل تصویب و وضع قانون استنماید و صالحیت اصلی این نهاد به مثابه است که قانون وضع می

در حیطه بایدها و نبایدهای  گذارقانونه اند که هرآنچاین در حالی است که ایشان در تعریف قانون نیز مدعی

  115شود.، قانون نامیده میاجتماعی وضع نماید

ی، گذارقانونای به شرط تصویب در فرآیند تشریفاتی مجالس قیده صاحبان این اندیشه هر مصوبهبه ع

 .رودیه کار مبو عادت و منظور از قوانون، آن امری خواهد بود که در برابر عرف  دشووووقوانون تلقی می

 بع آن افکار پرورشخواستگاه اندیشه مذکور را باید در نظام حقوقی فرانسه و به ت (15 ، ص1330لنگرودی، )

جو نمود. خالی از حقیقت نخواهد بود اگر گفته وبوم فرانسوی حقوق در سرتاسر جهان جستیافته در زیست

گر اراده عمومی است، قانون سازنده رلمان، بیانعنوان عمل پادانان، قانون بهشود به عقیده این گروه از حقوق

ز ا قاعده برتر است، قاعده برتری که همه قواعد دیگر باید از آن تبعیت کنند. به همین دلیل، انجام هر کاری

 رسد. نظر میپذیر بهای به نام قانون امکانلحاظ حقوقی با توسل به قانون و تصویب هر مصوبه

 توانیم به برخیا در توجیه و تحکیم این نظر مینماید، اممل برانگیز میأپیش گفته بسوویار ت اگرچوه تبیین خوام دیودگواه

ی، یک ذارگقانونمفهوم قانون و »گفته شووده که شووناختی و فلسووفی در عالم حقوق تمسووک نماییم؛ چه آنمبانی معرفت

 قت تفسوویر و معنایی خاص از قانوندر حقی ،ها سووخن بگویدمفهوم تفسوویربردار اسووت و هرکس که بخواهد در مورد آن

و  «معرفت»، «هسووتی»های مبنایی در باب نهود. تفسوویر و معنوای یواد شووده برآمده از نظریهی را پیش میگوذارقوانونو 

 ورمبنایی مذکهای که نظریه عالوه، پیداسووت اند. بهاسووت کوه در ذهن مفسوور و معناکننده شووکل و جای گرفته« ارزش»

و به « یظرن»ربرگیرنده انواع و صوونوف متنوع و رقیب اسووت. با این وصووف، مفهوم قانون یک مفهوم دسووت نبوده و دیک

کاه تعریف قانون جهت سووختی جانبنابراین بهتر آن اسووت که بی (11 ص ،1330راسووخ، ) .«اسووت« اختالفی»همین دلیل 

                                                 
ند البته دانگذاری میاالصل کارویژه ذاتی خود را قانونهای حکومتی علیدر این منظومه فکری مجالس نمایندگی به مثابه ارکان تقنینی نظام -110

 یدگاهد این از منصرف بخواهیم اگر حال این با. گردد واگذار نهاد این به نیز نظارتیهای صالحیت یکسری گذاریقانون شان بر افزون است ممکن

. کارویژه اصلی مجالس مذکور با توجه به تجربیات تاریخی، 1 بود خواهیم مواجه دیگر نظریه دو با نماییم واکاوی را نمایندگی مجالس اصلی کارویژه

اعمال نظارت پیشینی نسبت به اعمال حاکمان در قوای مجریه و قضائیه  گردد صرفاً در مقامگذاری نیز مینظارت بوده و اگر به نحو تبعی قانون

که اصل بر عدم صالحیت ذاتی مقامات و نهادهای عمومی در اعمال کارویژه مجالس مذکور دوگانه است و با توجه به این اصوالً. 2 باشد.می

گذاری و نظارت را مستقالً از تصریح نصوص قانون اساسی اخذ باشد مگر بنابر تصریح قانونی، مجالس مذکور نیز صالحیت قانونحکومت می

 تقریرات درس حقوق اساسی تطبیقی( ،1331 -1333)کدخدایی،  اند.نموده

لکه ب گرایانه عنوان قانون را نه فقط شایسته مصوبات مجلس در حیطه بایدهای رفتارهای عمومیگاه قائلین به این دیدگاه در تعابیری افراط البته -115

کار دانستن گناه یا گناهابل اتصاف به کلیه مصوبات مجلس حتی در مواردی چون اعالم پذیرش یک وضعیت حقوقی مثل وقف دانشگاه آزاد یا حتی بیق

 اند.افراد متهم به ارتکاب جرایم عمومی مثل برخی مصوبات مجلس مشروطه دانسته
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   قلمداد نماییم. قابل تعریفآسانی قانون را از حیث ماهیت غیررا بر خود هموار ننموده و به 

 قانون مفهومی دارای اوالً م کهما بیگانه نباشد اگر ادعا کنیرسد چندان با اذهان نظر میدر طرف مقابل به

ان گذارانونقو از این حیث تعیین قلمرو صالحیت تقنینی  قائم به ماهیت امر تقنینی استتعریف مستقل و 

ئله که مس جااز آن ثانیاً صیل تعریف مذکور خواهد بود.در هر نظام حقوقی متوقف بر فهم این ماهیت و تح

 است، نظران بودهدغدغه محتمل و البته همیشگی صاحبان از صالحیت تقنینی خود گذارقانوناستفاده سوء

را از آن جهت که  گذارقانوناز طریق ارائه تعریف مفهومی قانون و تعیین اوصوواف آن، نهادهای توانیم می

نمایند از تصوووویب هر امری منع نموده و به رعایت برخی الزامات ماهیتی در خصووووص ی میگذارقانون

  کیفیت اعمال صالحیت تقنینی محدود و مقید نماییم.

تلف های مخن و پذیرش آن توسط کارگزاران بخشبدیهی است دست یافتن به یک تعریف ماهوی از قانو

های حکمی صالحیت تقنینی مجلس شورای ایستهگیری به تبیین بتواند به طور چشومحکومت و مردم می

 در رفع اختالفات در حوزه ر حکومت کمک نماید. امری که اوالًگذار داسوووالمی و دیگر نهوادهای قاعده

ثر ؤعلیه شهروندان م ی حکومتگذارقانوناستفاده از اقتدار در نفی سوء صالحیت کارگزاران حکومت و ثانیاً

  د.ای تبیین شوموشکافانه هد شد که دیدگاه مذکور به نحو مبسوط وخواهد بود. در ادامه تالش خوا

  م مفهوم قانون3

آداب و  ،روش، آئین ،کانون ،طرز ،منوال ر،دسووتو ،نظم ،ترتیب ،طریقه ،قاعده ،شووکل ،رسووم، صوولا

 از جمله معانی متعددی اسوت که در کتب لغت فارسی بر مدلول لغوی قانون اقامه گردیده است شوریعت

در حالی که این واژه در فارسی امروز از الفاظ  .(ذیل واژه قانون ،2، ج 1302 ؛ و معین،0، ج 1303ی، نفیس)

و  االصل ندانستهآن را عربیاز نویسندگان گروهی اما  د،شووبه عاریه گرفته شوده از زبان عربی قلمداد می

 .تخوذ اسووأکش وووو معنی خطیوووو  kanon دانند که از واژه التینعربی میلسووان های دخیل در از واژه

این دو  و نزدیک بودن معنای «kanon» و« قانون»تشابه آوایی بین لفظ  (12-10، صفحه 1330محمصانی، )

اما گروه دیگری از نویسندگان ضمن پذیرش معرب بودن این  .نمایدرا تقویت میاحتمال معرب شدن این کلمه 

ون برخی از لغویاند. اما نکته شایسته توجه آن است که ری دانستههای رومی، سریانی و یا عبخذ آن را زبانأواژه م

 (315 ، ص1ج  ،1330زبیدی، ) .اندکه این واژه از زبان فارسی به زبان عربی وارد شده باشد را محتمل دانستهاین

فصل  ،بودن محتوای قانون از قواعد حقوقی خوذأد متوان مدعی شدر تعریف اصوطالحی قانون نیز می

رائه هسته اصلی تعاریف ا یا تلویحاً ظران است و صراحتاًناریف اصطالحی قانون در میان صاحبک تعمشتر

دارای دو معنای عام و شووده از مفهوم قانون قرار گرفته اسووت. البته در ادبیات امروز دانش حقوق، قانون 

نسان را در زندگی اجتماعی شود که شیوه رفتار ام کلمه، قانون به قواعدی گفته میدر معنای عا خاص است.

عی باید تماکه انسان در زندگی فردی و اج کند و مفاد آن به طور تلویحی یا تصریحی این استتعریف می
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کنود که البته الزمه آن تصوووریح به بایدها و و یوا حقی را برای مردم تعیین می چنین کنود و چنوان نکنود

 .داین حقوق ننماینیگران رعایت کرده و تجاوزی به بایست این حق را برای دنبایدها اسوت و دیگران می

ضمانت  ،نمایدرا تکمیل میاعتبار یک قانون ه به مثابه شرط اخیر چاما آن (25 ، ص1301مصوباح یزدی، )

 (10، ص 1330لنگرودی، ) .استی آن اجرا

اسی به اجرا ی اقتدار سیای است برای عمل که به نحو قاهرانه و با پشتیبانتوان گفت قانون قاعدهبنابراین می

به عبارت دیگر، فرق قانون با دیگر هنجارهای رفتاری در این اسوووت که عدم پیروی از آن  110آید.در می

 نمایدو حکومت اجرای قاعده حقوقی را تضمین می 112آوردالعمل دسوتگاه حکومتی را به دنبال میعکس

جرا برای یک قانون به آن حد است که ضرورت وجود ضمانت ا .(024-021، صص 1 ج، 1334کاتوزیان، )

قائلین به حقوق طبیعی نیز به نحوی سووعی در توجیه وجود ضوومانت اجراهای طبیعی برای قوانین طبیعی 

 (Aquinas, 1948, Art. 1 & Finnis, 1998, p. 256) د. انداشته

ت همان قانون باید گفت در حقیق ن در ادبیات حقوقی و سیاسی امروزاما در خصوص معنای خاص قانو

ده قلمداد ش یگذارقانونهای در معنای عام است که مرجع صالح در تشریع و وضع آن مجالس یا پارلمان

باطبایی ط) شودضع میوم است که به وسیله مجلس مقننه یا مجلس موسسان اقانون حکمی عبنابراین است، 

شوود به این توسوط قوه مجریه مقرر مینامه وزارتی که نامه و نظامتصوویب لذا .(231 ، ص1325موتمنی، 

 . (15 ، ص1330لنگرودی، ) باشدمعنی قانون نمی

  م اوصاف قانون4

توان قل و کارکرد مشخص برای قانون، میبنابر مراتب فوق و باتوجه به قائل شدن به یک تعریف مست

ر حقیقت در مقام د شوند شناسایی نمود.هایی که قانون شوناخته میخصووصوی را برای گزارهه اوصواف ب

هوایی کوه ممکن اسوووت بوه عنوان مصووووبووه گزاره قوانونی از دیگر گزاره یوابی و تمیز یوکمصوووداق

  .توجه به اوصاف آتی ضروری است ،اسالمی شناخته شوندشورایمجلس

  آمرانه بودن -4-1

 د،پردازامری اعتباری و باید انگار اسوت؛ در حقیقت قانون به توصیف وضع موجود نمی ماهیت قانون

                                                 
 جهت مالحظه تعاریف مشابه نویسندگان مراجعه کنید:  -110

Austin, J, The Province of Jurisprudence Determined, ed. by H.L.A. Hart, George Weidenfeld & Nixolson Ltd, 1954, pp. 9-15.  

Kelsen, H., "The Function of a Constitution", Trans. By I. Stewart, in Essays on Kelsen, Ed. By R. Tur and W. 

Twining, Oxford, Clarendon Press, 1986, pp. 111-19.  
Raz, J., the Concept of a Legal System, Oxford: OUP, 1978, p. 3.  

ن دو قانون، محرک و مشوق یان ایک میار تفکیمانوئل کانت در تفکیک قانون در معنای حقوقی آن از معنای اخالقی آن مدعی شده است. معیا -112

 زه اطاعت از فعلیاگر انگ یم، ولینامیم یباشد قانون را اخالق یک امر یا دستور خود عمل امر شدهه اطاعت از زیاطاعت از قانون است. اگر محرک و انگ

 (121 ، ص1325)اسکروتن، . یمدانیم ی)مثل ترس از ضمانت اجرای مقرر( قانون را حقوق ر از خود فعل مزبور باشدیغ یگریامر شده، محرک د
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غایات مطلوب و اعمال به  مینأتای از بوایودهوا یا نبایدهای حقوقی اسوووت که در جهت بلکوه مجموعوه

همین استدالل  اب (Raz, 1977, pp. 198- 200) .شودکارکردهای حکومت توسط نهاد یا مقام برتر تشریع می

به تکاپوی جسمانی خویش انجام  با اراده منتهی خواسته خود را شخصاً گذارقانونفرد یا مقام »گفته شوده 

دهد، بلکه مطلوب خود را در فرم جمالت قانونی که به آن طلب انشووائی گویند، به خواسووته و اراده نمی

 .«اراده و اختیار خود اجراء کنند خواهد که عمل مطلوب او را از رویدیگران تحمیول کرده و از آنوان می

 (121 -134، صص م1115حائری یزدی، )

ها از بایدها یا نبایدهایی برای ند که گوهر آنا«انگار -باید »های سوووخن، قواعد حقوقی گزاره بوه دیگر

وجود این وصف در  (32 ص ،1330راسخ، ) .شوودتشوکیل می ایی و هدایت اعمال و رفتار انسوانراهنم

فلسووفی  ونظر از مبانی فکری که صورفرسوود ون آن چنان حائز اهمیت به نظر میشوناسوی نهاد قانمفهوم

قانون، در اصل ضرورت وصف باید انگار  أنظران نسبت به ماهیت و منشمختلف حاکم بر نگرش صاحب

 رندنظر داحتی قائالن به حقوق طبیعی اتفاق نظرانحقوقی، قریب به اتفاق صووواحبهوای قوانون و گزاره

 . (250، ص 1331. هابز، 203، ص 1324 مونتسکیو،)

  آور بودنالزام -4-2

آور بودن قانون آن است که تابعان خود را مکلف به تبعیت از قانون بداند. در حقیقت الزام از الزاممنظور 

ده است و ایشان را به سر سپردن در ه بر نفس تابعان عارض و مسلط شمذکور حالت یا وصوفی اسوت ک

  دارد: نماید. اما در خصوص منشا این الزام دو دیدگاه مختلف وجودعمل به قوانین وادار می

آور بودن االمری معتقدند الزامانون از حیث مطابقت با حقایق نفسالف( قائلین به حقیقت ذاتی برای ق

قوانین وصفی است که ریشه در ذات و ماهیت قوانین دارد؛ در حقیقت ایشان با ضروری دانستن مطابقت 

 برای اجرا و سرپیچی از قوانین، است قوانین بشری با سنن و نوامیس هستی که همان قواعد تکوینی عالم

آوایی محتوای قانون با حقایق تکوینی به تنهایی برای هم اند. در هندسه اندیشه ایشاندهر وضعی قائل شآثا

نماید و ضمانت اجراهای وضعی نیز تضمین تکوینی تن دادن به الزام تابعان به اطاعت از قانون کفایت می

مغایرتی ند که انضمام تکمیلی ضمانت اجراهای مادی و حکومتی چهر این هنجارهای حقوقی خواهد بود.

 (203، ص 1324. مونتسکیو، 510 -502 ، صص1، ج 1334کاتوزیان، )رک.  .با این قاعده ندارد

یان گرایانه بنهای تفکرات اثباتب( گروه دیگری از صوواحبان اندیشووه که مبانی حقوقی خود را بر پایه

اقتدار و اتوریته حکومت و صالحیت  ،نمایدراده برتر مقنن را بر اراده تابعان غالب میچه امعتقدند آن ،اندنهاده

ده است و باعث اجراهای مادی و قانونی تضمین شرکن تقنینی آن اسوت که این اقتدار به وجود ضمانت 

 (Kelsen, 1970, pp. 4-8) .دچار از گردن نهادن به قوانین شونخالف میل باطنی خود ناتابعان حتی بر شودمی

ابعان از ترس ت ماهیت اصیل حالت نفسانی الزام رااند که جایی پیش رفته از قائلین به این نگرش تا برخی
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  113اند.برخورد قهری حکومت قلمداد نموده

  عام بودن -4-3

سو به این معناست که قانون بر یک نوع عام رفتاری داللت کند و از سوی دیگر، عام بودن قانون از یک

بنابراین  (231 ، ص1325طباطبایی موتمنی، ) .است)تابعان(  به مفهوم شمول قانون بر یک طبقه عام از مردم

ها موضوعات خاص و جزیی است را در معنای های باید انگاری که متعلق حکم آنتوان گزارهتعریف، نمی

  علمی و اصطالحی قانون دانست.

الشمول بودن گزاره اعتباری بر ضرورت عام تاکیدست که نظران را عقیده برآن ابر این اسواس صواحب

 مینأتپذیرفته شوده به عنوان قانون، الزمه عادالنه اعمال گشتن اقتدارات عمومی حکومت بوده و به تبع آن 

بنابراین  111بدون تبعیض غایات مطلوب در اندیشه تشکیل حکومت و اعتبار قانون را در پی خواهد داشت.

نیز  رگذاقانونبر عموم افراد تحت شمول خود اعمال شود و حتی خود  داوریبدون پیشبایسته است قانون 

 (Hart, 1961, p. 202; and Finnis, 1980, pp. 255- 58) .اجرایی قانون مصوب خود قرار گیرددر شمول 

  مقدور بودن انجام حكم مصرح در قانون -4-4

د که گزاره شوووتنها در صوورتی این هدف محقق می نباید فراموش نمود هدف از قانون را هرچه بدانیم

غایت  نمیأتمند و مطابق با را در انجام امور اجتماعی ضابطه قانونی بتواند در مقام هدایت تابعان، اراده ایشان

راد راده فعلی افحالی که تعیین الزامات رفتاری نسبت به اعمالی که از حیطه ا مطلوب حکومت قرار دهد؛ در

 (Raz, 1977, pp. 198- 202) .گر بودن دانستتوان واجد وصف هدایتا نمیخارج است ر

واند بت نونی از جمله اموری باشد که اوالًهای قابنابراین ضروری خواهد بود متعلق حکم مصرح در گزاره

ابلیت قتوسط ایشان  ،شودموجب قانون از تابعین خواسته می چه بهآن اراده افراد قرار بگیرد و ثانیاً موضوع

این مطلوب نیز الزم است به ماهیت حکم،  مینأتبرای  (Mcleod, 1999, pp. 84- 89) .انجام را داشته باشد

                                                 
 یبرا یواعداز ق یچندان هم خال یل بدوییری ضرورت تبعیت از قوانین جمعی در جوامع ابتدایی معتقدند قباگایشان در توصیف چگونگی شکل -113

اع و له )خداوندگار اجتمیس قبیئن قواعد فرمان ریبود. منشأ ا ییچه بتوان در نظر آورد، ساده و ابتداتر از آنشین قواعد بیا اامور خود نبودند. ام اداره

له بر یاز قب ا اخراجیشدن  ت ترس از کشتهیله تنها به علقب یکه اعضا ین معنیآن عنصر ترس بود؛ بد یرفت و تنها ضمانت اجرایار ممنابع آن( به شم

له یقب یراب ییابتدا یبه مثابه قانون« سیئلزوم اطاعت از فرمان ر»شد و  ین ترس در بشر درونینهادند. لکن با گذشت زمان، این قواعد گردن میا یاجرا

 (13 ، ص1330)عالی پناه،  .به شمار آمد

 جهت مالحظه دیدگاه مشابه رجوع کنید:  -111

 . 10، ص 1332 فکر، لوح تهران، فوالدوند،.. ا عزت ترجمه ،آزادی سنگر در فون، فردریش هایک،: در ،«انتخابی حکومت و اقتصادی آزادی» فون، فردریش هایک،

  .111-112صص  ،1334 آگاه، نشر تهران، ان،یکالنتر یمرتض هترجم ،اجتماعی قرارداد ژاک؛ ژان روسو،
- Mcleod, I., Legal Theory, London, MacMillan, 1999, pp. 84- 89.  

- Roth, M.T., Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, Atlanta, Scholars Press, 1997, pp. 6- 7. 

- Stewart Cameron, the Rule of Law & the Tinkerbell Effect: Theoretical Considerations , Criticisms & Justifications 
for the Rule of Law, Macquarie Law Journal Vol 4(2004), p. 135.  
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د، در غیر این صورت قانون تشریع شده بعان در هنگام وضع قانون توجه شومحل اعتبار و میزان توانایی تا

  د.م آن مذموم و عبث تلقی خواهد شمصداق بارز تکلیف ماالیطاق خواهد بود و اجبار تابعان به انجا

 قانون امریهای د گزارهکنمی عقل اقتضا نشدن قوانین، چرا که عطف بما سبقهمچنین است ضرورت 

تواند که افعال گذشته تابعان نمی د؛ چراجعل و تشریع شون انگاشوته شوده در خصوص افعال آینده تابعان،

انجام فعل یا افعالی  حکم آن الزامی که موضوع (Hayek, 1993, p. 208) .متعلق اعمال اراده ایشان واقع شود

الزام به انجام امری اسووت که امکان تعلق یافتن اراده تابعان به انجام آن وجود نخواهد  ،در گذشووته باشوود

  124داشت.

جا که هدف از توان توجیه نمود. از آنضووورورت واضوووح بودن مفاد یک قانون را نیز بر همین مبنا می

قوانین، هدایت رفتارهای اجتماعی و تعین موازین برای تمشوویت امور اجتماعی اسووت، بنابراین تصووویب 

رات و جمالت صووریح و به دور از اراده خود را در قالب عبا گذارقانونمنطقی خواهد بود که انتظار برود 

ه اموری را باید معلوم باشوود که قانون به طور مشووخص راجع به چیسوووت و چ. گونه ابهام بیان نمایدهر

دار، موجب سووردرگمی تابعان قانون مبهم و ایهام (Finnis, 1980, pp. 276- 80) .خواهد تمشوویت نمایدمی

 (Raz, 1977, 198- 202)  .قانون خواهد شد

تر خواهد بود؛ چرا که مراد محتوای آن اجرا شوودنی ،تر باشوودچه عبارات قانون معینهر توان گفتمی

در غیر این صورت شهروندان و مجریان به مثابه  (314، ص 1321هابز، ) .سازدن میرا بهتر روش گذارقانون

گاه امکان فهم تکلیف یا تکالیف خواسوته شوده از ایشان را نداشته و الجرم امکان هیچ گذارقانونمخاطبان 

تکالیف  ابعان ازمفقود خواهد بود. به عالوه شفافیت مفاد یک قانون به فهم بهتر ت گذارقانونعملی اطاعت از 

پذیر ساختن فرآیند تعامل میان شهروندان و بینیشود که در نهایت امکان پیشنظر گرفته شده منجر میدر 

 (141، ص 1322همایون کاتوزیان، ) .شهریاران را به مثابه یک غایت مطلوب فراهم خواهد نمود

                                                 
که نیا ای ،و صورت خارج نیستشود از دچه بعضا در عالم واقع با عنوان عطف بماسبق شدن قانون مشاهده مینآلبته نباید از نظر دور داشت که ا -124

ری یک ین دادرسی کیفئبرای مثال قانون مجازات اسالمی یک قانون ماهوی است ولی قانون آ ،قانون مذکور نه یک قانون ماهوی بلکه یک قانون شکلی باشد

جد حق و تکلیف افراد بوده و توضیح این عطف بماسبق شدن قانون ممنوع است چراکه این قوانین مو . در خصوص قوانین ماهوی قطعاًاستقانون شکلی 

 ؛سبق شدن در خصوص قوانین شکلی بالاشکال و در بسیاری از موارد حتی الزامی است مارسد عطف باما به نظر می .ده استشاستدالل در متن مقاله ارائه 

ایی که اصالح قانون شکلی به معنای اصالح مکانیزم اجرایی جو از آن استزیرا که این قوانین تعیین کننده شرایط وکیفیت اعمال یا اجرای حقوق ماهوی 

نیز  چه در قوانین شکلیبه عالوه چنان .شایسته است در رسیدگی به امور گذشته نیز این اصالح تسری یابد ،اعمال حقوق ماهوی با هدف بهبود آن است

  ند که گاه از جهت اضطرار و ناچاری انجام پذیرد.این کار صحیح نیست هرچ ،عطف بماسبق شدن قانون به ضرر تابعان قانون باشد

طور استثنایی در حوزه قوانین ماهوی با توجیهات متعددی از ه دومین حالت متصور برای تجاوز از قاعده منع عطف بماسبق شدن قانون، موردی است که ب

ی بودند لمان نازاز سران و مقامات آ همان دادگاه نورنبرگ که بعضاًد متچنان که عملکرمه ؛جمله ضرورت یا قابل سرزنش بودن فعل سابق انجام گرفته است

ه سعی نظرانی کهستند صاحب د. اگرچه بعضاًشهای طوالنی مدت تعیین و حبس هایی از جمله اعدامن مجازاتانگاری شده و برای ایشاتوسط متفقین جرم

  مل و مداقه بسیاری داشته باشد.أگونه استثنائات جای تپذیرش این رسدرند ولی به نظر میها دادر توجیه این گونه عطف بماسبق شدن
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 نمایدیم ترسیم ذهن در را رانانحکم سیره رفتاری در مطلوبی از هنجارگرایی صویرت گفتهپیش دیدگاه

 تقنینی مشووی مبنای گرا،آلایده فالسووفه هایقصوه شووهرآرمان هایدر از یدر مثابه به تواندمی گمانبی که

 آرزوهای وها ارزش با مطابق همیشه ما زندگی هایواقعیت اما. گیرد قرار بشری امروز جوامع درها حکومت

 این ما کشووور در مقننه مجالس یگذارقانون رویه در ملأت اندکی کهآن چه خورد؛نمی رقم ما خواسووتنی

  .نمایدمی ظاهر گریزناپذیر تحلیلی ضرورت یک مثابه به را تلخ گراییواقع

ی در گذارقانونالس بلکه باید صادقانه بپذیریم در رویه عملی مج ن است که نباید خود را فریب دهیمحقیقت آ

این مبنا چندان مورد پذیرش و توجه  ،اسالمیشورایملی و چه مجلسشورایایران چه در زمان فعالیت مجلس

تمامی  توان دررغم فحص و تدقیق فراوان، کمتر میشود که علیتر میاست. این واقعیت آن هنگام برجستهنبوده 

بر  اسالمیشورایبه مثابه نهاد ناظر بر اعمال صالحیت تقنینی مجلسمواردی از ایراد شورای نگهبان  هاسالاین 

  121مبنای مالک قرار دادن یک تعریف مستقل از مفهوم قانون را مالحظه نمود.

گرایانه ان و ناظران بر امر تقنین چندان با این نگرش آرمانگذارقانونبا این حال اگرچه فضوووای ذهنی 

دیدگاه را مطلوب بدانند تصریح خواهند نمود که امکان پذیرش آن بنابر سو نیست و حتی اگر برخی این هم

 اًناامیدانه صرف ، ولی این به معنای آن نیست که بایدمفقود استمداران یاسوی و درک سویاسوتظرفیت سو

رانی باشیم. ان و سوقوط شأنیت تقنین به مثابه بنیانی فخیم در فرآیند حکمگذارقانونتماشواگر خودکامگی 

رغم رویه نادرست شکل گرفته در مشی تقنینی مجالس و نگرش نظارتی شورای ت آن است که علیحقیق

یر امر حکمرانی گریزناپذ نگهبان، پذیرش برخی الزامات اولیه به مثابه حداقلی از عقالنیت و درک از مفهوم

 نماید. می

اند؟ یا دت مجلس را قانون میدر سیاق مصوبادلنشین  آرزوهای سرییک بیان سلیم عقل به راستی کدامین

 ،که اگر تمامی نمایندگان مجلس به واسطه اجماع خود توصیفات هنرمندانه از طبیعت را تصویب نمایندآن

های ای از توصیهمجموعه گذارقانونتوانیم با کمال سرافرازی آن را قانون بخوانیم؟ همچنین است اگر مجلس می

شمردن ضمانت اجرا برای تخلف از این ارشادات در سلک مصوبات دون برچون تقبیح کبر و غرور را باخالقی 

آور بودن مصوبات مجلس، شرط توان ادعا نمود مواردی مثل آمرانه بودن و الزامبراین اساس میخود درآورد. 

 (11/3/31ی، گذارقانوناصالنی، محدوده قلمرو ) .یک مصوبه به مثابه قانون است حداقلی شناسایی

                                                 
ا مورد حکم ر ییا قضای یینداشته بلکه امور اجرا ینیت تقنیکه ماهث آنینگهبان مصوبه مجلس را از ح یگاه مالحظه شده است که شوراالبته گه -121

مصوبه مجلس  2/14/1335مورخ  13343/34/35ی نگهبان به موجب نظر شماره شناخته است؛ برای مثال شورا «04»ر اصل یمغا ،قرار داده بوده است

مورخ  12051/34/30دانسته است. همچنین این شورا به موجب نظر شماره « 04»درخصوص بازگشت ساعت کار بانک به وضع سابق را مغایر اصل 

 اعالم نموده است. « 04»خود مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی مبادالت مرزی را خالف اصل  15/0/1330
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نی عام بودن مصوبات قانونی را رسد وصف دیگر تصریح شده در دیدگاه اخیر یعاین به نظر می بر عالوه

، «52»ل ودر ذیل اصولی چون اص چون اجرا و قضا مفهوم تقنین از مفاهیم مشابه، توان به عنوان فصل ممیزمی

 کیک مفهومی نهاد تقنینقانون اساسی تحلیل و حسب مورد به پذیرش یا رد آن از حیث تف «01»و  «04»، «53»

 از اجرا و قضا حکم نمود. 

، رگذاقانونآور بودن حکم و عام بودن متعلق مصوبه که اوصاف آمرانه بودن مفاد، الزامفرجام سخن این

وسط مجلس در فرآیند ها تآید که در صورت نقض هریک از آنمات ذاتی مفهوم قانون به حساب میاز مقو

های غیرآمرانه در قنینی مجلس نمود. در حقیقت گزارهه خروج از صالحیت تتوان حکم بوضع مصوبه می

 ، در نهایتصوورتی که حتی نوعی ترجیح و هدایت درخصوص انجام فعل یا ترک فعلی را داللت نمایند

غم رهای مصوب علیتوانند نوعی ارشاد، دعوت و توصیه به حساب آیند. به عالوه در صورتی که گزارهمی

ق آمرانه از وجه الزام حقوقی برخوردار نباشند تا برای تابعان متخلف حقوقی مسئولیت حقوقی به داشتن سیا

)در معنوای خواص کلموه( و نه قانونی خواهند بود. اما اگر  وجود آورنود، در نهوایوت امر و نهی اخالقی

 حسب امر یک حکم خاص و جزیی را متعلق مصوبه خود قرار دهد نه یک عمل تقنینی بلکه به گذارقانون

  عمل اجرایی یا قضایی را تحقق بخشیده است.

اما در خصوص شرط دیگر برشمرده شده در این نوشتار یعنی قابل انجام بودن قانون، رعایت انصاف و تعهد 

 د معیار قابل انجام بودن متعلق حکم مورد، اقتضا دارد تصریح شوچه به اقناع پذیرفته استاین قلم به بیان آن

نشدن یا ابهام نداشتن آن اگرچه مطلوب و خواستنی است، لیکن  عطف بما سبقر یک مصوبه و همچنین یح دتصر

ل انجام یا قاباین موارد پس از تصویب قانون غیرارتباطی به ماهیت امر تقنین و ذات مفهومی قانون ندارد. در تمامی 

 که تابعین امکانده است، لیکن به جهت آنحال حکم و الزامی ایجاد شبه افعال گذشته و یا مبهم، به هرمعطوف 

ات قرار ن مجازالجرم ایشان را بدون آن که قصدی بر نقض قانون داشته باشند در مظا ،فهم یا تبعیت از آن را ندارند

قانونی »ت توان گفعت اسالمی است. لیکن در نهایت میخالف موازین شریظالمانه و بر ، امری که قطعاًدهدمی

که از قاعده قبح حکم بما الیطاق، زوال اعتبار و وصف چه آن« ده استنونی غیرقابل تبعیت تصویب شظالمانه یا قا

نه  و مچنان که حکم بما الیطاق نه عقالً شود؛ هخاطب حکم استفاده نمیعنوانی حکم بودن دستور فراتر از توان م

. و حرام بودن چنین امری مدنظر استا قبیح ( بلکه تنه210 ص ،0 ج ،1322 المقاصد، محال نیست )شرح وقوعاً

ب قابل اجرا و یا معطوف به افعال گذشته افراد تصویکه اگر مجلس قانونی مبهم یا غیر البته این به معنی آن نیست

شرعی  نتواند با تمسک به موازیمی داشته باشد، بلکه این شورا میتواند نسبت به آن اقداشورای نگهبان نمی ،نمود

اسالمی را در مسیر اصالح مصوبه مذکور قرار شورایگیری در خصوص مصوبات، مجلسرفیت ابهامو استفاده از ظ

تواند به استناد قانون نبودن مصوبه مورد ایراد از ایرادات را نمیدهد ولی در هر صورت مصوبات واجد این بخش 

  قرار دهد.
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  ی مجلس از حیث افرادگذارقانونم تحلیل قلمرو صالحیت 6

 ،ثر خواهد بودؤاسالمی مشورایی مجلسگذارقانونیگری که در تبیین سازوکار اعمال صالحیت محور د

که چه آن است؛ ی مجلسگذارقانونبازشوناسوی قلمرو تعیین شده در قانون اساسی به مثابه محدوده مجاز 

قنین امر تو  و بر این اساس از حوزه مطلق صالحیت تقنینی فرض شود ممکن است بسیاری از امور ماهیتاً

دید خود و در اسوواسوی بنابر صووالح گذارقانونماهیت تقنین خارج نباشوند، ولی  به خودی خود و به اتکا

  را از ورود به این موضوعات منع نموده باشد. گذارقانونمین منافع جامعه، أراستای ت

تواند گره نمیمقرر داشووته اسووت کن مریکاآبرای مثال اصووالحیه یکم قانون اسوواسووی ایاالت متحده 

درخصوص مذهب، یا ممنوعیت انجام مناسک مذهبی، یا محدودیت آزادی بیان، یا مطبوعات، یا حق مردم 

امور گذاری در ونی وضووع کند. بدیهی اسووت که قاعدهو منع از دادخواهی هیچ قان زآمیبرای تجمع صوولح

 سریبه جهت رعایت یک مریکاآی اسواس گذارقانونشوأن تقنینی دارد ولی  مذکور به لحاظ ماهیت، کامالً

مصالح و در راستای توجه به بنیادهای نظام حکومتی خود، کنگره را از اعمال صالحیت تقنینی در این امور 

 (http://constitutionus.com) .منع نموده است

اسی قانون اس «15»که در اصل های حکومتی مالک عمل بوده است؛ چه آنالبته این دیدگاه در همه نظام

داند پس از چه را صالح ملک و ملت میآن ،ملی حق دارد در عموم مسائلشورایمجلس»ده بود: مشروطه مقرر ش

ویب با تص ،کمال امنیت و اطمینان با رعایت اکثریت آراء در ،از روی راستی و درستی عنوان کرده ،مذاکره و مداقه

صحه همایونی موشح و به موقع اجراء گذارده  به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به ،مجلس سنا

 والً که اص جاملی نشده بود، ولی از آنشورایذکری از صالحیت تقنینی مجلس . اگرچه در این اصل صریحاً«شود

، متعلق تصویب مذکور، جز یک قانون یا یک ای دو شأن تقنین و نظارت هستندمجالس نمایندگی در جهان دار

توانسته باشد. اما نکته حائز اهمیت آن است که در این اصل موم مسائل مملکتی نمیتی درخصوص عمصوبه نظار

است  ملی بود وجود نداشتهشورایینی مجلسهیچ قیدی درخصوص تقیید قلمرو موضوعاتی که در صالحیت تقن

  دید خود قانون وضع نماید.توانسته نسبت به همه موضوعات به فراخور صالحمجلس می و ظاهراً

ی مجلس به گذارقانونقانون اساسی قلمرو موضوعی صالحیت  «21»که به موجب اصل ا درخصوص اینام

ل که مستنبط از اصرسد، چه آناف و خالی از مناقشه به نظر نمیده است، موضوع چندان شفچه کیفیتی مقرر ش

 اسالمی حقشورایخی مجلسن وجود دارد. به عقیده برداناقانون اساسی سه دیدگاه متفاوت در بین حقوق «21»

دانان را اعتقاد ی نماید. در سوی دیگر معدودی از حقوقگذارقانوندارد در کلیه اموری که واجد شأن تقنین است 

ی در سایر موارد را گذارقانوناسالمی به جز موارد تصریح شده در قانون اساسی حق شورایبر آن است که مجلس

 یگذارقانوننظران معتقدند اگرچه اصل بر عمومیت داشتن صالحیت ز صاحبندارد و در نهایت سومین گروه ا

  ت.ی منع شده اسگذارقانون، ولی در برخی موضوعات مجلس از مجلس نسبت به موضوعات ماهیتا تقنینی است



 

 

 349 3398سال هفتم، شماره هشتم، پائیز  ؛گذارینامه قانونفصل

  موضوعات دیدگاه اول: عمومیت داشتن صالحیت تقنینی مجلس در تمامی مسائل و

قانون اساسی و به موجب دلیل مندرج در اصل مذکور،  «21»به مدلول اصل  نظران با توجهبرخی از صاحب

ابراین اند. بنقرار داده کیدأتاسالمی به نحو عام از حیث قلمرو موضوعی را مورد شورایصالحیت تقنینی مجلس

هد امطابق با مقتضای اصل قانونیت شناخته خو ی مجلس در همه موضوعات کامالًگذارقانونپذیرش صالحیت 

و اصالنی، محدوده قلمرو  13/2/1331 مجریه، قوه اسالمی،شورایمجلس ی،گذارقانون عمید زنجانی،) .شد

به عقیده  (40/43/1331 و 23/42/1331های آن، و گرجی، مفهوم قانون و ویژگی 11/43/1331ی، گذارقانون

ه قید کیفیت و نحوه اعمال نه قید موضووع صالحیت، بلک« در حدود مقرر در قانون اسواسوی»ایشوان قید 

ده است و در ادامه به موجب حکم مطرح ش «21»در اصول  حکمی که اجماالً ؛ی مجلس اسوتگذارقانون

ند که ضع کتواند قوانینی ونمی اسالمیشورایمجلس»ده است یافته و مقرر ش تفصیل «22»مندرج در اصل 

بی که یت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتبا اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایر

 (244 ، ص1332 مهرپور،) .«در اصل نود و ششم آمده برعهده شورای نگهبان است

ر عدم در عرصوه سویاسوت اصل باند که این اصول اولیه را پذیرفته ن به این دیدگاه بالاسوتثناالبته قائلی

جایی که عمل نسوبت به دیگران است و از آنصوالحیت ذاتی هر فرد یا نهادی در اعمال اقتدار و تحکم 

فعلی اعتباری و مصووداقی از اعمال اراده اسووت، بنابراین  ه یک اسووتنتاج منطقی، بلکه ماهیتاًی نگذارقانون

همچون دیگر نهادهای یک حکومت تنها در حیطه اموری که واجد صالحیت شناخته شده است  گذارقانون

به خصوووص که قانون اسووواسوووی  122گار یا خلق مفاهیم اعتباری را دارد.امکان اعتبار قواعد رفتاری بایدان

، حیطه ط حکومتیو به منظور حفظ نظم و تنظیم رواب یالت اساسی حکومت را تعیین نمودهها و تشکسازمان

 (210، ص 1323کاتوزیان، ) .نمایدقلمرو صالحیتی هریک را مشخص می

عمومی و مبتالبه جامعه نخواهد بود که مجلس هیچ موضووعی از موضوعات  بر این اسواس باید گفت

حق ورود تقنینی به آن را نداشته باشد و تنها موظف است صالحیت تقنینی خود را به نحوی اعمال نماید 

ی، رگذاقانونعمید زنجانی، ) .دکه در نهایت مصوبه مجلس مغایر موازین شرعی و احکام قانون اساسی نباش

و  11/43/1331ی، گذارقانونو اصوالنی، محدوده قلمرو  13/2/1331ه، اسوالمی، قوه مجریشوورایمجلس

( بنابراین صالحیت تقنینی مجلس فاقد 40/43/1331 و 23/42/1331های آن، گرجی، مفهوم قانون و ویژگی

هرگونه محدودیت تخصوصوی خواهد بود و تنها در برخی موارد متناسوب با موازین محتوای اصول قانون 

  .های تخصیصی مواجه استشرعی، این صالحیت با محدودیتکام اساسی یا اح

 

                                                 
 : جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید .امندنیت میا صالحیت ین امر را اصل قانونیا -122

 Hart, H. L. A., “The Concept of Law”, Oxford: Clarendon Press, (1961) at ch.5, p. 202.  
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بنابر مبنای مشوهور در میان عالمان علم اصوول، اصل بر آن است  رسود؛ اوالًمحل مناقشوه به نظر می دیدگاه مذکور عمیقاً

را به  ناثاگر شووک کنیم که قیدی امر مسووت کهگردد و نه کیفیت حکم؛ یعنی آنیود در احکام، به موضوووع حکم بر میکوه ق

 صخویی، اجود التقریرات، ) 123.تتخصویص از شومول حکم خارج نموده اسوت یا به تخصوص، اصول بر تخصص اس

نویس این در متن پیش ثانیاً( 121مغنیه، علم اصووول الفقه فی ثوبه الجدید، ص ؛ 30ص سووبحانی، تهذیب االصووول، ؛ 053

تواند قانون د صوالحیت مقرر در قانون اسواسی میحدوملی در عموم مسوائل و در شوورایمجلس» :ده بوداصول مقرر شو

را  گذارقانونکه باید ده اسووت. با توجه به آنحذف شوو« واو»هایی مصوووب حرف عطف که در متن ن، حال آن«وضووع کند

لس رسوود مج، به نظر میحکیم فرض نماییم و تغییرات در عبارات قانون اسوواسووی را بر اغراضووی عقالیی حمل نماییم

یی قانون اسواسوی با این حذف سوعی داشوته اسوت تا از یک برداشوت ناصواب احتمالی در آینده از این اصل بررسوی نها

ی مجلس و در بخش گذارقانونجلوگیری نماید و آن این اسووت که گفته شووود در بخش اول افراد موضوووع صووالحیت 

در حدود »و اضووافه نمودن عبارت که حذف واو ی مجلس مورد حکم قرار گرفته اسووت. حال آنگذارقانوندوم کیفیوت 

نماید که موضوع هر دو عبارت ما را مطمئن می« عموم مسوائل»ارت به عنوان قیدِ وصوف برای عب« مقرر در قانون اسواسوی

   قانون اساسی است. «21»یکی بوده و بخش دوم تکمیل کننده مفهوم بخش اول اصل

  در قانون اساسیدیدگاه دوم: صالحیت تقنینی مجلس تنها در موارد منصوص 

لی ی نماید، وگذارقانونتواند مسووائل می اسووالمی در عمومشووورایچه مجلساندک قائالن به این دیدگاه معتقدند اگر

ن امور ده اسووت. لذا به منظور تبییدر قانون اسوواسووی محدود و مقید شوواین عموم مسووائل در حدود موضوووعات مقرر 

ه توجه شووود. ب« در حدود مقرر در قانون اسواسووی»زم اسووت به قید اسوالمی الشووورایموضووع صوالحیت تقنینی مجلس

نطبق نویس قانون اسوواسووی نیز بر این نظر مگان پیشتوان اسووتدالل نمود که دیدگاه نویسووندیید این دیدگاه میأمنظور تو

ملی در عموم مسووائول و در حدود شووورایمجلس»نویس این اصوول مقرر شووده بود کوه در پیشچوه آن بوده اسووت؛

که به جهت روشوون بودن موضوووع و این که البته ظاهراً «تواند قانون وضووع کندمقرر در قانون اسوواسووی می صووالحیت،

 ه است. دحذف ش« صالحیت»ی این اصل واژه در فرآیند تصویب نهای اژه صالحیت وجود داشتهگمان بر زائد بودن و

در نگارش آن الزم است مفهوم « یتصالح»در پرتو مقدر دانسوتن واژه  «21»به منظور فهم بهتر اصول 

 رفتهگ شکل ایاروپای قاره در عمدتاً که است مفهومی صالحیتصالحیت بیشتر مورد واکاوی قرار گیرد. 

ن تبیی» و «تقسیم کار»توان داللت بر مسوئله و فلسوفه پردازش آن را می (122 ص ،1335کاردونا، ) اسوت

 که خواهد بود اختیاراتی مجموع صالحیتین منظومه فکری، در ا (5 ص ،1333آبادی، علی) .دانست «وظیفه

و  (001 ص ،1332طباطبایی مؤتمنی،) است شده داده کارگزاران به معینی اعمال انجام برای قانون موجب به

 است امور از ایپاره انجام برای رسومی مورأم یک قانونی اختیار صوالحیت، دیگر عبارت به

 . (3253ش  ،1325 لنگرودی،)

                                                 
 . 222حسین، کفایة االصول، ص خراسانى، محمدکاظم بن  آخوندمنظور مطالعه دیدگاه مخالف مراجعه کنید: به -123
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در « صالحیت»واژه  قانون اسواسی با عنایت به مقدر فرض نمودن «21»ابر مراتب فوق، مدلول اصول بن

اسالمی در عموم شورایآن خواهد بود که مجلس« در حدود )صوالحیت( مقرر در قانون اسواسی»عبارت 

ی خواهد ارگذقانونحق  ،مسائلی که قانون اساسی تصریح به صالحیت تقنینی مجلس در آن مورد نموده است

به  گذاری در آن مورداصلی از اصول قانون اساسی، قاعدهداشت. بنابراین به جز مواردی که به نص خاص 

 (41/43/1331ی، گذارقانونقلمرو الهام، ) .ی نداردگذارقانونمجلس حق  ،تصویب قانون منوط شده باشد

این دیدگاه تا حدود زیادی وام گرفته شده  شاید به جهت تشابه در ساختار برداشت ارائه شده بتوان ادعا نمود

که بنابر سنت تقنینی پذیرفته شده در تاریخ چه آن است؛ .م1153اساسی فرانسه مصوب  از نگرش نوین قانون

شد در هر موضوعی فرانسه، یعنی حاکمیت مطلق و بالمنازع پارلمان در حوزه تقنین، به این نهاد اجازه داده می

اصالحی قانون اساسی فرانسه،  «30»موجب اصل ی نماید. لیکن به گذارقانونت دانسوکه خود صوالح می

ی مجلس از حیث افراد در یک قلمرو معین محصور شده است. این اصل به احصای گذارقانونصالحیت 

این اساس صالحیت  ها را دارد. بر، صوالحیت وضع قانون درباره آنگذارقانونپردازد که موضووعاتی می

تواند فقط در موضوعات ده است؛ در بخش نخست پارلمان میی به دو حوزه مشخص محدود شارگذقانون

 سسات عمومی، تضمینؤسیس مأا، مالیات، نظام انتخاباتی، تههای مدنی، ملیت، جرائم و مجازاتمربوط به حق

ماید. در بخش دوم ی نگذارقانونسازی ها یا خصوصیسازی شرکتبنیادین کارکنان اداری و نظامی دولت، ملی

در زمینه دفاع ملی، اداره آزاد مجامع محلی، « تعیین اصول بنیادین»دهد تا فقط به اجازه می گذارقانوننیز به 

  120مین اجتماعی بپردازد.أیت، حقوق کار، حقوق سندیکایی و تآموزش، نظام مالک

ت گونه توجیه نمود که در سنینتوان اشده در نظام حقوقی فرانسه را می رسد نگرش پذیرفتهبه نظر می

 اکیدتگرا برای قانون به تعریف شکلی و تشریفاتی آن سوی ضمن نفی مفهوم مستقل و ماهیتحقوقی فران

برای  شأنیت موضوع واقع شدن یت تقنین، کلیه امور بدون استثناده است. بنابراین از حیث مطلق صالحشو

 استفاده پارلمان، حاکمیت قانون راایجاد امکان محتمل سوبه واسطه  ی را خواهند داشت. امری کهگذارقانون

ی پارلمان ذارگقانوننماید. بر همین اساس، قانون اساسی فرانسه صالحیت به دیکتاتوری پارلمانی تبدیل می

  ها و موضوعات مشخص به رسمیت شناخته است.را تنها در برخی حوزه

اند؛ چراکه صووورف نظر از اه دوم نیز به بیراهه رفتهرسووود قائلین به دیدگبه نظر میبنوابر مراتوب فوق 

شدن حیطه صالحیتی خود  ی از موسوع تعریفگذارقانونهای اخیر مجالس هایی که در سوالسوواسوتفاده

تم تر دیگری ختفسیر این اصل بنابر خوانش این گروه در عمل خود به مشکالت بزرگ اوالً اند، لیکننموده

ذف واژه ح ثانیاً آید؛توالی فاسد این اندیشه به نظر میترین ی و قضایی از محتملاستبداد اجرایخواهد شد که 

نی خبرگان یحکیمانه و برآمده از تیزب نیز گفته شد باید کامالً بالًاز عبارت این اصل همچنان که ق« صالحیت»

                                                 
120- http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp   
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ل در ترین دلیبزرگ چه را کهاند آند. در حقیقت قائلین به دیدگاه دوم سعی داشتهقانون اساسی تحلیل شو

  به عنوان دلیلی در تحکیم دیدگاه خود مصادره نمایند. است،نقض انتصاب اندیشه ایشان به قانون اساسی 

  تثنائاتسری اسو وجود یک حیت تقنینی مجلس به مثابه یک اصلدیدگاه سوم: عمومیت داشتن صال

ر حدود د مسائل در عموم اسالمیرایشومجلس»قانون اساسی  «21»مطابق اصل در این منظرگاه فکری، 

 هکه نتیجه آن اثبات صالحیت عام تقنینی مجلس در حوز« وضع کند تواند قانونمی اساسی مقرر در قانون

و نفی این صالحیت درخصوص موضوعات خارج شده از این قلمرو،  سوموضوعات متعلق امر تقنین از یک

شور گذاری در کین مجلس تنها مرجع تقنین و قاعده. بنابرااستقانون اساسی از سوی دیگر  بنابر تصریح

نیست و در برخی موارد، قانون اساسی این امر را به مراجع دیگر وانهاده است که این موارد را باید مصادیق 

 خروج تخصصی از صالحیت تقنینی مجلس دانست. 

 امور موضوع تقنین با دیدگاه اول بنابراین این دیدگاه در عام دانستن صالحیت تقنینی مجلس از حیث

را منصرف از حوزه « در حدود مقرر در قانون اساسی»که در دیدگاه اول قید ، اما باتوجه به اینمشابه است

و عبارت مذکور را تنها ناظر بر چگونگی و کیفیت اعمال  موضووع صوالحیت تقنینی مجلس دانسووتهافراد 

و در عرض  «21»اید دیدگاه سووم را برداشوتی مسوتقل از اصل ب ،اندی قلمداد نمودهگذارقانونصوالحیت 

  های پیشین قلمداد نمود.دیدگاه

ناظر بر قلمرو موضوعی افراد یا « در حدود مقرر در قانون اساسی»در توجیه این ادعا که مدلول عبارت 

 ل نمود: استدال توانمی ی مجلس،گذارقانونو نه کیفیت و محتوای  متعلق صالحیت تقنینی مجلس استامور 

مراد مقنن تجویز تقنین در حدود قانون  که قطعاًان نیاورده است، در حالیاز شرع سخنی به می «21»، اصل اوالً

اساسی و مخالف موازین شرع نبوده است. بنابراین، مقصود مقنن نفی صالحیت تقنینی در خارج از حدود مقرر 

ض مخالفت مصوبه مجلس با شرع در صورت خروج از حدود رو چون فرر قانون اساسی بوده است و از ایند

موضوع بوده، دیگر نیازی به اشاره بدان باقی نمانده  در نظر مقنن اساسی سالبه بانتفاع مقرر در قانون اساسی

است. البته ممکن است به این استدالل پاسخ داده شود که لزوم عدم مغایرت با شرع در خود قانون اساسی هم 

گیرد. اگرچه این پاسخ به لحاظ عدم مغایر با شرع را هم دربر می« ساسیحدود مقرر در قانون ا»لذا  آمده است و

سیاق عبارات قانون اساسی خالی از وجه نیست، اما اگر با فضای حاکم بر مشروح مذاکرات مجلس بررسی 

به رعایت  ن نسبتداشت پذیریم که اعضای این مجلس به جهت حساسیت، میقانون اساسی آشنایی داشته باشیم

اند به این استدالل که یکی از مندرجات اصول قانون اساسی لزوم نداشتن گاه حاضر نبودهموازین شرعی هیچ

به عدم مغایرت با قانون  ا اجرایی نهادهای حکومتی را صرفاًاقدامات قانونی ی ،مغایرت مصوبات با شرع است

عرض شرط عدم مغایرت با قانون یا قانون ر اصول متعددی همکه به کرات و داساسی مشروط نمایند؛ چه آن

  اند.اساسی عدم مغایرت با شرع را نیز تصریح نموده
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 «22»خروج تخصصی نباشد، حداقل بخشی از مقرره مندرج در اصل  «21»، در صورتی که مراد از اصل یاًثان

نیازی به گفتن این مطلب در  «21»اصل  از قبیل تحصیل حاصل و لغو خواهد بود. زیرا با وجود حکم مقرر در

« باشد تهداش مغایرت اساسی نونبا  قا وضع کند که تواند قوانینینمی اسالمیشورایمجلس»نیست که  «22»اصل 

، پناهلیاع) .شودامری که از حکیم صادر نمی د،یک حکم و بیهوده محسوب خواهد شعلت و این امر، تکرار بی

 (های مجلس، در دست چاپت تقنینی مجلس، گزارش مرکز پژوهشقلمرو صالحیعلیرضا، بررسی 

ه د، اصوول در قید وارد بر حکم عام، تعلق آن بنیز به نقل از علمای اصووول تصووریح شووگونه که پیش از این ، همانثالثاً

نی، سووبحوا؛ 053 صخویی، اجود التقریرات، ) 125.موضوووع یوا متعلق موضوووع اسوووت نوه تعلق آن بوه کیفیوت حکم

رو این قید را نباید قید حکم بدانیم از این (121مغنیوه، علم اصووول الفقه فی ثوبه الجدید، ص ؛ 30ص االصووول، تهوذیوب

دود مقرر در قانون خارج از ح»تعلق گرفته اسووت. لذا تقنین در  «21»بلکوه بوایود پذیرفت قید به متعلق موضوووع اصوول 

 .  خارج است نه تخصیصاً تقنینی مجلس از صالحیت موضوعی و تخصصی« اساسی

تواند می اسالمیشورایمجلس»توان گفت: می «22»و  «21»مقتضای جمع اصول  که بنابرنهایت کالم آن

با محتوای مصوبه مذکور  که، مگر اینوضع کند قانون اسواسوی در حدود مقرر در قانون مسوائل در عموم

به موارد  «21»بنابراین، اصل  .«باشد داشته مغایرت ساسیا نونکشوور یا قا رسومی مذهب و احکام اصوول

  کند.به موارد خروج تخصیصی اشاره می «22»خروج تخصصی از صالحیت تقنینی مجلس و اصل 

خارج  مجلس یگذارقانوناز صالحیت  از طریق تعیین مواردی که موضوعی توانبنابر مراتب پیش گفته می

اسالمی را موارد باقی مانده قلمداد نمود. در این راستا شورایقنینی مجلسقلمرو موضوعی صالحیت ت ،هستند

سنگ اصول قانون اساسی دارند )مثل نظریات تفسیری رجوع به اصول قانون اساسی و نصوصی که اعتباری هم

ت رغم ماهیشورای نگهبان و احکام حکومتی مقام معظم رهبری( راهگشا خواهد بود. از جمله مواردی که علی

  اند عبارتند از:دهاز صالحیت تقنینی مجلس خارج ش گذاری آن، تخصصاًقاعده

 («114»اصل « 1»)بند  .ظام که در صالحیت مقام رهبری استهای کلی نتعیین سیاست .1

 («122»)اصل  .ت شورای بازنگری قانون اساسی استاصالح و تغییر قانون اساسی که در صالحی .2

 («13»)اصل  .یت شورای نگهبان قانون اساسی استحتفسیر قانون اساسی که در صال .3

 («120»اصل « 1»)بند  .عالی امنیت ملی استامنیتی کشور که در صالحیت شورای  - های دفاعیتعیین سیاست .0

 («52»)اصل  .فرهنگی که در صالحیت آن شورا استگذاری در حیطه صالحیت شورای عالی انقالب سیاست .5

نامه نیمنتخبان و موارد دیگر، آئرهبری شامل شرایط ناخبان و برگانختصویب قانون انتخابات مجلس .0

 («143»)اصل  .ن مجلس استداخلی و وظایف مجلس خبرگان که در صالحیت آ

                                                 
 . 222خراسانى، محمدکاظم بن حسین، کفایة االصول، ص  آخوند: به به منظور مطالعه دیدگاه مخالف مراجعه کنید -125
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یه و به تصویب مقام رهبری نظام که به وسیله آن مجمع تهمصلحتتشخیصمقررات مربوط به مجمع .2

 («112»)اصل  .رسدمی

لی، اداری، استخدامی و تشکیالتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تصویب ضوابط و مقررات ما .3

 21130/34/10شماره نظر تفسیر ) .استعهده خود این شورا ها است، برشخیص شورا متوقف بر آنت

 (22 ، ص1330مجموعه اساسی، ) و (شورای نگهبان 11/0/1330مورخ 

 تخصصی صالحیت تقنینی مجلس صرفاًو های تخصیصی ممکن است ادعا شود که تفکیک محدودیت

وسط ی تگذارقانونخصوص که به هر حال گونه اثر عملی بر آن مترتب نیست؛ بهیک لفاظی اسوت و هیچ

مصداق اجالی تعارض با قانون  ،در صالحیت یک نهاد دیگر قرار گرفته است در مواردی که اساساً مجلس

مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. بنابراین  ، قطعاًقانون اساسی «22»اسواسی بوده و بنابر اصل 

اسالمی و شورایبه مثابه قید موضوع صالحیت تقنینی مجلس« در حدود مقرر در قانون اساسی»تفسیر قید 

ی مجلس فاقد اثر گذارقانونهای حکمی صالحیت به مثابه محدودیت «22»های اصول تفسویر محدودیت

  عملی خواهد بود.

اسالمی شورایقانون اساسی، مجلس« 21»به این اشوکال باید دقت نمود که به موجب تفسیر ارائه شده از اصل در پاسوخ 

م یفاقد صالحیت بوده و بنابر یک تحلیل مبناگرایانه باید بگوی ی برای آنها اسواساًگذارقانوندر ورود به برخی موضووعات و 

گاه وقوع حقوقی نخواهد یافت؛ زیرا که وقوع هیچ گویی که اسواساً در این موارد مصووبه مجلس حتی به عنوان یک مصووبه

نابراین هرگاه . بو معتبر آن است یک عمل حقوقی بنابر ماهیت اعتباری آن در عالم تشوریع، منوط به صالحیت داشتن جاعل

بان مصوبه رای نگهشوو ،ای را وضوع نمایدمصووبه «21»ز حدود مقرر در قانون اسواسوی و برخالف اصول مجلس خارج ا

اسووالمی اعالم خواهد نمود و مجلس حق ندارد بر چنین شووورایخارج از صووالحیت تقنینی مجلس مذکور را تخصووصوواً

   .نمایدنظام ارسال مصلحتتشخیصرا برای حل اختالف به مجمع مسئلهای اصرار و مصوبه

مصوبه اختالفی به مجمع  ارسال ،قانون اساسی «112»در تبیین نظر فوق باید توجه داشت که مطابق اصل 

که شمول صالحیت تقنینی مجلس را در ورود به رغم آنعلی نگهبان شورایمذکور مخصوص مواردی است که 

 بداند و اساسی یا قانون و شرع موازین خالف... را  اسالمیشورایمجلس مصوبه»...  :آن عرصه پذیرفته است

 و این امر در صورتی متصور است...« نکند مینأرا ت نگهبان نظر شورای ،نظام مصلحت گرفتن نظر با در مجلس

ه که گفته شد، در صورتی ککه مجلس در حدود صالحیت ذاتی خود به تصویب مصوبه اقدام کرده باشد. چه آن 

ای نموده باشد، مصوبه مذکور وقوع حقوقی در قانون اساسی سعی در جعل قاعدهمجلس خارج از حدود مقرر 

نیافته و الجرم از جهت مخالفت با شرع یا قانون اساسی قابل بررسی نیست. البته ممکن است در پاسخ به این 

ن حال به آن پرداخت. با ایای بعید است، لذا نباید در تحلیل حقوقی به قق چنین فاجعهنقد گفته شود فرض تح

ت تاریخ شهادکه به ، کما اینافع ایراد نیستبودن آن نیز ر این فرض محال نیست و صرف بعید رسد اوالًنظر می
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  اند.برداشت قانونی وسوسه شدهمداران به استفاده از این سوءدر برخی مواقع سیاست

قانون  «22»به مصوبات مورد ایراد مجلس از حیث مغایرت با اصل  «112»عالوه منحصر دانستن شمول اصل به

اصول خود را نفی  تمام «112»را معقول نیست قانون اساسی در اصل رسد؛ زینیز مقبول به نظر می ، منطقاًاساسی

نظام اختیار نسخ و تعطیل تمام یا برخی از مقررات خود را به صورت موجبه مصلحتتشخیصکرده و به مجمع

شدن دوره نمایندگی یا ریاست جمهوری، عزل  العمرکه مجلس قانونی در خصوص مادامکلیه داده باشد؛ مانند این

با  ،ها تصویب کند و پس از رد مصوبه به وسیله شورای نگهبانقام رهبری، انحالل مجلس خبرگان و مانند اینم

نظام ارسال کند و مجمع نیز با در نظر گرفتن یک مصلحت مزعوم آن را مصلحتتشخیصاصرار آن را به مجمع

ی درخصوص امور تکوینی یا امور اچنین است آن هنگام که مجلس مصوبهموافق مصلحت نظام تشخیص دهد! هم

)مثل قضاوت در خصوص اثبات یا رد یک نظریه علمی بر طبق موازین فلسفه علم و یا  خارج از حوزه حکومتی

وضع نماید که با  120(گذاری در مورد امور خصوصی افراد که نسبتی با مصالح و منافع عمومی نداشته باشداعدهق

امکان اصرار مجلس بر  ،های اعتباری و عمومی حکومتطه صالحیتتوجه به خروج موضوعی این امور از حی

  نظام وجود ندارد.صلحتمتشخیصأیید آن در مجمعت در نهایت مصوبه خود در مقابل شورای نگهبان و

  برآيند

حکم مندرج در اصل  اسالمی باید توجه نمود که اوالًیشورادر تحلیل قلمرو صوالحیت تقنینی مجلس

ر این اساس د . بری استگذارقانوناسوی ناظر بر تصریح به صالحیت اختیاری مجلس در قانون اسو «21»

ی و گذارقانونپس از ابتکار طرح یا الیحه مجاز در  ،ضووورورت نمواید موضووووعواتی کوه مجلس احراز

االصوول های تخییری مجلس بوده و علیواهد بود. این صوالحیت جزء صوالحیتسوازی هنجاری خقاعده

 در اعمال چنین صالحیتی وجود نخواهد داشت. تکلیف حقوقی 

به  اًی، صالحیت تقنینی مجلس ماهیتگذارقانونعالوه باید توجه داشته باشیم در صورت احراز ضرورت به

اموری تعلق خواهد گرفت که شأنیت امر تقنینی را داشته باشند و بنابر تعاریف و مفاهیم اصطالحی دانش حقوق 

 «21»مطابقت داشته باشد، همچنان که اصل « قانون»با مفاهیم و ماهیت دانش واژه مصوبه مجلس در آن حوزه 

نماید. در نوشتار حاضر تالش شد ضمن ای را تصویب و نه هر مصوبه« قانون»ت که مجلس مقرر داشته اس

الزم  د وقی شوه اوصاف ذاتی نهاد قانون تلآور بودن به مثابهایی مثل آمرانه و الزامواکاوی مفهوم قانون ویژگی

است کلیه مصوبات تقنینی مجلس واجد دو وصف پیش گفته باشند. همچنین درخصوص لزوم یا عدم لزوم 

                                                 
که نقشی در روابط جمعی و ساحت عمومی جامعه از ی شهروندان جامعه بدون آنمنظور از امور خصوصی افراد آن است که اموری از حوزه خصوص -120

ها ز شمول صالحیت حکومتها چنین موضوعاتی اگذاری حکومت واقع شود که در تمامی مکاتب و دیدگاهموضوع قانون ،حیث مصالح یا مفاسد داشته باشد

بت به فقیه و امام در عصر غیپیامبر کید شده است تنها آن بخش از شئون والیی أز به صراحت تحتی در میان قائلین به نظریه والیت فقیه نی .ده استخارج ش

ت : مومن، محمد، مبادی والیالشرایط تفویض شده است که به منظور اداره اجتماع و تامین مصالح عمومی الزم است. به منظور مطالعه بیشتر رجوع کنیدجامع

  .11 ، ص1325، 2 فقیه، مجله حکومت اسالمی، شماره



 

 

 

 351 یقانون اساس کيشرح اصل هفتاد و 

 ،«تقنین» گانهشناسی سهرسد باید بحث را در حوزه مفهومنی مجلس به نظر میشرطیت عام بودن مصوبات تقنی

 ساسی پیگیری نمود. قانون ا «01»و  «04» ،«53»، «52»در ذیل اصول « قضا»و « اجرا»

های مقرر شده و حیطهها ی نیز مجلس باید در حدودی که به صالحیتگذارقانوناز حیث افراد موضوع 

ون وضع نماید. بنابراین مجلس قان ،«در حدود مقرر در قانون اساسی»یعنی  ،در قانون اساسی تجاوز ننماید

ها و از قانون اساسی کم یا اضافه نماید یا صالحیتساختار یا نهادی را  ،تواند به واسطه تصویب قانوننمی

  اختیارات تصریح شده در قانون اساسی را کاهش یا افزایش دهد.

، به نظر ی نمایدگذارقانونیک از دو محور تبیین شوده از این اصل در صوورتی که مجلس برخالف هر

و خروج از مطلق  «21»اصل  رسد که شورای نگهبان موظف باشد مصوبه مجلس را از جهت مغایرت بامی

صالحیت تقنینی یا خروج تخصصی از صالحیت تقنینی مجلس مورد ایراد قرار دهد که در هر دو مورد از 

مصوبه مجلس به هیچ عنوان در عالم اعتبارات  ،صالحیتی برای مجلس وجود نداشته است اساساًجایی که آن

تم توانسته خمرحله وجود در عالم اعتبارات نمیجلس به اراده م و گویی که اساساًمعتبر قلمداد نخواهد شد 

توانیم آن را جهت تقریب به ذهن به یک جرم عقیم تشبیه نماییم. بنابراین در این موارد حالتی که می د،شو

  نظام را نخواهد داشت.مصلحتتشخیصبر مصوبه خود و ارسال آن به مجمعمجلس امکان اصرار 
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 يگذارقانونظام ي کلي نهاسیاستهاي اولیه در مورد ايده اولیه پیشنهاد

 کمیسیون مشترک

 

 يگذارقانوني کلي نظام هاسیاستمحورهاي  پیشنهادي در خصوص 

  قضاييو کمیسیون حقوقي 

 

 ويرايش اول 

  یگذارقانونقلمرو صالحیت نهادهای مختلف در نظام  -1

 اسالمی شورایمجلس (الف

 ها( ود مقرر در قانون اساسی )محدودیتتعریف حد 

 ور تقنینی و اجراییتفکیک بین ام  

 ها در تصویب بودجه اختیارات و محدودیت 

 در تصویب بودجه  نحوه و میزان تغییرات 

 های دارای بار مالی طرح 

  ( «120»حدود صالحیت تقنینی در امور برنامه، بودجه، اداری و استخدامی )اصل 

 موضوع ع، پس از مصوبه دولت در آننسبت به یک موضو اختیار مجلس در وضع قانون  

  :ین مجلس و شورای نگهبان در موارداختیار مجمع در تشخیص مصلحت، در موارد اختالفی ب (ب

  مجلس تصویب شده است. از  یگذارقانوننسبت به مصوبات مجلس که خارج از صالحیت

 قانون اساسی(  «04»جمله مصوبات مجلس در امور اجرایی )مغایر اصل 

 اسی در مصوبات مغایر با نص قانون اس 

 قانون اساسی(  «25»های دارای بار مالی )مغایر اصل در طرح 

 شورای عالی انقالب فرهنگی  (ج

 مصلحت تشخیصاسالمی و مجمعشوراینسبت مصوبات این شورا با مصوبات مجلس .1

  یگذارقانوناسالمی در نظام شورایهای نظارتی مجلسصالحیت .2

 



 

 

 

 311 یگذارنظام قانون یکل یهاسیاست هیاول دهيدر مورد ا هیاول یشنهادهایپ

 ت مصلحتشخیصالی انقالب فرهنگی و مجمعمفهوم مصوبات این شورا با مصوبات شورای ع 

  و استیضاح در حوزه وظایف یا اختیارات  سئوالو وزرا با استفاده از تذکر،  جمهوررئیسنظارت بر 

  حدود صالحیت مجلس نسبت به تحقیق و تفحص در تمام امور کشور 

 ای دولت ت دیوان محاسبات بر عملکرد بودجهنظار 

م ی به تصویب شورای محترگذارقانونمه پنجم با عنوان تقنین و های کلی برناسیاست «د»بند  .3

واند تیید قرار نگرفت و میأهای ابالغی مقام معظم رهبری مورد تمجمع رسید ولیکن در سیاست

 ی مورد توجه قرار گیرد. این بند به شرح زیر است: گذارقانونهای کلی نظام در سیاست

  یگذارقانونتقنین و  د(

ق اساسی و با اولویت تحق متناسب در جهت اصول قانون یگذارقانونافزاری نظام و نقش نرم تقویت  -1

سازی حقوق و بر شفاف کیدأتو با  «00»ی کلی اصل هاسیاستی کلی نظام، هاسیاستانداز، سند چشم

 های اجتماعی آحاد جامعه. ندان و تضمین حقوق خصوصی و آزادیتکالیف شهرو

 وین قوانین از طریق: بهبود نحوه تد -2

عمال برای ا یگذارقانوناسالمی و روند شورایداخلی مجلس نامهآئینکار مناسب در سازو بینیپیش -2-1

  .و برنامه توسعه اندازو الزامات سند چشم هاسیاستی کلی نظام ویژه هاسیاست

عیارهای اسالمی قانون اساس موانین موجود برسازی قوانین و تنقیح و اصالح و کاهش قروان -2-2

 ی کلی نظام و نیازهای واقعی. هاسیاستاساسی، 

 ها. وقی حین بررسی قوانین در کمیسیونگیری از نظر کارشناسان حقبهره -2-3

 های علمی ملی. ها و لوایح به پژوهشتوجه به مصالح ملی و اتکای طرح -2-0

های بندی و تعریف واژهبندی، تقسیملگذاری، فصگذاری، نامرهرعایت ضوابط نگارش، شما -2-5

 اختصاصی و مشترک در قوانین و مقررات. 

 احصاء و تصریح به لغو تمام یا قسمتی از مندرجات قوانین و مقررات قبلی در قوانین و مقررات جدید.  -2-0

 ها. وضع قوانین جامع موضوعی در جهت حفظ ثبات و انسجام آن -2-2

شور با استفاده از ابزارها و اسالمی بر حسن اجرای امور کشورایتقویت بعد نظارتی مجلس -3

 های زیر: کارهای قانونی و با رعایت اولویتسازو

 قانونی. اجرایی و جلوگیری از تصمیمات غیرهای گرایی در دستگاهتقویت فرهنگ قانون -3-1

 . «00»اصل  ی کلی، نظیرهاسیاستانداز و رای صحیح قوانین پشتیبان سند چشماج -3-2
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 ایجاد ثبات در نظام مالی و پولی کشور.  -3-3

 اجرای صحیح قانون برنامه و بودجه ساالنه کشور.  -3-0

 نظارت جهت حذف بسترهای فساد و مبارزه با مفاسد اقتصادی.  -3-5

 نظارت جهت حفظ حقوق شهروندان.  -3-0

 

  يگذارقانونکلي نظام ي هاسیاستهاي پیشنهادي براي يدهويرايش دوم: محورها و ا

  ات قوانینثیرأتها و ارزیابی ضرورت -1

  های واقعی جامعه و تحلیل عادالنه آنتشخیص نیاز -1-1

  یگذارقانونهای اولویت و فوریت در تعیین شاخص -1-2

  وظایف مجلس و نمایندگان -2
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  گرایینگری و منطقهو پرهیز از بخشی یگذارقانونداشتن نگاه ملی در  -2-3

  حدود اختیار نمایندگان در امور اجرایی مربوط به حوزه انتخابی -2-0

کلی کشور بر  وظایف نمایندگان مجلس از جمله حفظ عزت و عظمت مجلس، ترجیح مصوالح -2-5

 بینی گرایی همراه با واقعه زیستی و پرهیز از اسراف، آرمانمصالح حوزه انتخابی، ساد

ندان و تضوومین حقوق سووازی حقوق و تکالیف شووهرومتناسووب در جهت شووفاف یگذارقانون -2-0

  های اجتماعی آحاد جامعهخصوصی و آزادی

  های هنجارهای حقوقی )قوانین و مقررات(ویژگی -3

های قانون مطلوب از قبیل کارآمدی، اتقان، ثبات نسبی، گستردگی شمول، معطوف تعیین ویژگی -3-1

 نویسوی، شفافیت، قابلیت اجرا،اصوول و قواعد قانون بودن به نیازهای واقعی و منافع عمومی، ابتناء بر

  و سه قوههای کارشناسی کشور مندی از خرد جمعی و ظرفیتقابلیت سنجشی میزان تحقق و بهره

 مله انطباق با متن و روح قوانین های مقررات مطلوب از جتعیین ویژگی -3-2
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، برنامه توسعهسلسله مراتب هنجارهای حقوقی )قوانین و مقررات( از جمله قانون اساسی، قانون  -4

 االجرای در حكمنامه، رأی وحدت رویه و مصوبات الزم، بخشنامهآئیننامه، قانون عادی، تصویب

  ...قانون و

ی هاسیاست انداز،ین اسالمی، قانون اساسی، سند چشمابتناء انطباق و عدم مغایرت قوانین با مواز -0-1

  ها در قوانینآن مینأتاسالمی و کلی، احکام رهبری و مصالح نظام جمهوری

تصووویب  از اجرا و ترسوویم دقیق مرزها و وظایف و اختیارات مراجع یگذارقانونتفکیک دقیق  -0-2

  مقررات با مجلس

  های توسعه و بودجه در نظام حقوقیجایگاه قوانین برنامه -0-3

برای  یگذارقانوناسالمی و روند شوورایداخلی مجلس نامهآئینبینی سوازوکار مناسوب در پیش -0-0

 انداز و برنامه توسعه و الزامات سند چشم هاسیاستویژه هی کلی نظام بهاسیاستاعمال 

  یگذارقانونفرآیند  -5

  ...(الی، حقوقی وهای علمی )تخصصی، مها و لوایح به پژوهشاتکای طرح -5-1

  های از نظرات کارشناسان در کمیسیونگیربهره -5-2

  ها و صحن مجلسطالعه قبلی نمایندگان در کمیسیونحضور فعال و با م -5-3

 تفسیر قانون  -6

  نتعیین قواعد کلی تفسیر قوانی -0-1

  قواعد تنقیح قوانین و اتخاذ رویكرد تدوین قوانین جامع و موضوعی -7

  ها و لوایح از قواعد تنقیح قوانینتبعیت طرح -2-1

  ارتباط قوانین و مقررات با یکدیگر از طریق قرار گرفتن در یک ساختار جامع و موضوعی -2-2

 ات قبلی در قوانین و مقررات جدید نین و مقرراحصاء و تصریح به لغو تمام یا قسمتی از مندرجات قوا -2-3
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  نظارت -8

  نهای آتارها و فرآیند)قوانین و مقررات( و توانمندسازی ساخ یگذارقانونتحقق کامل نظارت بر  -3-1

لی نظیر ی کهاسیاستانداز و ویژه قوانین پشتیبان سند چشمبهنظارت قوه مقننه بر اجرای قوانین  -3-2

  قانون برنامه توسعه و بودجه ساالنه کل کشورو  «00»اصل 

و  وال و استیضاح، تحقیقئنظارت قانونی قوه مقننه بر عملکرد قوه مجریه و سایر نهادها )تذکر، س -3-3

های اجرایی و گرایی در دستگاه، دیوان محاسبات( و تقویت فرهنگ قانون«14»تفحص، کمیسیون اصل 

  جلوگیری از تصمیمات غیرقانونی

  اسالمیشوراینظارت بر نمایندگان مجلس -3-0

 

  يگذارقانوني کلي نظام هاسیاستها و محورهاي پیشنهادي ويرايش سوم: ايده

  (22/3/1391کمیسیون حقوقی و قضایی )مورخ 

  وظایف مجلس و نمایندگان -1

  ات قوانینثیرأتها و ارزیابی ضرورت -2

  هاهریک از آن سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و ویژگی -3

  های توسعه و بودجه در نظام حقوقیجایگاه قوانین برنامه -0

  تفسیر قانون -5

  قواعد تنقیح قوانین و اتخاذ رویکرد تدوین قوانین جامع و موضوعی -0

 نظارت بر اجرای قوانین  -2

  نظارت قانونی بر عملکرد قوه مجریه و سایر نهادها -3
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  يگذارقانوني کلي نظام هاسیاستبراي تدوين ه ايده اولی ويرايش نهايي:

 

ارچوب موازین شرعی، هاسالمی در چشورایتعیین مسیر جریان امور کشور توسط مجلس یگذارقانون

 بربایستی عالوه یگذارقانونی کلی نظام هاسیاستی کلی نظام است و هاسیاستاصوول قانون اساسی و 

کارآمدی، ثبات نسووبی، معطوف بودن به نیازهای واقعی،  از قبیلهای اصوولی قانون مطلوب رعایت ویژگی

شوورایط فعلی که همانا تفکیک  ترین چالش دراجرا و قابلیت سوونجش داشووتن، اصوولی شووفافیت، قابلیت

و اجراسوووت را مرتفع کند. البته انطباق با مقررات باالدسوووتی )قانون اسووواسوووی،  یگذارقانونهای حوزه

ر به وسووویله قانون عادی و نیز اهداف مقررات مذکو مینأتو چگونگی  ...(ی کلی نظام وهواسووویواسوووت

اسالمی از شورایبا توجه به اختیارات مجلس یگذارقانونهای اولویت در امر االمکان رعایت شاخصحتی

  ی کلی مورد توجه قرار گیرد.هاسیاستاموری هستند که باید در امر 

  



 

 يگذارقانوني کلي نظام هاسیاستس نويمحورهاي پیشنهادي براي تدوين پیش

 قضایی و کمیسیون حقوقی 

 

  وظايف مجلس و نمايندگان

است که از نمایندگان منتخب  ایراناسالمینظام جمهوریدر  ه مقننهقواسالمی رکن اصلی شورایمجلس

ابالغ  یهقوه قضائو قوه مجریه برای اجرا به  شورای نگهبانیید أن در صورت تتشکیل شده و مصوبات آمردم 

سی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه در برخی مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیا .خواهد شد

خواست این مراجعه به آراء عمومی نیز یم به آراء مردم صورت گیرد که درو مراجعه مستق پرسیهمهاز راه 

انونی طور قاز سایر قوا مستقل است و به مجلس به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. باید

ضع اسالمی مسئولیت وشورایمجلس ر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد.نباید هیچ اثرگذاری از بیرون ب

و  ای سه گانهشکایات از طرز کار قو ، رسیدگی به، تحقیق و تفحصقانون، نظارت و ارزیابی قوه مجریه

ندگی در مایاسالمی نیز براساس مسئولیت نشورایعهده دارد. نمایندگان مجلستفسیر قوانین عادی و... را بر

  ، سئوال و استیضاح دارند.کنند و حق تذکرهای مربوطه شرکت میجلسات مجلس و کمیسیون

 به نکات مهمی بیاناتشان می و نمایندگان آن دراسالشورایمقام معظم رهبری در خصوص وظایف مجلس

  :انداز جمله موارد ذیل اشاره فرموده

 وظایف مجلس 

 ،؛ یک نظارت بر امور دولتکه در قانون اساسی مشخص شده است وظایف اصلی مجلس و نمایندگان -

 (21/3/1325) .) اهم وظایف است( یگذارقانوندو تعیین وزرا و سه 

یکی حفظ آبروی این ملت و  ،تر استهم مهم یگذارانونقوظایف اساسی و کالن مجلس که حتی از  -

در رافراشته و شخصیت مقتالمللی را با سر بظ الزاماتی که حضور در جامعه بینانقالب است و دیگری حف

  کند.ایجاب می

های ریگین کننده آن در سرنوشت و جهتعمیق و تعیی ثیرأتنقش حقیقی مجلس در اداره امور کشور و  -

 (2/3/1321) .کشور

 مجلس در همه حال باید منادی شعارهای اصولی انقالب و پاسدار خط ترسیم شده حضرت امام باشد.  -

 .دای از این تکلیف غفلت نورزر اصلی حرکت کشور است؛ باید لحظهافزامجلس پدیدآورنده نرم -

(2/3/1332) 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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  وظایف نمایندگان

 ؛ حفظ عزت و عظمت مجلس -

 ؛ مدلی در مجلسحفظ فضای وحدت و ه -

 ؛ زیستی و پرهیز از اسراف و هدر دادن وقتساده -

 های انتخابی؛ یح مصالح کلی کشور بر مصالح حوزهترج -

 ؛ پیوند با مردم -

 . بینیگرایی همراه با واقعآرمان -

 

  ات قوانینثیرأتها و ارزيابي ضرورت -1

وی و از س یگذارقانونشناسی ناصر مهم جامعهسو یکی از عاز یک ات قوانینثیرأتها و ارزیابی ضرورت

ابی تقنینی ، ارزینویس قانوندهد و برخالف تهیه پیششناسی تقنینی را تشکیل میدیگر، بخش مهمی از روش

بیشتر مربوط به محتوای قانون است تا ابعاد شکلی آن و به طور مشخص به رابطه میان محتوای هنجاری 

ه عطوف بات قوانین، خواه مثیرأتها و پردازد. ارزیابی ضرورتیت اجتماعی مییامدهای آن در واقعقانون و پ

ه شمار ب یگذارقانونشناختی و عقالنی به آینده و خواه گذشته باشد، یکی از عناصر اساسی رویکرد روش

کند الش میته به قانون است. ارزیابی انگارانبر دیدگاه ابزار شناختی در اساس مبتنیرود. این رویکرد روشمی

کیفیت ماهوی قانون را به عنوان ابزاری برای حرکت به سوی پیشرفت و عدالت ارتقا بخشد. تشخیص 

ی نگردهاست و بدون توجه به آین یگذارقانوناصول  ترینمهمنیازهای واقعی جامعه و تحلیل عادالنه آن از 

  مطلوب رساند.توان نیاز واقعی اجتماع را دریافت و وضع موجود را به وضع نمی

  مود:توان به موارد ذیل اشاره ن، از جمله میاندبسیار فرموده کیدأتمقام معظم رهبری در بیاناتشان بر این موضوع 

جلس سند و در مصوبات مهای مردم در ارتباط باشند و نیازهای به حق آنان را بشنانمایندگان باید با توده -

 (2/3/1321) .رعایت کنند

ر تتر، محسوساسالمی است. مشکالت عمومیشورایها هنر بزرگ مجلسها و اولویتتشناخت فوری -

 (0/3/1320) .ها همت گماشتاید جست و به رفع آنتر را بو مرارت بار

 (2/3/1321) .اصل دانستن رفع فقر و محرومیت طبقات مستضعف در تمام مصوبات -
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تماعی و الت اجو پیگیری نیازهای حقیقی مردم که عد پرهیز از نیازهای موهوم و ساخته تبلیغات بیگانه -

 (0/3/1333) .سازدپیشرفت را محقق می

شود که یک نیازهای حقیقی مردم را به ابطه با توده مردم محروم موجب میبرقراری و استحکام ر -

 .هد نمودی غیرالزم را آشکار خواهاالمال و حذف هزینهیت بیتنمایندگان نشان خواهد داد و اهمیت رعا

(11/3/1325) 

یتی بر مستقیم فرهنگی و اخالقی و ترب، اثر مستقیم یا غیرهر قانونی بگذرانید )ولو یک قانون اقتصادی( -

 .ل حقوقی و اخالقی مسائل مهمی استمتقابل حقوق و اخالق، مالزمات مسائ ثیرأتمردم دارد... 

(3/0/1333) 

 

  هاک از آنسلسله مراتب هنجارهاي حقوقي و ويژگي هري -2

 

 هاي توسعه و بودجه در نظام حقوقي جايگاه قوانین برنامه -3

، ساسیشود: قانون ام میقوانین و مقررات کشور، به ترتیب میزان اقتدار و اهمیت خود به سه طبقه تقسی

قانون عادی و احکام و دستورهای مقامات اجرایی که بیشتر مصوبه دولت هستند. تفاوت میزان قدرت و 

مصوبه  ،. به عبارت دیگره پیروی هریک از طبقه باالتر استتبار قوانین و مقررات معطوف باع

عادی  نتواند با قانوطور مصوبه دولت نمی تواند مغایر قانون اساسی باشد و همیناسالمی نمیشورایمجلس

ان دقیق اوت دارند و بیهای هریک از این سه طبقه قوانین و مقررات با یکدیگر تفمغایرت داشته باشد. ویژگی

ادی عشود که مرزهای بین قوانین اساسی و ها و خصوصیات هریک موجب میبین آنو جامع سلسله مراتب 

 . و مقررات روشن و شفاف شوند

اتر رای فروتر از قانون اساسی و فی کلی ابالغی نظام نیز در مرتبههاسیاستانداز و جا سند چشمدر این

که در قالب  یگذارقانونهای کلی نظام در روند گیریاست که باید برای اعمال جهت از قوانین عادی مطرح

داخلی مجلس سازوکاری مناسب  نامهآئین، در استی کلی نظام تبلور یافته هاسیاستانداز و سند چشم

  د.بینی شوپیش

ی کلی هاسیاستاز و اندانینی هستند که بر مبنای سند چشمقو های توسعهاز طرف دیگر قوانین برنامه

ها نیاز به ی باالتر از قوانین عادی هستند و برای اصالح آنبندشوند و از نظر طبقههای توسعه تهیه میبرنامه

ساله از قوانین همچنین قوانین بودجه سالیانه که یک برش یک م نمایندگان مجلس وجود دارد؛ی دوسورأ

ند با توایشود و مجلس نمدولت تهیه و به مجلس تقدیم می سطکه توتوسعه پنج ساله هستند و به سبب این
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 این است که مجلسای نسبت به قوانین عادی دارد. یک نکته مهم ارائه طرح آن را اصالح کند، وضعیت ویژه

تواند الیحه بودجه ارائه شده توسط دولت را اصالح کند. با توجه به اینکه دولت برنامه مالی تا چه اندازه می

کند و از سوی دیگر مجلس نیز محدودیتی ایی خود در الیحه بودجه تنظیم میا با توجه به توانایی اجرخود ر

 در اصالح لوایح دولت ندارد. 

 ،های نمایندگی استی از برترینگذارقانوننویسی و که هنر قانونبر این کیدأتمقام معظم رهبری با  -

  :رمایندفی قانون را در موارد ذیل مشخص میهاویژگی

 .کارآمد و روان و شفاف باشد  

 مدت باشد.روزآمد، با این حال با نگاه بلند  

 هرچه پهناورتر باشد. ایدارای گستره  

 .قابل ماندگاری باشد  

 .معطوف به نیازهای مردم و منافع عمومی باشد  

 ها ترجیح یابد.اولویت  

 کن شودتناقض و تکرار در قوانین ریشه . 

  از خرد جمعی و کارشناسی بیشترین بهره گرفته شود. در تدوین قوانین 

 (2/3/1332) .بار استی زیانگذارقانونآمیز در نگرش جزیی، بخشی، شخصی و یا لجاجت 

، خطوط بارز و ، البته بعضی از این حدود و خطوطهم مجلس هرکدام در قانون حدودی دارند هم دولت -

 (13/3/1331) .ما این خطوط را مشخص کنیمشاخصی نیست که از عیوب قوانین ماست، باید 

مجلس  ، درموجودی کشور الیحه را تنظیم کردهفرض بفرمایید دولت با توجه به امکاناتش، با توجه به  -

ه دولت از این جهت به ما گل آید. غالباًه کلی یک چیز دیگر از آب در میشود که بآن الیحه میتصرفاتی در 

 (13/3/1331) .کندمی

س به صورت الیحه به مجلچه که متفاوت با آن جوری عمل بشود که برنامه ماهیتاًررسی برنامه پنجم در ب -

همکاری دولت و مجلس را الزم نه تبدیل بشود؛ این،  نیاید؛ یعنی اصالح و تکمیل بشود از آب در داده شده

 (13/3/1331) .و هم مجلس در این زمینه نقش دارد. هم دولت دارد

ت اشد، مقبولیت نخواهد داشمدت جامعه نبوری و به روز و نیز نیازهای بلندر منطبق بر نیازهای فقانون، اگ -

ی اصل هاسیاستبا قبول  .قانون اساسی خودش یک شاخص است «00»ی اصل هاسیاستتوجه به  و مثالً

وط کل کالن مرب. عین همین مسئله در شنخواند مردود است هاسیاستاگر قانونی بگذرانیم که با این  «00»

 (3/0/1333) .های انقالب استبه اصل ارزش
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  يگذارقانونيند آفر -4

نین های قضایی و همچهای علمی و رویهها و لوایح به پژوهشتوجه به مصالح ملی و اتکای طرح

ها های مختلف، حین بررسی طرححقوقی و اهل فن و متخصص در زمینهگیری از نظر کارشناسان متعهد بهره

  .است یگذارقانونیند مطلوب آالزامات حرکت به سوی فر ترینمهمهای مجلس از لوایح در کمیسیونو 

 :اندص نکاتی را به شرح ذیل متذکر شدهرهبر معظم انقالب در این خصو

شکر نعمت نمایندگی به این است که نماینده همه توان و ظرفیت خود را در خدمت قرار دهد و حضور  -

لسات عام و خاص مجلس داشته باشد و سرگرم شدن به هر کاری که در این وظیفه خلل کامل در همه ج

 (2/3/1332) .وارد آورد، ناروا و ناسپاسی است

 (2/3/1321) .های غیر موجهجتناب از غیبیتها و اهمیت دادن به وقت مجلس و کمیسیونا -

گشایی در ، پیشرفت و گرهیگذارانونقدقت و سنجیدگی و به کار گرفتن دانش و اطالعات بیشتر در کار 

 تر خواهد شد.کار اجرا، ممکن

ر حضور در جلسات عمومی و بصحیح و حکیمانه مستلزم آن است که نمایندگان عالوه یگذارقانون -

 ، ساعاتی را هم صرف مطالعه و تفکر و مشورت با کارشناسان کنند.اهکمیسیون

 (2/3/1321) .های مختلف استفاده ببرندا و بخشهوجود کارشناسان امین در کمیسیون از -

های ارزشمند آنان ها و اندیشهگیری از تجربههای علمی و عملی و بهرهنظران محیطارتباط با صاحب -

 به غنای مجلس خواهد افزود.

 هایی که تقدیم مجلس شده است.قت و مطالعه بر روی لوایح و طرحد -

  د.شو ، جامع و سنجیده فراهمثیرأت، پرگشااثر یا غیرعملی، قوانین گرهمر و کمععمق یا کمه جای قوانین کمب -

 

  تفسیر قانون -5

، اصل اولیه این است که قوانین باید شفاف و بدون ابهام تنظیم شوند ولی اگر در مواردی در نظام حقوقی

وبه سازی مصتواند با شفافمیکند، رای اجرای قوانین ابهامی پیش آید، همان مرجعی که قانون را وضع میب

وان قانون با عن خود در قالب تفسیر، مراد خود را بیان نماید. در بعضی از کشورها قواعد کلی را برای تفسیر

اند تا از تفسیرهای متشتت جلوگیری نمایند. نکاتی در تفسیر قوانین مطرح است از جمله تفسیر، وضع کرده

ثر مصوبه جدید است و نیز ا یگذارقانونگرنه یا تضییق مصوبه باشد و یان توسعهکه تفسیر نباید در باین

  گردد.ست یا به زمان تصویب مصوبه بر میتفسیری از زمان تصویب تفسیر ا
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  قواعد تنقیح قوانین و اتخاذ رويكرد تدوين قوانین جامع و موضوعي -6

عات واحد، پیراستن قوانین و مقررات از مواد امروزه به دلیل وجود انبوهی از قوانین و تعدد آن در زمینه موضو

غولی مشمغایرت با سایر قوانین و مقررات، دلزائد و منسوخ و دسترسی به قوانین و مقررات عاری از تعارض و 

 اندرکاران به خصوص قضات، وکال و مجریان است که پیوسته با قوانین مختلف سروکار دارند. بسیاری از دست

های قانونی در موضوعی خاص به روشنی آگاه یا یک الیحه قانونی اگر از داشتهح تهیه کنندگان یک طر

 ؛کنند و برای آن تدبیر بیاندیشند ها در آن موضوع را نزد خود آشکارهرگز قادر نخواهند بود کاستی ،نباشند

 هبرخی نسخ شد امااالجرا هستند وکار دارند که در ظاهر همگی الزمانبوهی از قوانین و مقررات سرکه با  اچر

ها به پایان رسیده و یا با برخی دیگر تعارض دارند. برخی زمان اجرای آن اند.یا توسعه یافته و یا محدود شده

، به از طریق اتخاذ رویکرد حرکت زم باشد و همچنینملت باید به قواعد تنقیح قوانین گذارقانوندر این زمینه 

 سمت قوانین جامع و موضوعی باشد. 

ای باشد که از یک منطق آشکار و روشن تبعیت کنند و قوانین و مقررات گونهمنظر شکلی، قوانین باید به از

رسی آسان ای دستدر ارتباط با هم در یک ساختار موضوعی قرار بگیرند. دسترسی به قوانین، سهل باشد و بر

برای ارتباط حاکمیت و مردم و  د. قوانین باید حاوی بهترین روشهای جدید استفاده شوبه قوانین از روش

و با  دضوعی برای قوانین مرتبط تدوین شوعناصر حاکمیت با یکدیگر باشد. بنابراین الزم است ساختار مو

  برای هر موضوع تجمیع شود. ،کدگذاری مواد قانونی در یک قانون جامع

 

  نظارت بر اجراي قوانین -7

 

  ر نهادهانظارت قانوني بر عملكرد قوه مجريه و ساي -8

ی بوده است که تصویب و انتشار قانون گذارقانونترین مسائل در علم یکی از روشن مسئلههمواره این 

ونه که گگونه که زاییدن فرزند، پایان دوران مادری نیست. همانی نیست؛ درست همانگذارقانونپایان وظیفه 

تا پا بگیرد و بتواند به زندگی خود ادامه دهد، ها به مراقبت و مواظبت نیاز دارد کودک پس از تولد تا مدت

احتیاج به مراقبت و مواظبت دارد تا بتواند مسیر خود را در جامعه  ،شودو منتشر می نیز که تصویبقانونی 

 در ،یردگگونه نظارتی صورت نمیپیدا کند و اثرگذار باشد. قانونی که نسبت به اجرا یا عدم اجرای آن هیچ

 تواند داشته باشد. ثیری نمیون برابر است و هیچ تابا عدم قان واقع

 تواند به آثارنمی ،شوداستفاده واقع میشود و یا مورد سوءفراتر از آن، قانونی که بد اجرا می همچنین

تر خواهد کرد. همواره باید به دنبال مجریانی بود که های عمومی را سنگینمطلوب نائل شود و تنها بار هزینه
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دهند و به دنبال اجرای اوامر قانون، تالش می و قانونی را به مصالح شخصی و حزبی ترجیح میمصالح عمو

 د. بدین ترتیب، در ذیلون یا بد اجرا شود و یا متروک شوشود که قانباعث می کنند. فقدان مجری خوبمی

ایرادات و نواقص گنجد که گاه وجود عنوان نظارت بر حسن اجرای قوانین، عناوین و مصادیق مختلفی می

 ،سازد. البته نظارت مجلس دو شکل داردی را با مشکالتی مواجه میگذارقانونها نظام در یک یا برخی از آن

یکی بر اجرای درست قوانین نظارت دارد و دیگری نظارت بر مقامات قوه مجریه از طریق تذکر، سئوال و 

  کمیسیون اصل نود، مطرح است. و استیضاح و نیز بر قوای دیگر از طریق تحقیق و تفحص

های مختلفی به اهمیت بحث اجرای قوانین و اعمال نظارت دقیق نسبت مقام معظم رهبری در بیانات و پیام

 اند:کرده کیدأتبه آن اشاره و 

ینى اگر بینش د ،ولیتى نبودئانسان داراى احساس مس ،رکارى نبودپاگر رئیس جمهورمان آدم کارآمد و  -

کرد، چه فایده چه هم قانون خوب تصویب مىه خدا مجاهدت نکرده بود، مجلس هرر در رااگ نداشت و

 هاىوجود مجرى خوب، مثل وجود دست اى ندارد. پسباشد، قانون فایده داشت؟ وقتى مجرى وجود نداشته

 (21/3/1325) .کارآمد و بازوان تواناست. شما باید راه را نشان دهید و خط را ترسیم کنید

دولت  هفته آغاز مناسبت به وزیران هیئت و جمهور رئیس دیدار که در 2/0/1320مورخ  در بیانات ایشان

اند که به نکته بسیار جالب منع حیل قانونی اشاره کرده 122اند، با اشاره به داستان اصحاب سبتایراد کرده

  تواند راهگشا باشد:می

 قانون مر عین هم سبت اصحاب! کردند لعم سبت اصحاب که کنندمى عمل طورى را قانون بعضى -

 کوچکى رکا بله!. نگرفتند ماهى شنبه روز هم هااین نگیرید، ماهى شنبه روز بود گفته خدا یعنى کردند؛ عمل

 هاحفره آن داخل هاماهی کردند، درست هایىحفره که بود این آن و بود نشده منع رسماً هم آن که کردند

 کشنبهی روز کردند، را کار این شنبه روز! برگردد نتواند ماهى تا بستند، شنبه روز رد را هاحفره آن راه آمدند،

 هک است هایىشرعی کاله همان مثل این کنید، نگاه شما اگر. است قانون ظاهر این،! گرفتند را هاماهی همان

 زرگوارب امام اما بود؛ شرع ظاهر بود، قانون! کردندمى جا به جا نبات شاخه یک با را کذایى سنگین رباى یک

 منع را ینا بدهد، حکومت تشکیل کهاین از قبل بود، دین روح و لب به آگاه قوى فقیه یک که علیه الهرضوان

 از عضىب. بگیرید را جلوش و کنید منع هم را قانون حیل آقایان، شما. کرد منع را ربا حیل مطلقاً ایشان ...کرد

 سانىک باشید مواظب. هستند السبتىاصحاب باطن حامل قانونى، الظاهرعلى هاىمجموعه از بعضى و هاشرکت

  .است قانونى کار این که کنند قانع را شما نیایند نیندازند؛ دام این به را شما بگریزند، قانون از خواهندمى که

 یحرصحغی و غیرمنطقى هاىاستفاده جلو که شود دقیقى توجه دولت، مختلف هاىدستگاه در بایستى -

                                                 
اجرای وقوع ماسرائیل که بنابر آیات قرآن کریم، به خاطر نافرمانی خدا و صید ماهی در روز شنبه به عذاب الهی گرفتار شدند و گروهی از بنی -122

  .شوداست و ایالت خوانده می فلسطین اشغالی اند که امروزه درو در شهر ایله دانسته حضرت داوود زمان بااصحاب سبت را هم

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_(%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_(%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
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 تغفل روى از قانون این که دارد وجود هم قانونى احیاناً اگر. شود گرفته کالن هاىثروت به منجر و منتهى

 را عیب و ضرر این چون بخشد،مى را نتیجه این که است شده وضع جایى در مقرراتى یا است، شده گذارده

 وجهت گوناگون، هاىبخش بقیه و لتدو تأهی و اسالمىشوراىمجلس و شود عالج قانون آن حتى باید دارد،

 (3/0/1325) .کند فراهم را زمینه آن نگذارند و نمایند عالج طورى را این که کنند

سازی و ایجاد زمینه مناسب برای همدلی، همکاری، آسان»حیح روابط مجلس و دولت با تنظیم ص -

 .ر، سئوال و استیضاحو در عین حال عمل به وظایف قانونی تذک« خدمات و وظائف اجرایی دولت

(11/3/1325) 

ا اعمال یابد که بگاه تحقق میباط منطقی با قوای دیگر بر پایه همکاری و همدلی. کمال این وظیفه آنارت -

 .، همراه گرددکه وظیفه دیگر مجلس استگویی در دیگر قوا نظارت قانونی و نهادینه ساختن پاسخ

(0/3/1333) 

ی در تعامل قوا با یکدیگر مسئولیت نظارت« همکاری صمیمانه»و « نظارت»ر ناپذیرعایت دو عنصر تفکیک -

، اما هرگز هم نباید نظارت مجلس به معنای رقابت با دولت و گز نباید به دست اهمال سپرده شودمجلس هر

 یرا راهنما یگذارقانوندولت باید مجلس  تنگناهای آن شمرده شود. متقابالً ها ونشنیدن نیازها و ضرورت

 (2/0/1332) .ه پایبند باشد و از آن تخلف نکندسر، یکعمل خود بداند و به قوانین مجلس

 

  گرايينگري و منطقهو پرهیز از بخشي يگذارقانونداشتن نگاه ملي در  -9

 مسائل دارد در همه و حق است مسئول ملت در برابر تمام هر نماینده»قانون اساسی  «30»طبق اصل 

 ربوطم مسائل به نسبت مسلمان فرد هر اسالم، مبنای بر که جاآن از«. »کشور اظهارنظر نماید و خارجی داخلی

 و دارد نمایندگی هامسئولیت همه به نسبت هاآن طرف از محل یک نماینده دارد، مسئولیت امت همه به

 نمایندگی هاسئولیتم همه به )این است که وی( نسبت هاآن طرف از محل یک نماینده مسئولیت حاصل

 ق،مناط نماینده که شده تنظیم اساس این بر اصل این .هست خود موکلین یک یک مسئولیت حامل و دارد

 عام یتمسئول همگان به نسبت مجلس در نماینده هر بنابراین، ندانند. خودشان منطقه مسئول را خودشان فقط

  123.«ستا گرفته برعهده خود موکلین از را مسئولیت این که دارد

گوی نای بوده است که گویا تنها سخرغم وجود چنین اصلی، گاه عملکرد برخی از نمایندگان به گونهعلی

ت دارند. برای مثال، گاه برخی از نمایندگان به دنبال یها مسئولدر مقابل آن مردم حوزه خود هستند و صرفاً

د گازرسانی صورت بگیرد و برای این منظور، این هستند که به یکی از روستاهای واقع در حوزه انتخابیه خو
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که بدیهی است ممکن است روستاهای مختلفی در کنند. حال آنقسمت مهمی از وقت خود را صرف می

رخالف توجهی به دیگری، بکشور وجود داشته باشند که با همین مشکل درگیر باشند و رفع نیاز یکی و بی

توانند تالش کنند روستاهای فاقد شبکه گاز را ایندگانی میعدالت، انصاف و اصل برابری است. چنین نم

شناسایی کرده و با ارائه یک طرح قانونی و یا مذاکره با دولت، سعی کنند به تمامی روستاهای مزبور طی یک 

برنامه منظم و فراگیر، گازرسانی انجام دهند. با توجه به این واقعیت، مقام معظم رهبری در موارد متعدد، به 

اند که خود را نماینده تمام ملت بدانند و هرگز به خاطر اشاره کرده و به نمایندگان توصیه کرده مسئلهن ای

 ای، از منافع ملی غفلت نکنند: پیگیری منافع محلی و منطقه

 نمایندگى ظیفهو عنوان به را اشانتخابیه حوزه مشکالت و جاآن بایستد بیاید دارد وظیفه نماینده کنیم فرض ما کهاین -

 انجام صحیحى شکل به اگر و است خوبى کار البته انتخابیه حوزه مشکالت بیان. نیست نمایندگى وظیفه این نه، کند، بیان

 و بیاییم که است این معنایش بودن، انتخابیه حوزه فالن و شهر فالن نماینده که کنیم خیال ما کهاین اما. است مفید گیرد،

 را انونىق باید شما. نیست نمایندگى وظیفه این چه، و چه یا ندارد دانشگاه یا ندارد، آب یا رد،ندا سفالتآ جاآن بگوییم

 قانونى از تان،نمایندگی حوزه مبادا تا شما؛ نمایندگى حوزه فیه بما شود متکفل را کشور جاى همه امور بتواند که بگذرانید

 (24/3/1321) .«است این مسئله. ماندب خارج کیفیتش، اقتضاى به است، نشده وضع جانبه همه که

 و هاسلیقه انواع. است نمایندگان عموم وظیفه مجلس، مصوب هاىبرنامه و قوانین همه به ملى نگاه -

 همه .دارند حضور مجلس در کشور گوناگون مناطق اهالى و ادیان پیروان و ایرانى اقوام و سیاسى هاىگرایش

 عمرکم یا عمقکم قوانین جاىه ب و شود برآورده ملى نگاه پرتو در یدبا بخشى و قومى و اىمنطقه تمایالت

 (0/3/1333) .گردد فراهم سنجیده و جامع ثیر،أپرت گشا،گره قوانینى غیرعملى، یا اثرکم و

 دانممى و امبوده مجلس در وقت یک هم بنده است... اىمنطقه مصالح بر کلى مصالح ترجیح بعد، مسئله...  -

 جیحتر کلى مصالح بر را اىمنطقه مصالح. داریم سروکار است هاسال که هم مجلس با است؛ چگونه نمایندگى

 هم نماینده دارد؛ وجود توقعاتى... و اتوبان جافالن جاده، جافالن فرودگاه، جافالن اىمنطقه هاىطرح ...ندهید

 هر هب باالخره هم هادولتى. فشار نتیجه، در و دشومى منتقل دولت به جاآن از و کندمى منتقل مجلس به را هااین

 حدود در گرا ما تمامنیمه هاىطرح که است این نتیجه چیست؟ نتیجه اما روند؛مى بار زیر و شوندمى تسلیم دلیلى

 (22/3/1333) .کرد تحمل را آن باید اما است، سختى کار. هزار ده شودمى هزار، پنج شودمى است، طرح هزار چهار

 گاهیمحترم آن است که در جا یندگانجانب به نماینا یهتوص ترینیمجلس نهم، اصل یعهدر طل اکنون -

ملت  از یندگینما ینسنگ یفهوظ یو ادا یاله یتاند، تنها به مسئولمردم به دست آورده یکه با رأ یریخط

 رینتمهمکه  یگذارونقانرا در  یو محل یو طائف یو گروه یشخص یهاو حب و بغض هایزهو انگ یندیشندب

 یه فضاک یهاییریگدر موضع یزقانون و البته ن یدر نظارت بر اجرا یزو ن ی استاسالمیشورامجلسیفه وظ

 (2/3/1311) .«دخالت ندهند دهد،یقرار م ثیرأت کشور را تحت
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 ايراناسالميدر جمهوري يگذارقانوني کلي نظام هاسیاستطرح 

 (یگذارقانونکمیسیون حقوقی و قضایی )کمیته امور تقنین و 

 

 بررسی و تبادل نظر قرار داد. مورد بحث و  توان در سه محور زیر تبیین،را می یگذارقانوننظام 

 

  يگذارقانون محور قبل از الف(

های نویسقبل از بررسی پیش گذارقانونمحورهای مشخصی وجود دارد که  یگذارقانوندر فرآیند موضوع 

 .نویس قانون استهای پیشدر واقع این محورها مبنای بررسی ها توجه کامل داشته باشد وقوانین باید به آن

 عبارتند از:  یگذارقانونحورهای قبل از اهم م

به صورت  ین وظایف و اختیارات: ا( اختیارات و وظایف مجلس و نمایندگان منتخب مردم در مجلس1

نامه داخلی مجلس بر پایه اصول قانون بیان شده و مطابق قانون آئین صریح در قانون اساسی به طور کامل

 د. شوی کلی نظام اعمال میهاسیاستاساسی و 

ی، های اجتماعن اساسی برای پیشبرد سریع برنامهمطابق فصل هفتم قانو :یگذارقانون( نقش شوراها در 2

اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات 

نظارت شورایی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با 

یت اصول وحدت ملی ها با رعاگیرد. حدود وظایف و اختیارات شوراها و شورای عالی استانیا استان صورت می

 شود. ن میینظام جمهوری اسالمی ایران و تابعیت حکومت مرکزی به موجب قانون تعی و تمامیت ارضی

( 53طبق قانون اساسی )اصل  :االجراو مراجع مختلف تصویب مقررات الزم رگذاقانون( سلسله مراتب 3

 شود. مراجعیاسالمی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشورایاعمال قوه مقننه از طریق مجلس

نظام، شورای عالی امنیت ملی، رئیس قوه قضائیه، شورای مصلحتتشخیصرهبری، مجمعخبرگاننظیر مجلس

االجرایی ارائه یف و اختیارات مربوط مصوبات الزموظا ت وزیران و... در محدودهأقالب فرهنگی، هیی انعال

 د. بایست کامل مشخص شومی «مقررات»و  «قانون»محدوده  نمایند که ضرورتاًمی

نگری و و پرهیز از بخشی یگذارقانونداشتن نگاه ملی در  :اسالمیشورای( تراز نمایندگی مجلس0

قیقت نماید که در حرای مستقیم مردم اوصافی را اقتضا میگرایی و شرایط انتخاب شوندگان توسط آنطقهم

 فتاری نمایندگان را تدوین نمود. ها توجه کرده و قواعد رقالب تراز نمایندگی باید به آن در
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 عبارتند از:  یگذارقانوناهم الزامات مربوط به محور قبل از 

  ؛اسالمیشورایدر مجلس یگذارقانونتمرکز انحصاری  -1

اساس مقتضیات و شرایط تحول در جوامع بشری و پیشرفت کشور، احزاب بازنگری قانون انتخابات بر -2

  ؛تخصصی و تجربی انتخاب شوندگان و مصالح و منافع عمومی ،فنی ،قانونی، اهلیت و صالحیت علمی

عیین ارت دیگر تبه عب از اجرا؛ یگذارقانونواعد تفکیک و تعیین ق االجراتعریف قانون و مقررات الزم -3

  مرز تقنین و اجرا؛

ترسیم دقیق حدود وظایف و اختیارات مراجع تصویب مقررات واجد آثار اجرایی با  -0

  ها؛آن یک ازنونی حاکم بر فرآیند تصمیم در هراسالمی و تعیین ضوابط قاشورایمجلس

د در فرآین گذارقانونحق اعضای  از غیر استفاده ضرورت عدم رایط و ضوابط مربوط بهتعیین ش -5

  تصویب قانون و روند اجرای قوانین؛

در تراز نمایندگی مردم و مقید نمودن آنان به پیشنهادات  گذارقانونلزوم اعمال وظایف اعضای  -0

انین بدون های قوویسنور جلوگیری از تنظیم و ارائه پیشموضوعی به مراجع تنظیم و تنقیح قوانین به منظ

  فقهی، علمی، پژوهشی و قضایی کشور؛پشتوانه کارشناسی و عدم انطباق با منابع معتبر 

ر د یگذارقانونها در فرآیند ارتقای حدود اختیارات، وظایف شوراهای استانی و شورای عالی استان -2

  ای کشور؛های منطقهانطباق با اصول قانون اساسی و ضرورت

و  انداز نظامبه منظور تحقق اهداف سند چشم یگذارقانونهای تعیین اولویت در نظام شاخصتدوین  -3

  سازی قوانین؛اجتناب از انبوه

غی ی کلی نظام ابالهاسیاستانطباق قوانین با موازین اسالمی، اصول قانون اساسی و  مینأتضرورت  -1

  ی؛مقام معظم رهبر

 ال وظایفاسالمی در مراتب اعمشورایایندگان مردم در مجلستعیین حدود و چگونگی مصونیت نم -14

  و اختیارات قانونی آنان؛

تعیین الزامات تهیه و  ایران( واسالمینگاری در جمهوریو قانون یگذارقانونتصویب )قانون شیوه  -11

  نویس قوانین در قوای سه گانه؛تنظیم پیش

 ی، اجتماعی و فرهنگی در همه پرسیم اقتصادی، سیاستعیین معیارهای تشخیص موارد و مسائل مه -12

 ؛)اعمال مستقیم قوه مقننه از سوی مردم(
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رای عالی شو تشکیلها و نویس قوانین اعم از لوایح و طرحین شرایط و ضوابط اعالم وصول پیشتعی -13

حقق به منظور ت اسالمیشورایقیح قوانین در مجلسها و تنحکمیسیون تنظیم طرتنظیم لوایح در دولت و 

  سامانه اجرای سریع و صحیح قوانین؛کیفیت مطلوب و ایجاد 

  ؛تعیین اصول تفسیر و قواعد تنقیح قوانین در راستای اصل جامع و مانع بودن و لزوم نگارش موضوعی قوانین -10

، میعی، منافع عموهای قانون مطلوب بر مبنای اصول عدالت اجتماعی، نیازهای واقتعیین ویژگی -15

ها، سرعت ها و نبایدهای مقتضی ضرورتشمول، شفافیت، ضمانت اجرا، باید بخشی، گسترهثبات نسبی، اثر

  و صحت در فرآیند اجرا؛

ر ن معتبهای اجتماعی فقهی و دکتریرویه دیوان عالی کشور و نظریهمندی از آرای وحدتنحوه بهره -10

  ؛یگذارانونقحقوقی و آثار برتر پژوهشی و تحقیقی در فرآیند 

ن های قوانینویسهای پیشنهادی هریک از پیششناسنامه علمی، فنی و تخصصی و ضرورت تهیه -12

وجود ها در قانون جامع مها، نشانی مواد و تبصرهل لزوم تصویب قانون با تعیین فصول، بخشبرحسب دالی

  ؛یا پشنهاد مستقل

جه به اهمیت موضوع و حکم هر قانون به مشخص نمودن ضمانت اجرایی مناسب و قاطع با تو -13

  ؛نحوی که در روند اجرا، مانع عدم اجرای سریع و صحیح قانون توسط هر قدرتی باشد

ت أای و اختیارات هیاسالمی و سامانه وظیفهشورایجلسضرورت تحول در ساختار سازمانی م -11

سب حو بررسی مطالعاتی الزم و کافی بر تخصصی هر موضوع نیازمند به قانونوزیران در جهت تبیین علمی و 

  ؛قوانین موضوعه و نیازهای واقعی جامعه

ها های علمیه، دانشگاهه همراهی و همکاری فعاالنه و اثربخش حوزهمشخص نمودن الزامات مربوط ب -24

یی ااجرهای االخص دیوان عالی کشور، دستگاهو مراکز آموزش عالی و نهادهای پژوهشی ارکان قوه قضائیه ب

های تخصصی مجلس دولت، تصویب در نویس قوانین، بررسی در کمیسیونو عمومی در روند تهیه پیش

 خواست دولت و مجلس. گویی با درارزیابی عملکرد و پاسخمجلس، نظارت بر حسن اجرای قوانین، 
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  يگذارقانون محور حین (ب

آغاز و نویس قوانین در مجلس رح پیشای معینی است که از زمان طهدف اصلی در این مرحله محوره

 ها عبارتست از: آن ترینمهمکند. ابالغ را طی می روند بررسی، تنقیح، تصویب و

از آیا موضوع پیشنهادی به عنوان قانون نی کهاین مسائلی از قبیل :ات قوانینثیرأتها و ( ارزیابی ضرورت1

آیا آثار قوانین مشابه مربوط ارزیابی شده  واقعی جامعه است؟ دلیل ضرورت موضوع پیشنهادی چیست؟

 . وص قانونی وجود ندارد؟ و... است؟ آیا در قوانین موضوعه در این خص

اولویت،  هاینویس قوانین معیارهای ضرورت، مشروعیت، مطلوبیت، شاخص: آیا در مورد پیشیگذارقانون( فرآیند 2

یحه( نویس قوانین )اعم از طرح یا الشده است؟ آیا در تنظیم پیششمول، نیاز واقعی و... لحاظ جامعیت، کیفیت، گستره 

تبر ر پژوهشی، وحدت رویه قضائی، دکترین معرعایت شده است؟ آیا شناسنامه مستند به آثا قواعد تنقیح و تفسیر و...

جلس ای تخصصی مههای ارسالی وجود دارد؟ نقش حقوقدانان و متخصصین مجرب در کمیسیوننویسحقوقی در پیش

 مورد تجزیه و تحلیل واقع شود.  یگذارقانوناز جمله مواردی است که باید در محور حین  چگونه است؟ و...

 عبارتند از:  یگذارقانوناهم الزامات مربوط به محور حین 

ساس اها و تنقیح قوانین مجلس، برکمیسیون تنظیم طرحها و لوایح در احراز شرایط اعالم وصول طرح -1

ی پژوهشی، ضرورت تقنین و بررس - وجیهی تفصیلی )حاوی چرایی نیاز به قانون، مطالعات علمیگزارش ت

  و مطالعه شناسنامه قوانین مرتبط؛ های تهیه شده(نویسات اجرای قانون در پیشثیرأت

های تخصصی مجلس در راستای حصول اطمینان نویس قوانین توسط کمیسیونجانبه پیشبررسی همه -2

امعه بودن معطوف به نیازهای واقعی ج ضرورت، مشروعیت، مسئولیت، جامعیت و کیفیتهای از معیار

  ط و قواعد تنقیح قوانین و مقررات؛نویس. ضمانت اجرایی و لزوم رعایت ضوابموضوعات مطروحه در پیش

های ها در کمیسیونحها در متون لوایح و طرهای فقهی، حقوقی، رویه قضایی و نتایج حاصل از پژوهشاعمال نظریه -3

  ن؛ق ادبیات و زبان خاص نگارش قانوآرایی متون و پیشنهادهای مطابصالح و مجرب و بازدانان ذیط حقوقتخصصی توس

ها و لوایح بر پایه هدف، قلمرو، ساختار و در فصل طرح تعیین جایگاه مستقل، اصالحی، الحاقی و... -0

ای منسجم و هماهنگ ل نیازهای واقعی مردم به مجموعهیمنظور تبده و بخش قوانین جامع موضوعی ب

  های تخصصی مجلس؛اساس اسناد فرادستی در کمیسیونبر

بطور  های تخصصی مجلس و دولتدانان مجرب و متعهد در کمیسیوناستفاده از خدمات حقوق -5

  حسب اهمیت موضوع مطروحه؛فردی یا گروهی، بررسمی یا ثابت اعم از 
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ت بر ادبیای کلی نظام، مبتنیهاسیاستها و لوایح با قانون اساسی، هماهنگی کامل طرح لزوم احراز -0

ی هاای کمیسیوناسالمی مرکب از رؤسشورایتخصصی انطباق مجلس نگاری در کمیسیونعلمی قانون

  حسب تخصص موضوعی؛های ذیربط و اساتید مدعو برمدیران ارشد سازمان تخصصی و با حضور وزیران،

 تحصول اطمینان کمیسیون انطباق از تعیین ضمانت اجرایی قاطع و مناسب در راستای ضرورت سرع -2

  های شخصی و گروهی در فرآیند اجرا؛گونه مانع ناشی از باورو سالمت اجرای قوانین و رفع هر

در  (ساله )قانون بودجه ساالنه کل کشورهای کوتاه مدت یکنامهبررسی تصویب قوانین مربوط به بر -3

منظور ه ب ،های پنج ساله توسعه(راهبردی متوسط مدت )قانون برنامهی هاسیاستجهت تحقق اهداف و 

  ساله(؛ 24انداز لندمدت )سند چشمسو در راستای مقاصد بحرکت منسجم و هم

کشور  لهای مجلس، گزارش تفریغ بودجه ساالنه کتطبیقی مرکز پژوهش و اجرایی ،لزوم استفاده از آثار علمی -1

گزارش نظارتی و عملکردی قوانین تهیه شده توسط سازمان بازرسی کل  ،ارائه شده توسط دیوان محاسبات کل کشور

  ؛های تخصصی و انطباق مجلس قبل از طرح در صحن علنی مجلسکشور، آرای وحدت رویه قضایی در کمیسیون

جلسات علنی، بدون بررسی در  گذارقانون المجلس اعضایور جواز پیشنهادات فیعدم صد -14

ها و مطالعات ت رئیسه به منظور حفظ آثار بررسیأهای تخصصی توسط هیکارشناسی ابتدایی در کمیسیون

  نویس قوانین؛د تنظیم و تنقیح پیشانجام پذیرفته در فرآین

حن ص ها و لوایح درهای طرحنویسلس بعد از تصویب پیشبازنگری و ویراستاری معاونت قوانین مج -11

  سی؛نویر رعایت اصول ادبیات قانونلحاظ اعمال احتمالی و حتمی ضوابط نگارش ده و قبل از ابالغ قوانین ب

 منظور ضرورت حفظ مصالحه حسب نظر شورای نگهبان قانون اساسی باصالح مصوبات مجلس، بر -12

رگونه ه ی نظام و پرهیز ازی کلهاسیاستعمومی و انطباق مصوبات با موازین شرعی و اصول قانون اساسی و 

  اعمال نظر شخصی و گروهی؛

پیگیری مصوبات مجلس در موارد اختالف نظر با شورای نگهبان قانون اساسی در فرآیند بررسی  -13

  ی کلی نظام؛هاسیاستنظام، مطابق حتمصلتشخیصمجمع

، ئوالسدر مراحل تذکر،  ذارگقانون ده از اختیارات فردی و جمعی اعضایتعیین قواعد حاکم بر استفا -10

های ناشی از عدالت اجتماعی و منافع عمومی و مقتضیات بر مبنای ضرورت استیضاح، تحقیق و تفحص و...

 نیازهای واقعی جامعه و تسامح و تساهل ارکان اجرایی. 

سب حثابت کارشناسان متخصص و مجرب بر بر حضورغییر در سازمان تفصیلی مجلس مبنیلزوم ت -15

ها در روند ثر آنی تخصصی و مشارکت موهایک از کمیسیونهای اجرایی ذیربط هرهای دستگاهلیتفعا

  ها؛های کمیسیونبررسی
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های مجلس و اجتناب از هرگونه اعمال نگاه ملی بر کلیه امور و مسائل در جریان عملیات و فعالیت -10

 ور.اهمیت اسناد فرادستی و حاکمیتی و استراتژیکی کشی با توجه به گذارقانوننگری در فرآیند  ایبخشی و منطقه

 

  يگذارقانون ف( محور بعد از

ی یید شورای نگهبان قانون اساسأنویس قوانین در صحن علنی مجلس و طی مراحل تبعد از تصویب پیش

رح ه مطمحور نظارتی مجلس است و مسائلی در این مرحل ،یگذارقانونمحور بعد از  ترینمهمو ابالغ قانون، 

یا نظارت بر عملکرد قوه مجریه و سایر نهادها؟ نظارت عمومی، سیاسی  شود مثل نظارت بر اجرای قوانینمی

، نظارت بر حسن اجرای قوانین از قانون اساسی «150»ی؟ یا نظارت استصوابی؟ و... . مطابق اصل و مال

ند به مقامات مسئول اخطار کجرای قوانین تواند در موارد تخلف از اوظایف قوه قضائیه است و قوه قضائیه می

، («120»)طبق اصل  و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضائیه توجه نمایند. سازمان بازرسی کل کشور

 ،ریهای ادار و اجرای صحیح قوانین در دستگاهاساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان اموبر

بر اجرای صحیح قوانین در محاکم )به ده است و مسئولیت نظارت زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل ش

 جمهوررئیس( با «133»اصل  کشور است. نظارت بر کار وزیران )طبقعهده دیوان عالی بر( «101»موجب اصل 

، اداری و استخدامی کشور از طریق معاونین ت عملیاتی بر امور برنامه، بودجهنظار «120»است و بر پایه اصل 

ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نظارت مالی حین خرج در امور برنامه مهورجرئیس

  یرد.پذهای وابسته انجام میای، گمرکی، پولی و بانکی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانو بیمه

سالمی در مراحل مختلف اعمال اایشوربا توجه به نوع نظارت در قوه قضائیه و قوه مجریه، نظارت مجلس

 د. شومی

ها و نامهسط رئیس مجلس بر کلیه تصویب( تو«133»و  «122»، «35»)طبق اصول  :نظارت استصوابی -1

اس و براس جمهوررئیسنمایندگان ویژه  های متشکل از چند وزیر وهای دولت و مصوبات کمیسیوننامهآئین

 پذیرد. قانون انجام می

رأی اعتماد به هیئت وزیران (، «33»)اصل  جمهوررئیساز وزیر یا  سئوال: عمومی مجلسنظارت  -2

رسیدگی به شکایات (، «31»)اصل  جمهوررئیسو یک از وزرا ت وزیران یا هرأ(، استیضاح هی«32»اصل )

 . ( و...«20»)اصل تحقیق و تفحص در تمام امور کشور ( و «14»اصل )مردم از طرز کار قوای سه گانه 

رسد بودجه ساالنه کل کشور از طریق دولت تهیه و به تصویب مجلس می: نظارت مالی و محاسباتی -3

شود و همه داری کل کشور متمرکز میهای خزانههای دولت و در حساب( و کلیه دریافت«52»اصل )

دگی یا حسابرسی رسی ،(«53»پذیرد )اصل انجام میبه موجب قانون  مصوباعتبارات ها و در حدود پرداخت
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یلی و تهیه و تنظیم و ارائه گزارش تفص کنندهایی که از بودجه کل کشور استفاده میدستگاه هایکلیه حساب

( و دیوان محاسبات کشور زیر نظر «55»دار است )اصل ه کل را دیوان محاسبات کشور عهدهتفریغ بودج

 (. «50»شود )اصل مجلس و به موجب قانون مدیریت می

 –ین اجرایی قوان – یگذارقانونه مراتب موصوف، امر نظارت بر قوای سه گانه و بالتبع در فرآیند بنا ب

رسیدگی در محاکم قضایی در فرآیند کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود 

ار بوده و از اهمیت خاصی برخورد مقررات مدون جزایی اسالم و پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین

 . طلقه امر و امامت امت قرار دارندقوای حاکم در جمهوری اسالمی تحت نظارت والیت م

 عبارتند از:  یگذارقانون اهم الزامات محور بعد از

ها به منظور لزوم اسالمی و چگونگی اعمال دقیق و به موقع آنشورایتعیین قواعد نظارت مجلس -1

  بیش از تصویب قوانین اهمیت دارد )نحوه بازخورد قوانین(؛ مراتب اجرای سریع و سالم قوانین که به

ت وزیران، دلیل همدلی أجانبه نظارت سیاسی مجلس باالخص در آرای اعتماد به هیاعمال دقیق و همه -2

  ر نظام شایسته ساالری است؛قوای حاکم و هماهنگی در بهبود مدیریت جامعه و استقرا

های عدالت اجتماعی است و نظارت مالی مجلس از طریق ارکان ترین جلوهعدالت مالی یکی از بارز -3

ی کلی نظام در هاسیاستدیوان محاسبات کشور، موجبات سالمت اداری و انضباط مالی و اجرای کامل 

  آورد؛ا فساد اقتصادی را فراهم میمبارزه ب

اسالمی از آثار برتر اصل شورایرسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه در مجلس -0

ت اعمال تقوی ،جایگاه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مردم در نظام اسالمی است و ارتقایگویی به پاسخ

  نظارت عمومی مجلس است؛

 ند وزیروزیران و کمیسیون ویژه چت أنظارت تقنینی )و استصوابی( رئیس مجلس بر کلیه مصوبات هی -5

جع مختلف معین کرده است، حصول اطمینان از انطباق مقررات )مصوب مراو سایر مراجعی که قانون 

  تصمیمات واجد آثار اجرایی( با قوانین موضوعه است؛

معاهدات و قراردادهای )ها به داوری اعمال نظارت مجلس بر صلح دعاوی مالی دولت یا ارجاع آن -0

(، دادن عوضهای بالاستقراض و کمک)های ضروری تغییر خطوط مرزی برقراری محدودیت (،المللیبین

ر د ( فروش نفایس ملی و...استخدام کارشناسان خارجی) هاها و موسسات به خارجیامتیاز تشکیل شرکت

لی نظام ی کهاسیاستبر تعیین ضوابط و ارکان مشخص مبتنی های دینی و ملی نیازمندراستای حفظ ارزش

  است؛
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است و شرکت در  یگذارقانونیند آاهم وظایف و اختیارات در فرنظارت بر اجرایی شدن قوانین از  -2

ع مصوبات شورای مذکور موجب جلسات شورای عالی نظارت و بازرسی قوانین و اجرای کامل و به موق

  ور عمومی در انطباق با قوانین است؛و بهبود انجام ام ارتقا

سو سازی مراجع دهی و همیران به منظور جهتااسالمیو بازرسی در جمهوریقانون نظارت تنظیم و تصویب  -3

  کشور. وری دررهبری و لزوم اجتناب از افت بهرههای نظارتی در هر سه قوه بر پایه فرامین مقام معظم مختلف دستگاه

ی کلی نظام و هاسیاستقانون اساسی، تعیین  «114»بنا به مطالب معروضه و نظر به اینکه به موجب اصل 

ت، لذا اقتضای قضایا و ی کلی از اختیارات و وظایف مقام معظم رهبری اسهاسیاستجرای نظارت بر حسن ا

ایران توسط مقام معظم رهبری را اسالمیدر جمهوری یگذارقانونی کلی نظام هاسیاستتعیین الذکر مسائل فوق

عالم خواهد ا آن متعاقبشرحی که گزارش تفصیلی  اساس مطالعات انجام پذیرفته بهنماید. برناپذیر میاجتناب

الذکر که در جلسات هیئت علمی کمیته تقنین و لی مورد بحث را به نحو موارد آتیی کهاسیاستشد، طرح 

 نماید. نظام تنظیم شده است، پیشنهاد میمصلحتتشخیصکمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع یگذارقانون

  یرگذاقانونی کلی نظام هاسیاستاصول پیشنهادی 

جد اسالمی و حاکمیت قوانین بر کلیه مصوبات مراجع موشورایدر مجلس یگذارقانونتمرکز  -1

 االجرا؛ تصمیمات الزم

ظور ه منبخش در جهت انتخاب نمایندگان آگاه و مجرب مردم بح و استقرار نظام انتخاباتی اثراصال -2

 بر عدالت اجتماعی و پیشرفت کشور؛ وضع قانون خوب مبتنی

 احراز ضرورت وضع قانون و الزام به کارشناسی مفاد آن توسط نهاد و مراکز تخصصی فنی و حقوقی -3

 های فاقد مطالعات کارشناسی؛ نویسو ممانعت از طرح پیش

 نفع رسمی؛ یت اخذ پیشنهادات نهادها و مراجع ذضرور -0

  نویس قوانین؛م ارائه گزارش توجیهی تفصیلی پیشلزو -5

هارچوب اصول قانون اساسی، بر نیازهای عمومی، منافع ملی و موازین اسالمی در چن مبتنیوضع قوانی -0

 ی کلی ابالغی به منظور پیشرفت و عدالت؛ هاسیاستانداز و سند چشم

 آمد و ماندگار؛ الشمول، شفاف و غیرقابل تأویل، جامع و مانع، روزوضع قوانین عام -2

  یافته در متن قوانین؛ ایح و تعیین موارد منسوخ و تخصیصلوها و ضرورت جایابی موضوعی طرح -3

 اسالمی؛ شورایلزوم تدوین و تنقیح مستمر قوانین و ایجاد مجموعه قوانین توسط مجلس -1

 وانین؛ بخشی قصول اطمینان از تحقق اهداف و اثرمند قوانین به منظور حوم نظارت و ارزیابی مستمر و نظاملز -14
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 ریع در دسترسی آحاد جامعه به کلیه قوانین جاری؛ تسهیل و تس -11

 . هایاستسی کلی نظام باالخص این هاسیاستاالجرا با تصمیمات الزم لزوم انطباق کلیه مصوبات مراجع موجد -12

ی کلی هاسیاستالطف و التزام عملی بر قانون اساسی و تبعیت از دوار است با توکل بر خداوند دائمامی

و همفکری قوای سه گانه بیش از پیش در شرایط پیچیده فعلی جهانی، موجبات خشنودی نظام، همدلی 

 بدیل و مقاوم ایران اسالمی را فراهم آورد. ال و آرامش مردم بیخداوند متع

 

 ي پیشنهادي نهايي شده در جلسات کمیسیون هاسیاست

ن بر مصوبات مراجع دیگر اسالمی است و این قوانیشورایدر صالحیت مجلس وضع قانون منحصر -1

 حاکم است. 

 بر اراده مردم. نظام انتخاباتی کارآمد و مبتنی استقرار -2

بر مطالعات و پژوهش و الزام به کارشناسی مفاد آن توسط نهادها و احراز ضرورت وضع قانون مبتنی -3

 مراکز تخصصی ذیربط. 

 های زیر در وضع قوانین: رعایت ویژگی -0

  بر مبانی علمی و پژوهشی، قابل اجرا، دارای انسجام و هماهنگی با سایر قوانین.انع، مبتنیصریح، جامع و م
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 ي پیشنهادي باقي مانده جهت بحث در کمیسیون هاسیاست

 ها و لوایح و تعیین موارد منسوخ و تخصصین یافته در متن قوانین؛ ضرورت جایابی موضوعی طرح -1

 ر قوانین و ایجاد مجموعه قوانین توسط مجلس شورای اسالمی؛ لزوم تدوین و تنقیح مستم -2

 

 

 

 

 وانین؛ بخشی قصول اطمینان از تحقق اهداف و اثرمند قوانین به منظور حی مستمر و نظاملزوم نظارت و ارزیاب -3
 

 

 

 تسهیل و تسریع دسترسی شهروندان به کلیه قوانین جاری و تبین مفاد آن به آحاد جامعه؛  -0

ص ی کلی نظام باالخهاسیاستاالجرا با مصوبات مراجع موجد تصمیمات الزم لزوم انطباق قوانین و کلیه -5

  .هاسیاستاین 

  

سال و تدوين و تنقیح مستمر قوانین توسط ضرورت ايجاد نظام قوانین جامع موضوعی ظرف مدت پنج

 اسالمیشورایمجلس

 ین به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف کارآمد و اثربخش قوانین. مند قوانلزوم ارزيابی مستمر و نظام



 

 

 

 

 

 يگذارقانوني کلي نظام هاسیاستپیشنهادهاي اولیه در مورد 

 کمیسیون مشترکواصله به 
 

   جمهوررئیسمعاونت حقوقي  -1

  جمعي از کارشناسان -2

  قضاييو حقوقي  کمیسیون -3

   هورمجنقد معاون حقوقي رئیس -4

 ي پیشنهادي هاسیاستويرايش نهايي  -5

  نظاممصلحتتشخیصنظر مشورتي مجمع -6

  



 

  



 

 يگذارقانوني کلي نظام هاسیاستنويس پیش

 معاونت حقوقی ریاست جمهوری

 

  کشور یمند کردن قواعد حقوقاممقررات و نظ ارتقای شفافیت در نظام وضع، تفسیر و اجرای قوانین، -1

 از طریق:

سازی حدود و متعدد وضع مقررات و تبیین و شفافبازنگری در تعداد و حدود صالحیت مراجع  -1-1

  قلمروی صالحیت مراجع وضع قوانین و مقررات و تعیین و تقویت ضمانت اجرای رعایت این حدود.

تلف از قبیل مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی شناسایی و تعیین جایگاه قوانین و مقررات مخ -1-2

 . و شورای عالی امنیت ملی در جهت بازسازی هرم قواعد حقوقی کشور

  .تنظیم و تصویب موضوعی قوانین و مقررات -1-3

  .اهتمام جدی قوا به مقوله تنقیح و تدوین قوانین و مقررات -1-0

دود ها و پرهیز از محو مقررات و انتشار مطلوب آنتسهیل دسترسی حداکثری مردم به متون قوانین  -1-5

  .کردن دسترسی عموم مردم به متون قوانین و مقررات

 ربط ورسانی در مورد فرآیند و برنامه تهیه و تصویب قوانین و مقررات توسط مراجع ذیاطالع -1-0

 . عمل طبق برنامه مزبور و اعالم شفاف آن

های اقتصادی در فرآیند انین و مقررات برای مردم و بنگاهاجرای قوها و آثار اعالم شفاف هزینه -1-2

 . هاوضع آن

قابل فهم بودن و شفافیت ادبی، حقوقی و فنی قوانین و مقررات به طرق مقتضی از قبیل ایجاد نهاد  -1-3

  .نویس قوانین و مقرراتتنظیم متون پیش تخصصی

 .قرراتسازی واژگان و اصطالحات قوانین و میکسان -1-1
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  قوانین و مقررات 121آمدیکار -2

 از طریق: 

  .نویس قوانین و مقرراتهای توجیهی برای پیشتهیه گزارش -2-1

در فرآیند تدوین و  134ارزیابی آثار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی قوانین و مقررات -2-2

  .هاتصویب آن

 

 قوانین و مقررات  131بخشی و کارآییاثر -3

 ریق: از ط

  .های الزم برای اجرایی شدن قوانین و مقرراتتوجه به بسترها و زمینه -3-1

  .تعیین مجری یا مجریان در متن قوانین و مقررات  -3-2

 . های اجرایی الزم و مناسبعیین ضمانتکسب اطمینان از اجرایی شدن قوانین و مقررات با ت -3-3

  .باره چگونگی اجرای قوانین و مقرراتدهی دررشهای زمانی مشخص برای گزاتعیین بازه -3-0

بخشی قوانین و مقررات و کسب اطمینان از نیل های الزم جهت نظارت مستمر بر اثرکارایجاد سازو -3-5

 . هابه اهداف آن

  .آموزش قوانین و مقررات برای عموم و مجریان -3-0

اری و مدیریتی همچون دولت الکترونیک های نوین ادزی فرآیندهای اداری و گسترش شیوهساساده -3-2

  .و تمرکز زدایی در راستای اجرای قوانین و مقررات

  .االجرا شدن قوانین و مقرراتعقول و مناسب حسب مورد برای الزمتعیین مهلت م -3-3

 . دهی به امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیوانین و مقررات برای جهتبررسی قدرت و توان ق -3-1

 

 

 

                                                 
98- efficiency  

99- regulatory impact assessment (RIA)  
100- effectiveness  
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  بات و پایداری قوانین و حفظ امنیت حقوقی کشورث -4

 از طریق: 

  .های قانونی برای تغییرتعیین حداقل مدت -0-1

  .اساس هیجانات زودگذربر یگذارقانوندوری از  -0-2

  .باالبردن هزینه تصویب قانون -0-3

  .نگ و منسجمی مشخص، هماههاسیاستنویس قوانین و مقررات بر اهداف و ز بودن پیشمتمرک -0-0

 

  یگذارقانونمحوری در نظام تقویت عدالت -5

 از طریق: 

  .های ناروا در قوانین و مقرراتاجتناب از گنجاندن تبعیض -5-1

  .رعایت حداکثری اصل برابری همه در مقابل قوانین و مقررات -5-2

  .نیتقویت تصویب قوانین عام و جامع و اجتناب حداکثری از استثناهای قانو -5-3

و لزوم اتخاذ رویکردهای  یگذارقانونهای محلی، جناحی، شخصی و گروهی به اجتناب از نگاه -5-0

 . ملی و فراگیر

  .ابتنای قوانین و مقررات بر خواست اکثریت جامعه با رعایت حقوق اقلیت -5-5

  .های مشروع شهروندان در وضع قوانین و مقرراتیرعایت حقوق و آزاد -5-0

 

  کشور یگذارقانونای انسجام و هماهنگی نظام ارتق -6

 از طریق: 

  .های پراکنده و ناهماهنگیگذارقانوناجتناب حداکثری از  -0-1

  .رعایت نسخ صریح شخصی قوانین و مقررات و اجتناب از نسخ ضمنی و نسخ صریح نوعی -0-2

  .کارهای تضمین آنبینی راهپیش د و قواعد باالدستی در وضع هرگونه قانون یا مقرره ولحاظ اسنا -0-3

  .ی مشخص، هماهنگ و منسجمهاسیاستنویس قوانین و مقررات بر اهداف و متمرکز بودن پیش -0-0
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  کشور یگذارقانونجلب مشارکت عمومی در نظام  -7

 از طریق: 

ل چوب اصارهتوجه به مشارکت مستقیم مردم در اعمال قوه مقننه در مسائل بسیار مهم کشور در چ -2-1

 . پنجاه و نهم قانون اساسی

کارها و ابزارهای الزم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای تخصصی در فرآیند طراحی و اجرای راه -2-2

 . شناسی قوانین و مقررات مصوبکشور و نقد و آسیب یگذارقانون

ن و مقررات در نویس قوانیمردم و نهادهای تخصصی درباره پیشخواهی از الزامی کردن نظر -2-3

 .های مختلفحوزه

 

  در کشور یگذارقانونعلمی کردن فرآیند  -8

 از طریق: 

  .زدهشتاب یگذارقانونخودداری از  -3-1

 . مند مراجع وضع قوانین و مقررات با نهادهای علمی و پژوهشی کشورتقویت روابط نظام -3-2

مار، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و های مختلف علوم از قبیل آهای شاخهدهتوجه به دا -3-3

  .شناسی هنگام وضع و اصالح قوانین و مقرراتروان

  .ها در یک بازه زمانی خاصاستفاده بهینه از ظرفیت قوانین و مقررات آزمایشی و رصد کردن آثار آن -3-0

  .های مختلفه از ظرفیت حقوق تطبیقی در زمینهاستفاده هوشمندان -3-5

 . ثمرتصویب قوانین و مقررات بیزدگی و افزودن بر تورم قوانین و مقررات و پرهیز از ناب از قانوناجت -3-0

 هایی، اخالق و فرهنگ برای مدیریت بخشتعریف نقش سایر عوامل همچون دینشناسایی و باز -3-2

  .از امور جامعه

های های واقعی و مقدورات و توانمندیزآرمانشهری )اُتوپیایی( و توجه به نیا یگذارقانونپرهیز از  -3-3

  .کشور

ها در تصویب تمامی قوانین و مقررات و وضع و تقویت گیریتصمیم رعایت اصل مشورت در -3-1

  .ضمانت اجراهای رعایت آن
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 سازی فرآیند وضع، اجرا و تفسیر قوانین و مقررات مندقاعده -9

 از طریق: 

دار حسب مورد قوانین و مقررات توسط مراجع صالحیتوضع قواعد حاکم بر تدوین و تصویب  -1-1

مشتمل بر فرآیند پیشنهاد بررسی، تصویب و ضوابط شکلی و ماهوی تنظیم متون قانونی، با هماهنگی دولت 

 . و مجلس

 . وضع قواعد حاکم بر حدود اختیار مجلس در تغییر لوایح -1-2

مات اداری در راستای اجرای بهینه قوانین و ها و اقداگیریوضع قواعد حاکم بر فرآیند تصمیم -1-3

 . مقررات

وضع قواعد حاکم بر تفسیر قانون از جمله قواعد ناظر بر تعاریف قانونی، اصول و نحوه تفسیر  -1-0

 .قانون

 

 ایرانی  –اسالمی  یگذارقانونتقویت نظام  -18

 از طریق: 

انون اساسی در مورد کلیه مقررات وکار الزم برای تضمین رعایت اصول چهارم قایجاد ساز -14-1

  االجرا.الزم

  .لی نظامی کهاسیاسترعایت راهبرد تصویب متون قانونی الزم برای تحقق اصول قانون اساسی و  -14-2

  .توجه به مقتضیات و الزامات موازین اسالمی -14-3

ت با رعایت موازین های عام و خاص در وضع قوانین و مقرراتوجه به مقتضیات و الزامات عرف -14-0

  .اسالمی

  .های تقلیدی بدون توجه به بسترهای الزم بومییگذارقانونپرهیز از  -14-5

  



 

  



 

 گذاريي کلي پیشنهادي نظام قانونهاسیاست

  نظرات جمعی از کارشناسان

 

ارچوب قانون اساسی با لحاظ موارد مطرح هاسالمی در چشورایی در مجلسگذارقانونتمرکز  -1

)خبرگان  «188»های دولتی( و نامه شرکت)قوانین آزمایشی و اساس «85» )همه پرسی(، «59»ول در اص

  بر: کیدأترهبری( با 

ول ی )اصگذارقانونبرای وضع مقررات به موازات تبیین عرصه صالحیت مراجع مصرح در قانون اساسی  -

 «114» ،«خبرگان رهبری» «143» ،«ولتیهای دقوانین آزمایشی و اساسنامه شرکت» «35»، «همه پرسی» «51»

ادی قابل حل معضالت نظام که از طرق ع» «3»و بند  «حل اختالف و تنظیم روابط قوای سوه گانه» «2»بند 

جمع توسط تهیه و تصویب مقررات مربوط به م» «112»، «نظاممصلحتتشخیصاز طریق مجمع حل نیست،

ا یوزیران در موارد اختالف نظر و  تأهیمشی دولت و تصمیم ریزی و تعیین خطبرنامه» «130»، «خود اعضا

برای انجام وظایف  نامهآئیننامه و ضوع تصووویبو» «133» ،«های دولتیتداخل در وظایف قانونی دسوتگاه

ایجاد وحدت رویه قضایی و تعیین ضوابط » «101»، «های اداریاجرای قوانین و تنظیم سازمان مینأتاداری و 

ها و ، ویژگی«مصوبات شورای عالی امنیت ملی» «120»و « یهعالی کشور توسط رئیس قوه قضائوان برای دی

 ؛(ها در سلسله مراتب قوانین و مقرراتجایگاه مصوبات آن

اسوالمی و شورای نگهبان به شووراینظام در موارد تعارض نظر مجلسمصولحتتشوخیصاکتفای مجمع -

  بر: کیدأتقانون اساسی با  «112»صل اعمال قدر متیقن از صالحیت مقرر در ا

  یید أعدم تیید یا أجلس و شورای نگهبان و اکتفا به تی در موارد تعارض بین مگذارقانونپرهیز از

  بر مصلحت و ضرورت؛مصوبات مبتنی

  به مجمع مگر مواردی که مجلس پرهیز از ارجاع مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان

نکند مانند مواردی که ایراد شووورای  مینأتتن مصولحت نظام، نظر شوورای نگهبان را با در نظر گرف صورفاً

نگهبان به صوالحیت مجلس یا مراحل تصویب باشد )نه مصوبه، ابهام در مصوبه، اصرار مجلس بر مصوبه 

از پذیرش موارد تعارضی که  ...( و خودداری مجمعارد نداسوتن اشکال شورای نگهبان وخود به اسوتناد و

  بر مصلحت و ضرورت نباشد.تنیمب
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که در قانون اساسی  یگذارقانونرصود و بررسی ضرورت استمرار وجود مراجع وضع مقررات موازی  -

اند و در غیر این صورت ارائه پیشنهاد مقررات مربوط به عرصه ده و بنا به ضرورت ایجاد شدهبینی نشپیش

لحاظ استثنایی بودن این گونه  قوانین و مقررات با ها در سولسله مراتبصوالحیت و جایگاه مصووبات آن

 132.مراجع

 

تقویت و تكمیل سازوکارهای الزم به منظور تضمین عدم مغایرت و انطباق قوانین و مقررات با  -2

  ها در قوانین:آن مینأتی کلی نظام و تدابیر رهبری و هاسیاستموازین شرعی، قانون اساسی، 

ی در ذارگقانونعنوان منبع نخستین و اصلی  بر مبانی و موازین شرعی بهها و لوایح مبتنی ساختن طرح -

 ؛ هاهای علمیه و دانشگاههای حوزهگیری از ظرفیتبا ایجاد سازوکارهای الزم و بهرهجمهوری اسالمی 

ارزیابی قوانین موجود که پیش از تشوکیل شورای نگهبان )قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی( وضع  -

 از جهت عدم مغایرت و انطباق با موازین شرعی در مهلت پنج ساله؛ ،اندشده

نسبت به کلیه قوانین و قانون اساسی  «0»ایجاد سوازوکارهای الزم به منظور تضومین اجرای کامل اصل  -

  شوند؛می االجراعبور از مسیر شورای نگهبان الزم ویژه آن دسته از قوانین و مقررات که بدونمقررات به

رفع واقعی ایرادهای شووورای نگهبان به مصوووبات مجلس و عدم اکتفای مجلس و شووورای نگهبان به  -

 اصالحات صوری و ظاهری؛

مجلس و در نظارت شورای نگهبان بر عدم  یگذارقانونرعایت فتوای ولی فقیه به عنوان فتوای معیار در  -

 مغایرت و انطباق قوانین و مقررات با موازین شرعی؛

شوورای نگهبان به مصلحت نظام در ارزیابی عدم مغایرت و انطباق و مقررات با موازین شرعی و توجه  -

 قانون اساسی )مراعی(؛

بر احکام شرعی فرعی در ارزیابی عدم مغایرت ول و مبانی فقهی عالوهتوجه فقهای شورای نگهبان به اص -

 و انطباق قوانین و مقررات با موازین شرعی؛

                                                 
 جهات استثنایی بودن:  -132

 تعیین حوزه صالحیت مراجع مربوط؛  -

هاد از طریق مین اهداف پیشنأشامل ضرورت اصل پیشنهاد، تصریح به علل و جهات پیشنهاد و تصویب دالیل عدم امکان تپیشنهاد و تصویب مقررات ) -

 قانون گذاری و...(؛ 

 تفسیر مقررات؛  -

  و...؛ -
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ای الزم برای نظارت بر عدم مغایرت و انطباق مصوبات مراجع تصویب مقررات با قانون تعیین سازوکاره -

 اساسی؛

 اسالمی و بازنگری آن، درحقوقی تصویب قانون اساسی جمهوری پاالیش قوانین موجود با توجه به آثار -

 نسخ قوانین مغایر؛

 نگهبان؛جدید شورای  صالح قوانین براساس تفاسیر و آرایسازی و اهماهنگ -

قانون اساسی به عنوان ضابطه در ارزیابی مصوبات مجلس )احتساب آراء با  «احراز عدم مغایرت»رعایت  -

 ممتنع به عنوان آراء مخالف(؛

غییر دون تبر تشخیص مصلحت نظام از جهت تداوم مصلحت در مواردی که بت مبتنیبازنگری مصووبا -

 اند؛دوره اعتبار تصویب شده

اسالمی و شورایارجاع موارد تعارض مجلس مندسازیت و سوازوکارهای الزم برای ضابطهاتعیین مقرر -

  شورای نگهبان به مجمع:

 دون مصلحت ب مینأتبینی مذاکره تفصیلی نمایندگان در خصوص وجود مصلحت، عدم امکان پیش

قانون اساسی نقض احکام اولیه و قانون اسواسی و اهم بودن مصلحت مورد نظر نسبت به حکم شرعی یا 

  مورد استناد شورای نگهبان؛

 ها؛بر مصلحتتعیین دوره اعتبار مصوبه مبتنی  

 تعیین حد نصاب )بیش از اکثریت مطلق/ دوسوم(؛  

 مندسازی تبدل و تغییر تفاسیر و آراء شورای نگهبان؛ضابطه  

 ف و به وظای اسی آن و اهتمام بیش از پیش اعضاتقویت شورای نگهبان و مجامع مشورتی و کارشن

  اختیارات شورا؛

  ی کلی پیشنهادی در موضوعات ارجاعی به منظور تکمیل منظومه هاسیاستتسریع مجمع در ارائه

  ی کلی نظام؛هاسیاست

  ی هاسیاستی کلی نظام به منظور اصالح و تکمیل هاسیاسترصود مسوتمر نتایج تعیین و اجرای

 نظر.مورد 
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  بر: کیدأتها با اجرا و مرزهای آنی و گذارقانونهای تفكیک حوزه -3

بینی شده در اصول قانون اساسی برای های اجرایی پیشجلس و نمایندگان به اعمال صوالحیتاکتفای م -

گرفتن و دادن » «34»، «برقراری حکومت نظامی» «21»، «تغییر در خطوط مرزی» «23»مجلس )مانند اصول 

( و...« استخدام کارشناسان خارجی» «32»، «طرف دولت های بدون عوض داخلی و خارجی ازوام یا کمک

ها از تخریب تصمیمات اجرایی مجاز قوا و چنین خودداری آن، همها از تصدی امور اجراییو خودداری آن

 یا اعمال اختیارات نظارتی؛ یگذارقانونهای اجرایی از طریق دستگاه

 های اختصاصی هریک از قوای سه گانه؛حیتشوراهای عالی با توجه به صال اصالح قوانین راجع به -

همچنین خودداری از  ،...و نامهآئیننامه، از طریق وضووع تصووویب یگذارقانونخودداری از تصودی امر  -

نویسی پیش از تصویب قانون در مواردی که قانون اساسی اجرای اصولی را به وضع قانون موکول نامهآئین

 کرده است؛

ریزی با توجه به اصول قانون اساسی و مبانی علمی و تجربی و تعیین زی و بودجهریاصالح نظام برنامه -

 های اجرایی در تهیه، تصویب، اجرا و نظارت؛حدود اختیارات و وظایف مجلس، دولت و دستگاه

 ناجتناب قوای مجری قانون از ترک اجرای قانون با استناد به مغایرت قانون با اسناد باالدستی )مانند موازی -

ی کلی نظام( یا عدم امکان اجرای قانون یا تزاحم قوانین در مقام اجرا یا هاسیاستشرعی، قانون اساسی و 

ود ی یا مغایرت قانون با مصووالح نظام و کشووور و یا وجگذارقانونبه تصوودی در اجرا با  گذارقانونورود 

کارهایی مانند اصالح قانون یا فصول اختالف از طریق اسوتفاده از راهوشورایط اضوطراری و التزام به حل

 قانون اساسی. 114اصل  2 کار موضوع بندودرخواست تفسیر قانون و یا ساز

 

مدت با توجه به مدت و میانهای کوتاهدوین برنامهتبه تنظیم و  یگذارقانوناهتممام مجمالس  -4

  های مختلف با اولویت تصویب قوانین الزم برای:در دوره یگذارقانونپیوستگی امر 

 ی؛گذارقانونی کلی هاسیاستویژه ی کلی نظام، بههاسیاستتحقق  -

 اند؛قانون اساسی که تاکنون اجرا نشدهاجرای اصولی از  -

 تحقق برنامه پنج ساله کشور؛ -

 اجرای مطالبات رهبری در هر دوره؛ -

آن و بازنگری ( 1353اصوالح قوانین جاری مصووب قبل از انقالب از جهت انطباق با قانون اسواسوی ) -

 ( و تفاسیر شورای نگهبان. 1303)
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ی شامل تهیه، تدوین، تصویب، گذارقانونسب و جامع برای کلیه مراحل ایجاد سمازوکار منا -5

  های قانون مطلوب نظیر:ویژگی مینأترسانی با هدف یید، انتشار رسمی و اطالعأت

اقعی، شفافیت، قابلیت اجرا و سنجش، گشوایی، ثبات نسبی، معطوف بودن به نیازهای وکارآمدی و گره -

های لمی و پژوهشی و خرد جمعی و ظرفیتمندی از پشتوانه عیت و مانعیت، اتقان، صوراحت، بهرهجامع

بر اصول و تنقیح، مبتنی کارشوناسوی کشوور و سه قوه، هماهنگی و تناسب با سایر قوانین با توجه به قواعد

 .  ...نویسی وقواعد قانون

 

گذاری و ، اجرایی و مقررهیگذارقانونهای یق حدود اختیارات، وظایف و صممالحیتتبیین دق -6

  بر: کیدأتها با نحوه تعیین تكلیف در موارد تردید در صالحیت آن

فصول بین قوای ناظر اجرای قانون و قوای مجری قانون با تفاهم و تعامل و استفاده از راهکارهای وحل -

  قانون اساسی در مواردی مانند: «114»اصل  «2» در نهایت سازوکار بنداصالح قانون، تفسیر قانون و 

 بر مغایرت قانون با اسووناد باالدسووتی نظیر موازین شوورعی، قانون اسوواسووی و ادعای مجری مبنی

 ؛ نظام کلی یهاسیاست

 فراهم نبودن شرایط یا وجود موانع. بر عدم امکان اجرای قانون به علت ادعای مجری مبنی 

  وانین اهم یا وجود شرایط اضطراری. بر تزاحم اجرای قانون مورد نظر با قمجری مبنیادعای 

 یگذارقانونبه تصدی در اجرا در قالب  گذارقانونبر ورود ادعای مجری مبنی . 

 ام و کشور. بر مغایرت قانون مورد نظر با مصالح نظادعای مجری مبنی 

 و ناظران.  شت از قانون بین مجریانوجود اختالف در بردا 

 اعتقاد  رغماجرایی به هایعدم اجرای قانون یا عدم صوووحت آمارها و گزارش ادعوای نواظران بر

 مجریان. 

های اجرایی مذکور در اصول قانون اساسی )مانند تغییر در اکتفای مجلس و نمایندگان به اعمال صالحیت -

ها از تصدی ...( و خودداری آنوال دولتی وسان خارجی، انتقال امها، استخدام کارشناخطوط مرزی، عهدنامه

های اجرایی اداری، سازمانی، موردی و مصداقی قوا و دستگاه - امور اجرایی یا تخریب تصمیمات اجرایی

 یا اعمال اختیارات نظارتی؛ یگذارقانوناز طریق 

در جهت رعایت های مجری قانون اصالح قوانین راجع به شوراهای عالی تشکیل شده در قوا و دستگاه -

 ها؛های اختصاصی هریک از آناستقالل قوا و حیطه صالحیت
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 نویسی پیش از تصویبنامهآئیننامه و از طریق وضع تصویب یگذارقانونخودداری دولت از تصدی امر  -

 موکول کرده است؛ قانون در مواردی که قانون اساسی اجرای اصولی را به وضع قانون

 نون اساسی، مبانی علمی و تجربی وریزی با توجه به اصول قاریزی و بودجهرنامهاصالح قانون و نظام ب -

یه، بررسوی، تصویب و ارزیابی های جامعه و تعیین میزان دخالت هریک از دولت و مجلس در تهواقعیت

 ها. آن

 

 ساسبه تنظیم و تدوین برنامه جامع چهارساله برا یگذارقانونهای مختلف اهتمام مجالس دوره -7

ی هماهنگ مینأتبه منظور  یگذارقانونهای و رعایت اولویت یگذارقانونویژه نظام به کلی یهاسیاست

  ، با لحاظ فوریت انجام امور زیر:یگذارقانونو اتصال امر 

 ؛نون اجرا نشده استها تاکآن وضع قوانین در خصوص اصولی از قانون اساسی که به طور کلی یا قسمتی از -

از جهت انطباق با قانون اساسی  ،و اصالح قوانین جاری که پیش از انقالب به تصویب رسیدند بررسوی -

 ( و تفسیر شورای نگهبان؛1303آن ) ( و بازنگری1353)

اری یید قوانین توسط مجلس با همکأب و جامع تهیه، تدوین، تصویب و تتکمیل و تصویب سازوکار مناس -

 دولت و شورای نگهبان.

 

  ن:بر وضع قوانی کیدأتنویسی با و قانون یگذارقانونهای ماهوی و شكلی قیق ویژگیرعایت د -8

گشا و کارآمدتر، با ثبات نسبی و تر، گرهتر، عامثرتر، کلیؤامع و مانع، متقن، صوریح، شوفاف، ممادر، ج -

 تر؛پشتوانه علمی و پژوهشی بیشتر و عمیق

 ام با دیگر قوانین؛هماهنگی و انسجابی با قابلیت سنجش میزان تحقق و اجرا و ارزی -

 مشروع؛ هایمعطوف به نیازهای واقعی مردم، عدالت اجتماعی و آزادی -

 فرهنگی، اخالقی و تربیتی قوانین؛ اتثیرأتبا رعایت  -

  لحاظ جهات و دالیل وضع قانون در مقدمه آن. -

  



 

 «يگذارقانوننظام » ي کلي پیشنهاديهاسیاست

 قضایی وکمیسیون حقوقی 

 

انون اساسوی در اصوول جوز مووارد مصورح در قوه اسوالمی بوشوورایی در مجلوسگذارقانونتمرکز  -1

 ؛(143خبرگان رهبری )اصل  ( و51) اصل  پرسیمربوط به همه

 ،نامووهآئین در قووانون اساسووی بوورای وضووع مقووررات، تبیووین عرصووه صووالحیت مراجووع مصوورح -2

 )اصول توداخل قوانونی مشوی کلوی و، خوط(35 )اصول ناموهاسواس، (133 صلا) نامه، بخشنامهتصویب

 هوا در سلسوله مراتوب قووانین وجایگواه آن و هواویژگوی (،101 )اصول وحدت رویوه ط و، ضواب(130

 ؛اسالمیشورایمقررات توسط مجلس

در  الجورا کوه بنوا بوه ضورورت ایجواد شوده وات استمرار مراجع وضع مقوررات الزمبررسی ضرور -3

 هوا در صوورت رفوع ضورورت یوا پیشونهادپیشونهاد انحوالل آن انود وبینوی نشودهیشقوانون اساسوی پو

صووورت ضوورورت  کشووور در یگووذارقانونهووا در نظووام عرصووه وضووع مقوورره و جایگوواه آن حوودود و

 ؛تداوم

 «112»در اصوول  نظوام بوه اعموال قودر متویقن از صوالحیت مقوررمصولحتتشوخیصاکتفوای مجموع -0

ییوود در موووارد اختالفووی بووین أییوود یووا عوودم تأاکتفووا بووه ت و یگووذارنونقاپرهیووز از  قووانون اساسووی و

 ؛ضرورت( بر مصلحت و)موارد مبتنی شورای نگهبان اسالمی وشورایمجلس

اسووالمی بووه شووورایسووازی موووارد ارجوواعی مجلووسمندتعیووین سووازوکار الزم بوورای ضووابطه -5

 الیوول ضوورورت وضوورورت، بووا ذکوور د نظووام تحووت عنوووان مصوولحت ومصوولحتتشووخیصمجمووع

 گونه موارد؛نصاب دوسوم رأی برای این زمان مورد مصلحت و مصلحت،

 ؛یگذارقانونمنشاء  ترینونی به موازین شرع به عنوان اصلیلوایح قان ها ومبتنی ساختن طرح -0

ایجواد سوازوکار  مقوررات کشوور از حیوث انطبواق بوا مووازین شورعی و پاالیش قوانین و ارزیابی و -2

 ؛االجرامقررات الزم ای تضمین اصل چهارم قانون اساسی نسبت به کلیهالزم بر

انطبواق قووانین بوا رعایوت  منود نموودن مووازین شورعی در نحووه ارزیوابی عودم مغوایرت وضوابطه -3

 ؛فتوای ولی فقیه به عنوان فتوای معیار
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بور عوالوه ین موسوع از مووازین شورعی کوهتبیو مبوانی فقهوی و توجه شوورای نگهبوان بوه اصوول و -1

ررات بوا قوانطبواق قووانین وم حتوی مصولحت نظوام در عودم مغوایرت و و احکوام ثانویوه احکام اولیوه،

 موازین شرعی لحاظ نماید؛

ایوران اسوالمیپاالیش قوانین موجود با توجوه بوه آثوار حقووقی تصوویب قوانون اساسوی جمهووری -14

 بورای نظوارت بور عودم مغووایرت و تعیوین سووازوکار مناسوب نسوخ قووانین مغوایر و بوازنگری آن در و

 ؛انطباق مصوبات مراجع تصویب کننده مقررات با قانون اساسی

سوازی تفاسویر مندضوابطه انسجام در تفاسویر شوورای نگهبوان از اصوول قوانون اساسوی، بازنگری و -11

 ؛ی جدید شورای نگهبانرأ اساس تفسیر واصالح قوانین موجود بر را وتغییر آ و

تعیووین دوره اعتبووار  از حیووث )اختالفووی( نظوواممصوولحتتشووخیصصوووبات مجمووعبووازنگری در م -12

 مصلحت؛

در انجوام  ثر اعضواؤمو حضوور فعوال و شناسوی شوورای نگهبوان وکار های مشورتی وت جنبهتقوی -13

 اختیارات آن شورا؛ وظایف و

 ی کلی نظام؛هاسیاستتصویب قوانین الزم برای تحقق هریک از  -10

 ؛نویسی و تعیین جایگاه و سلسله مراتب قانون و مقرراتیوه قانونتصویب قانون ش -15

خودداری قوای مجری قانون از ترک اجورای قوانون بوه اسوتناد مغوایرت قوانون بوا مووازین شورع،  -10

ی کلووی یووا عودم امکووان اجورای قوووانین و یووا توزاحم و تعووارض قوووانین. هاسیاسوتقوانون اساسووی و 

 انجام شود؛« 114»اصل  «2» یا تفسیر قانون و در نهایت بندهرگونه ابهام از طریق اصالح و 

محوودود شوودن معاونووان  هووا وسوواختار آن هووا، وظووایف ووزارتخانووه تعیووین تعووداد وزرا و -12

انجوام چگوونگی الحواق، انتوزاع  اسوالمی وشوورایبه وظایف قانونی خود توسوط مجلوس جمهوررئیس

 ؛ن توسط دولتارچوب قانوههای اداری در چادغام سازمان و

هوا در شواخص معیارهوا واختیوارات،  و وظوایف ،هوابه تعیوین حودود مسوئولیت گذارقانوناکتفای  -13

یوا اعموال  و یگوذارقانونداری از تصودی اموور اجرایوی از طریوق خوود وی گوذارقانونط به امور مربو

 ؛اختیارات نظارتی

هوای ذاتوی هریوک از قووای الحیتاصالح قوانین موجد شووراهای عوالی بوا توجوه بوه حیطوه صو -11

 ؛گانهسه
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ا و هوناموههوا، آئوینناموهاز طریوق وضوع تصوویب یگوذارقانونخودداری دولوت از تصودی اموور  -24

قوانون اساسوی و قووانین  «133»نویسوی مغوایر بوا اصول ناموهآئینداری از طوور خوودهموین و مصووبات

 ؛موضوعه

ی کلوی نظوام، هاسیاسوتبوه اصوول قوانون اساسوی،  ریوزی بوا توجوهاصالح نظام برنامه و بودجوه -21

در تعیوین حودود اختیوارات دولوت و مجلوس  هوای جامعوه،ی علمی و مطالعات تطبیقوی، واقعیوتمبان

سوواالنه و چگووونگی تخصوویص  هووای اجرایوویهووا و اولویتگووذاریهوودف ،بینووی میووزان درآموودهاپوویش

 ؛منابع به اهداف مقرر

مودت بوا توجوه بوه میوان مودت وتودوین برناموه کوتواه تنظویم وی بوه گوذارقانوناهتموام مجوالس  -22

ی کلوی نظوام، اصوول اجورا نشوده قوانون اساسوی، هاسیاسوت بور کیدأتبا  های مختلف وپیوستگی دوره

امووور  گشووایی ازودهووای رهبووری در آغوواز هووردوره وگوورهرهنم سوواله کشووور، مطالبووات وبرنامووه پوونج

 ؛اجرایی کشور

بور  کیودأتی بوا گوذارقانوننگواری و هوای شوکلی و مواهوی قوانونیژگویرعایت دقیوق و کامول و -23

  وضع قوانین:

 بر مطالعات علمی و، مبتنیثبات و کلی بخش، بامتقن، صوووریح و شوووفاف، کارآمد و اثرجامع و مانع،  -

 .پژوهشی فاخر

رهنگی و ات فثیرأتبا قابلیت سنجش میزان تحقق و اجرا و ارزیابی هماهنگی و انسجام با سایر قوانین و  -

 .اخالقی جامعه

 .های مشروع و عدالت اجتماعیمعطوف به نیازهای واقعی مردم، آزادی -

یب ل لزوم تصوها برحسب دالیهای پیشنهادی هریک از لوایح و طرحبا ارائه شناسه تخصصی و ضرورت -

های مصوب در خصهای ذیربط و حصول اطمینان از رعایت معیارها و شاهای اجرایی دستگاهو ضرورت

 .حوزه تقنین و اجرا

ایجاد سازوکار تعیین  اسالمی ودر تراز جمهوری مد وتخاباتی در جهت انتخاب افراد کارآاصالح نظام ان -20

 ؛مهارت قبل از نمایندگی و کارشناسی برای پشتیبانی از نمایندگان در دوره نمایندگی

 عینظام موضورعایت سوطوح دسترسی و  قررات بام ایجاد اسوتقرار نظام جامع موضووعی قوانیین و -25

 ؛)کد گذاری( شناسه قوانینقوانین، به روش تنقیح مستمر و 

ر ه منظوآموزش ب سازی ومقرررات جاری، فرهنگ رسی مردم به کلیه قوانین وتسوهیل وتسوریع دست -20

 ؛انضباط اجتماعی گرایی وفرهنگ قانون ارتقای



 

 

 

 212 «یگذارنظام قانون» یشنهادیپ یکل یهاسیاست

اسوب از نظرات نخبگان، مراکز علمی و پژوهشی و مشمولین قانون در مندی منتعیین سوازوکار بهره -22

 .یگذارقانونفرآیند 

 بر: کیدأتاسالمی با شورایتقویت بعد نظارتی مجلس -23

 ؛بخشی و پیامدهای آننان از کارآیی و اثرمند قوانین به منظور حصول اطمیارزیابی نظام -

  اجرایی و اقشار مختلف مردم.های گرایی در دستگاهارتقای فرهنگ قانون -

  



 

 يگذارقانوني کلي نظام هاسیاستدر خصوص تدوين  جمهوررئیسنقد معاون حقوقي 

 
کشور،  یگذارقانونهای اساسی در نظام گونه که اسوتحضوار دارند وجود مشوکالت و چالشنهما -1

ا توجه به ارجاع این مهم از ناپذیر ساخته است و برا اجتناب یگذارقانونی کلی نظام هاسیاستتصوویب 

نظام، این معاونت آمادگی خود را جهت همکاری جامع مصلحتتشخیصسوی مقام معظم رهبری به مجمع

 دارد.سازی اعالم میشرکت در جلسات کارشناسی و تصمیم و

کشور و  یگذارقانونهای چالش ترینمهممستلزم شناخت  یگذارقانونی نظام هاسویاسوتتدوین  -2

شود مرحله اول کار به تدوین گزارش بنابراین پیشنهاد می ین گزارش شوناخت وضوع موجود اسوت.تدو

کمیت  مسوئلهکشوور،  یگذارقانونهای نظام شوناخت اختصواص داده شوود. به عنوان مثال یکی از چالش

رم ر تویی جهت مهاهاسویاست، تورم قانونی و حجم بسویار زیاد قوانین اسوت. بنابراین باید یگذارقانون

یات علمی ادباست. طبق  یگذارقانوند. چالش دیگر تقنینی کشور مربوط به کیفیت اتخاذ شو یگذارقانون

 الاقل شامل موارد زیر است: یگذارقانونهای کیفی گذاری تقنینی، شاخصموجود در حوزه سیاست

ت. از مقررات اس قانون و یشنهاد تا تصویبکه ناظر به مراحل تهیه پ: یگذارقانونکیفیت فرآیندی  -2-1

 و سایر مراجع یگذارقانون، ساخت سیاسی مجالس یگذارقانونهای مربوط به کیفیت فرآیندی جمله چالش

وضع مقررات در کشورهای مختلف است که بازبینی فرآیندها به نحوی که حداکثر اطمینان از رعایت اصول 

 انی در این خصوص بسیار آموزنده است.سازد و تجارب جهحاصل شود را ضروری می یگذارقانون

 سئلهمکه ناظر است به چگونگی تنظیم متن، عنوان، ساختار قانون و : یگذارقانونکیفیت شوکلی  -2-2

 قوانین و احکام و مواد به یکدیگر. و همچنین ارجاعات  یگذارقانونزبان 

گیرد بیت و ثبات را در برمیبخشی، مطلوکارآیی، اثر هایکه شاخص: یگذارقانونکیفیت ماهوی  -3-2

 و هریک از این عناوین قلمرو مفهومی و اهمیت خاصی دارد.

که هم بار مالی قانون برای اجرا توسط دولت و هم عالوه بر آن بار مالی : های قانونهزینه مسئله -0-2

  باید در نظر گرفته شود.زمان میآن برای بخش خصوصی و مردم هم

 .و سلسله مراتب قوانین یگذارقانونرعایت سطح  -5-2

هاست. به ناز وضع آ گذارمستلزم احصاء اهداف اصلی سیاست یگذارقانونی هاسویاسوتتدوین  -3

اعتماد عمومی، کارآیی، پیشرفت و  گو بودن، ارتقاییت، مشوروعیت، پاسخشوفاف عنوان مثال اهدافی چون

با توجه به اهداف است  شود. طبعاًوضوع یاد میعدالت از جمله اهدافی است که در ادبیات علمی راجع به م

 شود.اجرا می تدوین، فهمیده و نهایتاً هاسیاستکه 
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ها و حدود مقرر در قانون اساسی و هارچوبمسوتلزم رعایت چ یگذارقانونی هاسویاسوتتدوین  -0

سازد، می حقوق اسواسوی کشوور است. در مواردی که اصول قانون اساسی امکان تفاسیر مختلف را فراهم

  دهنده نظام حقوقی کشور باشد.تواند جهتگذاری میسیاست

 جع وضع قانون یا قاعده وجود دارد،همچنین در مواردی که مطابق قانون اساسی اختیار مسلمی برای مر

اسوالمی برای وضوع قانون در عموم مسوائل )اصول هفتاد و یکم قانون اساسی شوورایمانند اختیار مجلس

ل یکصد و سی و هشتم ها )اصنامهو آئین هانامهران( و اختیار دولت در وضع تصویبی ایجمهوری اسالم

به عبارت دیگر  ؛ی ابالغی باشدهاسیاستارچوب هباید در چ قانون اسواسوی(، اعمال این اختیارات اصوالً

  گیری در اعمال اختیارات قانونی باشد.روشن کننده چگونگی جهت توانندمی هاسیاست

هرچند  ،محدود شدن وضع قانون و مقررات به موارد ضروری باشد مثال اگر سویاسوت کشور نوانبه ع

ن لک ،توانند حسب مورد وضع قانون و مقررات نماینداسالمی و دولت میشورایاسی مجلسطبق قانون اس

 در اعمال این اختیار خود باید اصل ضرورت را مدنظر قرار دهند.

های کمی و کیفی برای رصد تبعات اجرایی قانون و اینکه قانون وین شاخصارزیابی آثار قانون، تد -5

 باشد.ی تقنینی میهاسیاستهای مهم ر رسیده است یا نه از جمله سرفصلبه نتیجه مورد نظ

ی هاسیاستگیری از سورمایه ارجمند دانش اصوول فقه و نیز رعایت موازین شرعی در تدوین بهره -0

المللی در خصوووص های بینجربه سووایر کشووورها و نیز سووازمانآشوونایی با تو همچنین  یگذارقانون

موریت برای اجرای این ما« گذاریاصووالح نظام مقررات»یا « خوب یگذارقانون»یا « گذاری بهترمقررات»

  مهم ضروری است.

حضور  اشوود جلسواتی برای تبیین امور یاد شده و نظایر آن ب، پیشونهاد میفوق با توجه به مراتب -2

های مذکور نسبت نت آمادگی دارد در هریک از سرفصلاساتید دانشگاه و حوزه برگزار شود و این معاو

  ماید.ی مربوط اقدام نهاسیاستاتخاذ  ها و نهایتاًنظرات تفصیلی خود برای تضارب آرا و اندیشهبه ارائه 

 

  زادهالهام امین

  



 

  نظامحتمصلتشخیصارسالي به مجمع يگذارنونقاي پیشنهادي نظام هاسیاستويرايش نهايي 

  یگذارقانونی کلی هاسیاستنویس پیش

 

 انونی.ها و لوایح قدر تنظیم و تصویب طرح یگذارقانون ترین منشأتوجه به موازین شرع به عنوان اصلی -1

 ی و قانون اساسیارزیابی و پاالیش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث عدم مغایرت با موازین شرع -2

ایران و ایجاد سازوکار الزم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی نسبت به کلیه مقررات اسالمیجمهوری

 االجرا.الزم

 تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مصوبات مراجع تصویب کننده مقررات با قانون اساسی. -3

نظوام بوا همکواری شوووورای نگهبان و  ی کلیهواسووویواسوووتنظوارت بر عودم مغوایرت قوانین بوا  -0

 ی کلی نظام.هاسیاستنظام و تصویب قوانین الزم برای تحقق هریک از مصلحتتشخیصمجمع

یر اصول قانون اساسی از االجرا براساس نص یا تفستعیین عرصه صالحیت مراجع وضع مقررات الزم -5

نامه قانون آزمایشی و اساس»، «سی و هشتم نامه موضوع اصل یکصد ونامه و بخشنامه، تصویبآئین»جمله: 

 «و سی و چهارم مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل یکصدبرنامه و خط»، «موضوع اصل هشتاد و پنجم

و تعیین جایگاه این مقررات در « وحدت رویه و ضووابط موضووع اصول یکصد و شصت و یکم آرای»و 

 سلسله مراتب مقررات.

 در اصالح لوایح. تعیین حدود اختیارات مجلس -0

های اجرایی سووواالنه در ها و اولویتگذاریبینی میزان درآمدها، هدفتعیین اختیارات مجلس در پیش -2

نامه بودجه سواالنه و چگونگی تخصویص منابع به اهداف مقرر در آن با تصویب قانون الزم یا اصالح آئین

 داخلی مجلس.

وزراء و وظوایف و اختیارات آنان و وظایف قانونی تعیین وظوایف دولوت و مجلس در مورد تعوداد  -3

و بیست و چهارم قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و  موضوع اصل شصتم و یکصد جمهوررئیس

 های اداری.ایجاد سازمان

 ودنمعطوف ب»، «قابل سنجش و قابل اجرا بودن قانون»از قبیل  یگذارقانوننگاری و رعایت اصول قانون -1

ق عدم تعارض با سایر قوانین و انطبا»، «و نظرات کارشناسی ابتناء بر مطالعات پژوهشی»، «به نیازهای واقعی

بیان شوناسه تخصصی و ضرورت »و « اسوتحکام در ادبیات و اصوطالحات حقوقی»، «با اسوناد باالدسوتی

 ا آن.های قانونی بایح و طرحو تعیین سازوکار برای انطباق لو« های قانونیپیشنهادی هریک از لوایح و طرح



 

 

 

 211 به مجمع یارسال یگذارنظام قانون یشنهادیپ یهاسیاست يینها شيرايو

 تنقیح و تعیین شناسه )کدگذاری( قوانین موجود کشور با جدیت الزم. -14

اسالمی برای تشخیص قابلیتی که در اصل هفتاد و پنجم قانون شورایتعیین مرجعی از سووی مجلس -11

 قبل از طرح و اعالم وصول. ،اساسی ذکر شده است

 نظام.مصلحتتشخیصرای ارجاع موارد اختالفی به مجمعب باال بمندسازی و ایجاد نصاضابطه -12

از  ،نظام تصویب شده استمصلحتتشخیصمصووباتی که براسواس مصلحت در مجمعبازنگری در  -13

 حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.

ی از یرعایت صالحیت ذاتی قوای سه گانه و امکان پاسخگویی مسئوالن ذیربط در قوانین موجد نهادها -10

 قبیل شوراهای عالی و مجامع و بازنگری در قوانین موجود این نهادها.

های مختلف براساس با رعایت پیوسوتگی دوره یگذارقانونمدت و بلندمدت های کوتاهتدوین برنامه -15

، «اصوول اجرا نشده قانون اساسی»، «گشوایی از امور اجرایی کشوورگره» از جمله یگذارقانونهای اولویت

 و نگاه« برنامه توسعه پنج ساله»، «مطالبات و رهنمودهای رهبری در آغاز هر دوره»، «ی کلی نظامهاسیاست»

  مند به قوانین برای حصول اطمینان از کارآیی و اثربخشی آن.نظام

  



 

  يگذارقانوننظام ي کلي هاسیاستشوراي مجمع درخصوص  مشورتينظر 

 

ب ی در تنظیم و تصویگذارقانونترین منشأ ن اساسی به عنوان اصلیمی و قانوتوجه به موازین اسال -1

  .ها و لوایح قانونی و مقرراتحطر

صویب کننده قوانین و مقررات کار الزم برای تضومین عدم مغایرت مصووبات مراجع تایجاد سوازو -2

  .ی کلی نظامهاستسیاها با اساسی و انطباق و عدم مغایرت آن االجرا با موازین اسالمی و قانونالزم

رائه تعریف روشن و االجرا با انین و مقررات الزمتعیین حدود اختیارات و صالحیت مراجع وضع قوا -3

آزمایشی و اساسنامه قانون » ، «133نامه موضووع اصل نامه و بخش، تصوویبنامهآئین»مشوخص از قانون، 

وحدت رویه و  آرای»و « 130صل شوی دولت و تصمیمات موضوع امبرنامه و خط»، «35موضووع اصول 

 ، قوانینهاسیاستبندی و تعیین هرم االجرا و همچنین طبقهیر مقررات الزمو سا« 101ضوابط موضوع اصل 

با  اسالمیایشورنون اساسی حسب مورد از طریق مجلسو مقررات کشور براساس نص یا تفسیر اصول قا

 . اولویت ارائه الیحه

 نامهآئینجلس در اصووالح لوایح با رعایت اهداف الیحه از طریق اصووالح تعیین حدود اختیارات م -0

  .اسالمیشورایو جلسه مجلس نامهآئیناسالمی با دعوت نماینده دولت در کمیسیون شورایداخلی مجلس

ع ی میزان و مناببینای که پیشگونهشوووور از طریق تقدیم الیحه بهاصوووالح قانون برنامه و بودجه ک -5

ی هاسیاستساله در تحقق های برنامه ساالنه و پنجها و اولویتها، هدف گذاریسازی آنو واقعی درآمدها

 . انداز لحاظ شودکلی و سند چشم

تعیین وظوایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزراء و وظایف و اختیارات آنان و وظایف قانونی  -0

های انتزاع و ایجاد سازمان ،رگونه ادغام، الحاققانون اساسی و ه «120» و «04»موضوع اصل  جمهوررئیس

  .طریق تصویب قانون اداری از

های قانونی با این ی و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرحگذارقانوننگاری و رعایت اصوول قانون -2

ا و ی اسالمیشورایداخلی مجلس نامهآئینی با اصالح گذارقانوناز اعالم وصول و در فرآیند اصول پیش 

  :بر کیدأتتصویب قانون الزم با 

 . جرای قانونقابلیت سنجش و ا -

  .معطوف به نیازهای واقعی -

  .شفافیت و عدم ابهام -
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  .حکام در ادبیات و اصطالحات حقوقیاست -

  .های قانونیشناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هریک از لوایح و طرحبیان  -

هنگی، فر های مربوطه از قبیلات قانون و ارائه پیوسووتتاثیرزیابی ابتناء بر مطالعات پژوهشووی و ار -

 . ها و لوایحاجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط زیستی به تناسب طرح

  .ثبات، نگاه بلندمدت و ملی -

 . ردون ذکر شناسه تخصصی قانون مذکوها بین و عدم تغییر یا اصالح ضمنی آنانسجام قوان -

  .و پر هزینه کردن عدم اجرای قانونها ضمانت اجرا از جمله تشدید مجازاتتقویت  -

   .یذارگقانوناد تخصصی و صنفی در فرآیند نه ،نفعان و نهادهای قانونی مردم، ذیجلب مشارکت حداکثری مردم -

  .ا مجریان در متن قوانین و مقرراتتعیین مجری ی -

گیری از های مربوطه با بهرهویسی و ایجاد سازوکار تخصصی تنظیم متننتصوویب قانون شویوه قانون -

  .نویسی و ویراستاریمتخصصین منطق و اصول، قانون

قوانین عام و دارای جامعیت و ، تصویب عدالت محوری در قوانین و مقررات، اجتناب از تبعیض ناروا -

  االمکان پرهیز از استثناهای قانونی.حتی

ششم  ه، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامن قوانین جامع، تبویبتعیین عناوی -3

  .یگذارقانونتوسعه و رعایت آن در 

قانون اساسی  «25»و اصوالحات مغایر اصل  ها، پیشونهادهاممنوعیت اعالم وصوول و پذیرش طرح -1

  .اسالمیشورایسرئیسه مجل هیئتکار تعیین شده توسط توسط رئیس جلسه براساس سازو

یف نظام برای مصوبات آتی و تعیین تکلمصلحتتشخیصتعیین دوره اعتبار مصلحت توسط مجمع -14

  .ت قبلی از حیث دوره اعتبار مصلحتمصوبا

رعایت صالحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به ایجاد نهادهایی از قبیل شوراهای عالی و  -11

ارات و وضع مقررات نظارت و ن مقام مسئول برای عدم عبور از حدود مسئولیت و اختیامناء مجامع و تعیی هیئت

  .ین عادیها با قوانبرای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنکار کارآمد قانونی الزم بینی سازوگیری و پیشتصمیم

از  شوواییگهای مختلف با محوریت گرهی با رعایت پیوسووتگی دورهگذارقانونهای تعیین اولویت -12

ی کلی نظام و مطالبات و هاسیاست، اندازقانون اساسی، سند چشم، اصوول اجرا نشده امور اجرایی کشوور

  .ساله از طریق ارائه الیحه یا طرحرهنمودهای رهبری در آغاز هر دوره و برنامه توسعه پنج 
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ن ار قانونی بر آتطبیق مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که آث -13

سایر  و ی کلیهاسیاستبا شورع و قانون اسواسی توسط شورای نگهبان و از نظر انطباق با  ،مترتب اسوت

  .ربطقوانین توسط مراجع ذی

ا تها و شوراهای اسالمی شهر و روسها و شوراهای استانین حدود صالحیت شورای عالی استانتعی -10

ساسی و قانون ا «143»و  «141»، «144»، «2»اسواس اصول ها برگیریدر وضوع مقررات، نظارت و تصومیم

  .ها با قوانین عادیبرای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنکار کارآمد قانونی الزم بینی سازوپیش

 . پذیردتدابیر فرماندهی کل قوا انجام میارچوب هی برای نیروهای مسلح در چگذارقانون -15

سازی فرهنگ احترام، رعایت و تمکین ی و ترویج و نهادینهگذارقانونحفظ حقوق مشروع مردم در  -10

ه یک آن ب ها و مردم و تبدیلاجتماعی و سویاسوی از سوی مسئولین، دستگاه به قانون به عنوان ارزش برتر

 ربطهای ذیوانین در سوطوح مختلف توسط دستگاهریزی برای آموزش حقوق و قمطالبه عمومی و برنامه

  .ا و سیماصد ویژهبه

  



 

  



 

 

 

 

  کتاب نقد و گزارش :چهارم بخش

 

  :هاگزارش
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 اثر هربرت هارت  «مفهوم قانون»معرفي و گزارشي از کتاب 

 133قرینمحمد دوست

 

شگاه داندر  سور هربرت هارت، اچ. اِل. اِی. هارت است. پروفرمعاصحقوق  اناثرگذارترین فیلسوف یکی از 

رونالد دورکین جای وی را  ،1105در سال  ود. پس از بازنشستگیهای قضایی بآکسفورد استاد رشته رویه

ی که . واشغال کرد. هربرت هارت از جمله متفکرانی است که حوزه فکری او به فلسفه قانون اختصاص دارد

سب قانون را فقط برح اگربه زعم هارت « مفهوم قانون»در کتاب  ،م حقوقی استپوزیتیویس از منتقدان طرح

یح ی را توضهای متنوعهای اجتماعی یا شیوهتوانیم طیفی کلی از پدیدهها درک کنیم، نمیها و فرمانامریه

 بیش و حظات کمگرایند. در پشت این مالی مختلف در اجتماع به هماهنگی میهادهیم که طی آن فعالیت

 ای که نظم و استمرار اجتماعی را نه برحسبیچیده از جامعه نهفته است، نظریهتجربی، یک نظریه فلسفی پ

  دهد.قواعد و تبعیت از قواعد توضیح میبلکه با توجه به  فرمانبرداری عادت به

منتشر شد و در  1101 بار در سالاست که نخستین« مفهوم قانون»ترین و مشهورترین اثر هارت کتاب مهم

ست که ا هاها و درسای از یادداشته چاپ دوم رسید. این کتاب مجموعهبا برخی اضافات ب ،1110سال 

 ،در ایران با ترجمه محمد راسخ« مفهوم قانون»ها پرداخته بود. کتاب به تدریس آن 1152هارت در سال 

ای از پوزیتیویسم به طرح دیدگاه پیچیده صفحه به چاپ رسیده است و 050توسط نشر نی و با شمارگان 

ود شمطرح می های اصلی که در این کتابهای اساسی آن دارد. ایدهپردازد و سعی در رفع کاستیحقوقی می

  عبارتند از:

ات ه از طریق تهدید مجازفرمان شخصی حاکم است ک ،گوید قانونانتقاد از نظریه جان آستین که میالف( 

  یابد.ضمانت می

ها و ها حاکمند و قواعد ثانویه خالقیتب( تمایز بین قواعد اولیه و ثانویه که در آن قواعد اولیه بر رفتار

  کنند.سازند و یا آن را مالیم میاولیه را ممکن می ها برای قواعدجایگزینی

ها ی دارند و آنای اجتماعی است که بین هنجارهایی که اعتبار قانونین ایده که قاعده شناسایی، قاعدهج( ا

  گذارد.که ندارند فرق می

از « گیریمحقوق را جدی ب»که در کتاب خود به نام ( 1110پاسخی به رونالد دورکین )در الحاقیه چاپ د( 

کلی انتقاد کرده بود و به ویژه انتقادش را متوجه ارزیابی هارت از حقوق ساخته بود. پوزیتیویسم حقوقی به طور

  های اول و دوم کتاب هارت اختصاص دارد و همه ارجاعات نیز به همان کتاب است.از ایدهحاضر به شرحی  نوشته

                                                 
 نظاممصلحتتشخیصنویس دبیرخانه مجمعها و پیشدبیر کمیته تخصصی ایده -133
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خاصی از رفتار انسانی را معنا ترین ویژگی قانون... آن است که وجودش نوع برجسته»از نظر هارت: 

خودی این ویژگی شاید به ( 0)ص  .«دهد که دیگر انتخابی نیست، بلکه در معنایی خاص اجباری استمی

دهد که عنصری از اخالق و از دین(، اما نشان می های اجتماعی متمایز نسازد )مثالًخود قانون را از دیگر پدیده

دهد که ما باید علیه منافع و ون در جامعه اغلب این معنا را میاز اجبار در قانون وجود دارد. حضور قان

ب ده است که قانون را برحسسو سوق دادازان را به آنپرتمایالت خود عمل کنیم. این ویژگی بسیاری از نظریه

ا و هماماً به یمن مجازاتها تعریف کنند و ادعا نمایند که عناصر تداوم و ثبات در زندگی اجتماعی تمجازات

  ها حاصل آمده است.تهدید به مجازات

ه ابه نقطنگلیس به مثهای جان آستین، متفکر و نویسنده قرن نوزدهمی ادر واقع هربرت هارت، از ایده

های کوشید همه ویژگیجدی برای تعریف قانون بود که می کوششی برد. این نظریهآغاز تحلیل خود بهره می

 ای است برای هدایتقاعده»آستین نوشته بود که قانون عمده آن را از طریق یک موضوع ساده به دست آورد. 

 . «شودکه بر او قدرت دارد، وضع مییگری یک موجود باهوش که به وسیله موجود باهوش د

کند. ارائه شده از سوی آستین آغاز می هارت تحلیل خود را با نشان دادن برخی نواقص آشکار در تصویر

 گیرد و آن هم قانون جرمط بخشی از نظام حقوقی را در برمیدر مقام توصیف قانون، مدل تحمیل وظایف فق

گفت که مردم مجبور به اطاعت به دلیل ترس از مجازات هستند.  توانیا شبه جرم است. در این حالت می

وجود طیفی از وظایف پدید البته هارت منکر آن نیست که بخش مهمی از نظم و انضباط اجتماعی به یمن 

ی براآیند. اما یک نظام قضایی مدنی شامل قواعد اعطای قدرت یا قواعد تواناسازی هم هست؛ قواعدی که می

نامه، انتقال مالکیت، ازدواج و غیره به انعقاد قراردادها، تنظیم وصیتآورد که کان را پدید میافراد این ام

  بپردازند.

ه اطاعت از این قواعد ای غریب است که شهروندان را همچون موجوداتی تعریف کنیم که باین نکته

برایشان درپی ندارد؛ گرچه  ها در انجام دادن این وظایف، تحمیل مجازات رازیرا قصور آن موظف هستند؛

تیبات معناست. اگر آن تراشند که از اجرای آن قواعد دارند و این نیز چیزی بیباید ناامید از تحقق انتظاراتی ب

یم جامعه توانبه عنوان وظایف توصیف کنیم، نمی شوند( راجر به اعطای قدرت به شهروندان میقضایی )که من

دهد که در واقع ود قواعد اعطای قدرت عمل، به شهروندان اجازه میاگرچه وجرا به خوبی درک کنیم. 

ها ایجاد نمایند، اما این را وظایفی را برای خودشان از طریق قرارداد ان شخصی خود باشند و مثالگذارقانون

  توان به گونه قابل قبولی صدور فرمان از سوی شهروندان تفسیر کرد.نمی
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ار تر قرهای پایینانی که در ردهگذارقانونمنابع دیگر قدرت یا  مدنی، نوعاً های حقوقیبه عالوه در نظام

امل ش . اما این اعطای اختیارات معموالًتوانند اختیاراتی داشته باشندرند و تابع یک حاکم هستند نیز میدا

یزهای نجام چست تا فرمان اا هاها و محدودیتهاست بیشتر ناتوانیکه متصل به آن. شرایطی وظایف نیست

ر حقیقت شوند. دهای فیزیکی پشتیبانی نمیها به وسیله مجازاتین بدان دلیل است که این محدودیتخاص. ا

یا  های اجتماعیتوانیم طیفی کلی از پدیدهها درک کنیم، نمیها و فرمانط برحسب امریهاگر ما قانون را فق

  گرایند.ی مختلف در اجتماع به هماهنگی میهای را توضیح دهیم که طی آن فعالیتهای متنوعشیوه

ای که یچیده از جامعه نهفته است، نظریهبیش تجربی، یک نظریه فلسفی پدر پشت این مالحظات کم و 

قواعد و تبعیت از قواعد نظم و استمرار اجتماعی را نه بر حسب عادت به فرمانبرداری، بلکه با توجه به 

 (22- 32)صص  .دهدتوضیح می

گرا و متقارب است. مردم ممکن است قاطعی بین عادت و قاعده وجود دارد. عادت، رفتاری هم تفاوت

ت اها مستلزم مالحظکه این فعالیتآنسینما، بی همچون رفتن به ،از روی عادت کارهای مختلفی انجام دهند

  شان هم این است که بعضی کارها باید انجام شوند.هنجاری و اخالقی باشد و ادعای

نان ی است و آدر چنین حالتی ممکن است این تصور پیش آید که رفتار مردم در یک جامعه گویا انفعال

آمیز نیست و[ این تصور از رفتار تبعیتکنند. اما ]چنین های رفتاری خاصی تبعیت میبدون تفکر، از شیوه

ردهای متناسب رفتار را برقرار داقواعد، استان [اما]کند. ی مهم زندگی اجتماعی را پنهان میهامردم، ویژگی

آید که قواعد جتماعی جدی برگرده کسانی وارد میها موجب نگرانی است و فشار اکنند که نقض آنمی

  گیرند.اجتماعی را به تمسخر می

نگامی از جنبه بیرونی نگریسته مطابق نظر هارت، قواعد هم بعد بیرونی دارند و هم بعد داخلی. قواعد، ه

ا ثبت گردند رشوند و ترتیباتی که اعمال میلگوهای خاصی از رفتار که جاری میا ه مشاهده صرفاًشوند کمی

جام چه را که دیگران انفقط آن ها را بپذیرد، اوگر نیروی اجبارآمیز آنگونه نیست که مشاهدهنای کند. لزوماًمی

 . کنددهند، ثبت میمی

که زمانی برای مثال چنان ناظر بر همین است. ی آن دقیقاًعلم حقوق در معنای سنتواقع بخش عمده  در

ر این معنا، قاعده از سوی شود. دقع میمورد تبعیت وا a قانونی است که همیشه در اجتماع X شدگفته می

رار واقعیتی است که باید مورد توجه ق شود، بلکه صرفاًراهنمایی برای رفتار نگریسته نمیگر همچون مشاهده

از این  متفاوت ی، ضروری است که یک دیدگاه نسبتاًما برای مشارکت کنندگان در یک روند اجتماعبگیرد. ا

 . را برگزینند
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. یک دان در یک سیستم حقوقی پذیرفته شوکه یک قاعده درونی شود، باید از سوی مشارکت کنندگبرای این

. وقتی کندنی و بیرونی قواعد را مشخص میدروهای ، تفاوت بین جنبهایل مشابه از رفتار در ترافیک جادهمثا

بینی توقف کنند و این پیش شوند، از جنبه بیرونی که بنگریم، این فرمانی برای خودروهاست کهها قرمز میچراغ

نیز همراه آن است که متخلفین از این فرمان جریمه خواهند شد. اما از یک دیدگاه درونی، قرمز شدن چراغ به 

  .عالمتی است برای رانندگان که خود را با استانداردهای مورد پذیرش در جاده تطابق دهندمعنای توقف است، 

ر یعنی او مشتاق چیزی بیشتای به موضوع ندارد، از این عالقه گر بیرونی صرف، دیگر بیشیک مشاهده

گری ت که چیز دیهایی براساس آن نیست و این به آن دلیل اسبینیای و پیشآوری آمار ترافیک جادهاز جمع

 گر بیرونی بدون هیچود. به عالوه، حتی اگر یک مشاهدههای تجربی آشکار شوجود ندارد که به وسیله داده

آید،  ها به دستاعد اساسی به وسیله اعمال مجازاتتردیدی بتواند اثبات کند که ممکن باشد تطابق با قو

به عنوان  ها، صرفاًها وجود دارد. مجازاتجازاتچه علت یا توجیهی برای آن منخواهد توانست دریابد که 

  شود.و هدف قاعده در این حال درک نمی شوند و معناواقعیات تجربی ظاهر می

ود شاین مهم است که توجه کنیم اگرچه در جوامع مدرن دیده میتوان گفت: در توضیح مطالب هارت می

هنده توانند توضیح دها خود نمیآیند، اما مجازاتپدید میها ابق یافته و یکسان از این مجازاتکه رفتارهای تط

 . ای برای نظم باشندراضی کننده

د نیروی ازمنترس، تنها انگیزه اطاعت باشد، یک جامعه نی کندای که جان آستین مطرح میاگر در معنای ناپخته

توان قدر میکند: چتری خلق میای برای تضمین امنیت خواهد بود و این خود مشکل بزرگپلیس بالنسبه گسترده

ین موارد ترشرمانهها قبل خاطرنشان ساخته بود، بیطور که دیوید هیوم مدتوفاداری پلیس را تضمین کرد. همان

اعمال قدرت از سوی یک فرد هم مستلزم آن است که برخی اقتدار آن را قبول کرده باشند. در واقع یک نشانه 

یش اتکا بر اجبار است. این عالمت آن است که دیگر قواعد به اندازه کافی خوب شکست یک نظم و قاعده افزا

 . اندهدرونی شده نیستند و برای شرکت کنندگان در روندهای اجتماعی همچون موانع خارجی ظاهر شد

گوید ید اندکی گمراه کننده است. او مینظر داخلی و خارجی شاتبیین هارت از تفاوت بین نقطههمچنین 

ک که یکسی . آن را به عنوان راهنمای مناسب رفتار بپذیرند واعد، این الزم است که مردم عمالًرک قبرای د

ند و به همان اندازه مهم، او چه معنایی دار تواند بداند که قواعد واقعاً، نمیکنددیدگاه بیرونی را اتخاذ می

امشخص باشد، چه معنایی برای حوادث آینده شان نواعد هنگامی که کاربردها و نتایجتواند بداند که این قنمی

انداز ها باشد. از یک چشمعنای پذیرش آندارند. اما قطعی نیست که فهمی از معنای قواعد بتواند به م

ود را تواند خقواعد را بفهمیم. در واقع خرد میامکان دارد که بتوانیم همه ابعاد  هرمنوتیکی یا تأویلی، کامالً

انداز ها را بپذیرد. این چشمخودش آن که لزوماًآنای قواعد بگذارد، بیده در اجردر جای یک شرکت کنن

 . کند، قابل قبول استهای قانونی را مطالعه می، احتماال از سوی هرکسی که نظام«مالیم»قانونی 
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حت تبودن و در  هارت در بحث خود از اجبار قانونی، نشان داد که در نظریه آستین اغتشاشی بین مجبور

 ای خاص و این مجبور بودن طبیعتاًربودن یعنی اجبار به عمل به شیوهاجبار زندگی کردن وجود دارد. مجبو

ت بودن. ولی رسهاست تا به دبه انگیزهیابد. در این جا توجه اصلی بیشتر معطوف به وسیله ترس صورت می

راه دیگری جز انجام دستور ندارد،  به این دلیل که هیچ آید که بگوییم شخصی صرفاًما به ندرت پیش می

 ه شود، این نتیجه عجیب به دستهای قانونی موجود به کار گرفتجبار است. ترس هنگامی که در نظامتحت ا

ار اما تحت اجب. رودزد، اجبار او به قانون از بین میهای قانونی بگریاتآید که اگر کسی بتواند از مجازمی

ام قواعد، برای مثال قوانین جزایی، نه فقط در مجازات افراد ناقض قانون زندگی کردن بدان معناست که نظ

قابل اجرا است، بلکه برای به کار بسته شدن محق و مشروع نیز هست. ممکن است در برخی ابعاد خاص 

د مجازات تضمین شود، اما این حقوقی، موردی وجود داشته باشد که طی آن اطاعت فرد فقط به وسیله تهدی

 عمل به اجبار و فرمان در ها، قانون صرفاًد. بعد از همه ایناند توصیفی از رفتار کلی اجتماعی باشتونمی

 هایی که دوست ندارندشود، بلکه آن راهنمایی برای رفتار مردم نیز هست؛ حتی برای رفتار آنخالصه نمی

اطاعت  نظام قضایی باید یکگذارشان به دادگاه بیفتد. بدین ترتیب، هرچند درست است که برای حیات یک 

وضیح دن این قواعد بهتر تعمومی نسبت به قواعد آن وجود داشته باشد، اما آن نظام قضایی به وسیله درونی ش

 . بینی مجازاتدادن و پیش های فرمانشود تا به وسیله ایدهداده می

، ارندعهده دها برمجازات تفسیر قواعد را مستقل از این نکته در ارتباط با مقاماتی که وظیفه اجرا و

، کند(اده نمیته هارت از این مثال استفیابد. ممکن است این درست باشد که )الببرجستگی و تبلور بیشتری می

ت ثر از ترس باشند تا پذیرش مشروعیأت ممکن است بیشتر متغیرلیبرال، قضا های مشخصاًدر تحت رژیم

است. هارت خودش بر این  ن اجبار اخالقی و قانونی مقتضیجا تفاوت گذاردن بیقواعد آن رژیم و در این

آن سیستم  یابد، این اعتبار به قواعدوسیله قواعد یک سیستم اعتبار میکند که چون چیزی به کید میأواقعیت ت

ه شان مواجتعارض بین وظایف اخالقی و قانونیبخشند و قضات ممکن است گاهی مواقع با حقانیت نمی

 .شوند
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