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 30تحلي راهبردي واژه «قوانين» در اص  138قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

جستارگشايي
قواعد حقوقي از آن جهت که حق و تکليف را تعيين مينمايند بايود آنچنوان صوريو و روشون
باشند که مجريان بتوانند آن قواعد را اجرا کنند و تابعان آن ،در اداي تکاليف يوا برخوورداري از
حقوق با سرگرداني و ابهام روبوهرو نگردنود (هاشومي .)247 :1382 ،در ايون راسوتا صوراحت و
شفافيت در قانون اساسي به مثابه برترين قوانين در نظم حقووقي اهميوت بسويار دارد .ابهوام در
قانون اساسي ميتواند متأثر از عوام متعددي باشد .در برخي از موارد کاربرد نامناسو واژگوان
در متن قانون اساسي به ايجاد ابهام و ارائه تفاسير متضاد و متناقض منجر ميشود .همچنين در
مواردي وجود واژگاني با معاني متفاوت ميتواند کشف موراد قوانونگوذار اساسوي را بوا مشوک
مواجه کند .واژه قوانين در اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ازجمله اين موارد است.
قوان ين جمع واژه قانون است و قانون در لغت به معنواي قاعوده ،رسوم ،روش و آيوين اسوت
(معين .)2627 :1375 ،واژه قانون در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تعريف نشده است و
حال آنکه در دانش حقوقي تداعيکننده مفاهيم متعددي است .قانون ميتواند به معنواي قاعوده
حقوقي به کار رود بي آنکه به منشأ و مقام واضع آن توجه شود .قاعده حقووقي قاعودهاي کلوي و
الزامآور است که به منظور ايجاد نظم و اسوتقرار عودالت بور زنودگي اجتمواعي انسوان حکوموت
ميکند و اجراي آن از طرف دولت تضمينشده است (کاتوزيوان .)119 :1385 ،تفواوت معنوايي
در واژه قوانين با تعدد مراجع واضع قوانين نيز مرتبط است .آنچه از عم قووه مسسوح حاصو
ميشود با آنچه ناشي از اراده قوه مقننه يا قوه مجريوه اسوت ،تفواوت دارد .مح وول عمو قووه
مسسح قانون اساسي است که از طريق آن ،اصول و پايههاي يک نظام سياسي تعيين مويشوود
(عباسي)93 :1383 ،؛ اما قانون عادي ناشي از اعمال قوه مقننه اسوت .لوذا هور قاعودهاي کوه از
طرف مجلح شوراي اسالمي وضع شود (اص  58قانون اساسي) يا از راه همهپرسي تقنيني بوه
ت وي ملت برسد (اص  59قانون اساسي) قانون عادي است )1(.قواعدي که از طرف مقاموات و
دستگاههاي مختلف اجرايي مانند هيئتوزيران يا هر يک از وزيران وضوع مويشووند در مفهووم
قانون به معناي عام جاي دارند ،اما در دايره قانون به معنواي خواق قورار نمويگيرنود .لوذا واژه
قوانين ميتواند در سه معناي  .1قوانين به معناي عام .2 ،قووانين اساسوي و عوادي و  .3قووانين
عادي بهکار رود .البته قوانين به معناي عام را نيز ميتوان به دو اعتبوار تعريوف کورد .قوانون بوه
معناي عام از يک منظر مترادف با قاعده حقوقي اعم از مدون يا غيرمدون است و از ديگر منظور
مترادف با قاعده حقوقي مدون است کوه بوا تشوريفاتي خواق توسوط مرجوع ذيصوالح وضوع
ميشود.
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اين نوشتار مفهوم واژه «قوانين» در اص  138قانون اساسي را بررسي مويکنود .ايون اصو
مقرر ميدارد« :عالوهبر مواردي که هيئتوزيران يا وزيري مأمور تدوين آيوينناموههواي اجرايوي
قوانين ميشود ،هيئتوزي ران حق دارد براي انجوام واوايف اداري و توأمين اجوراي قووانين و
تنظيم سازمانهاي اداري به وضع ت وي نامه و آيينناموه بروردازد .هور يوک از وزيوران نيوز در
حدود واايف خويش و م وبات هيئتوزيران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي
مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد .دولت ميتواند ت وي برخي از اموور
مربوط به واايف خود را به کميسيون هاي متشوک از چنود وزيور واگوذار کنود .م ووبات ايون
کميسيونها در محدوده قوانين پح از تأييد رئيحجمهوور ززمازجراسوت .ت ووي ناموههوا و
آييننامههاي دولت و م وبات کميسيونهاي مذکور در اين اص ضمن ابالغ براي اجرا به اطالع
رئيح مجلح شوراي اسالمي مي رسد تا درصورتيکه آنها را برخالف قوانين بيابد با ذکر دليو
براي تجديدنظر به هيئتوزيران بفرستد ».بنابراين ،واژه قوانين در اص  138قانون اساسي پونج
بار به کار رفته است .آيا واژه قوانين در تمام اين موارد به يک معنا استعمال شده است؟ بوه نظور
مي رسد که واژه قوانين در اين اص به يک معنا استعمال نشده است که تأييد يا رد اين فرضويه
نيازمند تأم و بررسي است.

 .1مفهوم قوانين در صدر اصل  138قانون اساسي
مطابق صدر اص  138قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران« ،عالوهبر مواردي که هيئتوزيران
يا وزيري مأمور تدوين آييننامههاي اجرايي قوانين ميشود ،هيئتوزيران حق دارد براي انجوام
واايف اداري و تأمين اجراي قووانين و تنظويم سوازمانهواي اداري بوه وضوع ت ووي ناموه و
آييننامه برردازد ».اگرچه در يک تفسير مطلقگرا از اص تفکيک قوا ،وضع مقررات از طرف قوه
مجريه مخالف با اين اص و به معناي دخالت قوه مجريه در واايف و صالحيتهاي قووه مقننوه
تلقي مي شود ،اما واقعيت اين اسوت کوه قووه مقننوه وقوت کوافي و صوالحيت فنوي ززم بوراي
قانون گذاري و تعيين تکليف در تمام جزئيات و دقايق امور را ندارد و گريزي نيست جز ايونکوه
قوه مجريه در اين گونه موارد به قوه مقننه در وضع قواعد و مقررات کمک کنود .ضومن آنکوه از
نظر تقسيم کار و عدم تمرکز امور ،قووه مجريوه کوه در مقوام اجورا بوا حقوايق و مشوکالت اموور
روبهروست ،بهتر مي تواند در تعيين تکليف آنها با قوه مقننه همکاري نمايد (طباطبايي موتمني،
 .)288 :1386بسياري از قوانيني که قوه مقننه وضع ميکند چنان عوام و کلوي مويباشوند کوه
نميتوان آنها را به همانگونه که وضعشدهاند ،اجرا کرد .قابليت اجورا و تکميو ايون قووانين بوا
وضع مقرراتي که آييننامه اجرايي ناميده ميشوند ،امکانپوذير اسوت (ابوالحمود.)582 :1383 ،
آييننامه اجرايي به نظامات و مقرراتي گفته ميشود که مقامات صالحيتدار اداري با اجازه و بنا

 32تحلي راهبردي واژه «قوانين» در اص  138قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
به دعوت صريو يا ضمني قانونگذار براي تکمي يوا تشوريو جزئيوات قووانين وضوع مويکننود
(طباطبايي موتمني .)288 :1386 ،لذا آييننامه اجرايي قانون ،آييننامهاي است کوه بوهمنظوور
تأمين اجراي قانون وضع ميشود.
مذاکرات مجلح بررسي نهايي قانون اساسي مسيد اين نکته است که منظوور از واژه قووانين
در عبارت آيين نامه اجرايي قووانين ،قووانين عوادي اسوت .بوهعبوارتديگور ،مجلوح مويتوانود
هيئتوزي ران يا هر يک از وزيران را مأمور تدوين آييننامه اجرايي قوانين م وو خوويش قورار
دهد )2(.عدم اعطاي مأموريت تدوين آييننامه اجرايي قانون اساسي از سووي مقونن اساسوي بوه
هيئتوزيران مسيدي ديگر در جهت اثبات اين نکته است کوه واژه قووانين در صودر اصو 138
قانون اساسي شام قانون اساسي نميشود .شايانذکر است که به هنگام رأيگيوري در مجلوح
بررسي نهايي قانون اساسي بهمنظور ت وي

اص  138واژه قانون در ابتوداي اصو  ،بوا عبوارت

«عالوهبر مواردي که در قانون »...ذکر شده بود که به همين صورت نيز به ت ووي رسويد ،ولوي
در متن نهايي قانون اساسي اين واژه حذف شد (معين .)1306 :1375 ،ذکر عبارت «در قوانون»
مي توانست ابهام در خ وق امکان يا عدم امکان اعطواي مأموريوت تودوين آيوينناموه اجرايوي
قوانين به وزير يا هيئتوزيران از طريق مرجعي غير از مقنن عادي را مرتفع کند.
مطابق اص  138قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هيئتوزيران حوق دارد بوراي انجوام
واايف اداري ،تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع ت وي نامه و آيينناموه
برردازد .اعطاي چنين اختياري توسط قانونگذار اساسوي بوه هيئوتوزيوران از ماهيوت واوايف
اجرايي قوه مجريه ناشي ميشود .بهعبارتديگر ،صالحيت قوه مجريه در وضع آييننامه را نبايود
محدود به مواردي دانست که در قوانين مقرر شده است ،زيرا اختيار و تکليف اين قوه در اجراي
قوانين و تنظيم امور اداري ايجا مي کند که بتواند براي حسن انجام تکاليف خوود مقرراتوي را
که ززم مي داند ،وضع کند (کاتوزيان .)128 :1385 ،چنين نگرشي در زمان ت وي

اص مزبور

در مجلح بررسي نهايي قانون اساسي نيز وجود داشته است )3(.بههرحوال ترديودي نيسوت کوه
واژه قوانين در عبارت «تأمين اجراي قوانين» قوانين عادي را شام ميشود ،اما صالحيت وضوع
آييننامه توسط هيئتوزيران بهمنظور تأمين اجراي اصول قانون اساسي مح تأم است.
برخي از حقوقدانان معتقدند که در صورت نظر هيئتوزيران بر لزوم وضع آييننامه بهمنظور
تأمين اجراي قانون در حالتي که مأموريت تدوين آيوينناموه اجرايوي توسوط مقونن عوادي بوه
هيئتوزيران اعطا نشده است ،قانون م و مجلح بالفاصله و با رعايت مهلوت ،پوح از انتشوار
ززمازجرا خواهد بود و دولت نميتواند به بهانه فقدان آييننامه اجرايي ،اجراي آن را بوه توأخير
بياندازد و حال آنکه در صورت اعطاي مأموريت تدوين آييننامه اجرايي قانون از سووي مجلوح
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شوراي اسالمي به هيئتوزيران يا وزير اصوزً اجراي قانون ممکن نيست ،مگر آنکه دولت با وضع
آييننامه تکميلي شرايط اجراي قانون را فوراهم کنود .بوهعبوارتديگور« ،در ايون فور  ،چوون
قانون گذار دولت را (اصوزً با ذکر ضر ازج ) مواف به تدوين آيوينناموه موينمايود ،بوه نظور
ميرسد که ززمازجراشدن قانون موکول به ت وي آييننامه باشد» (هاشمي .)319 :1382 ،لذا
درباره زمان ززمازجرا شدن قوانين نيازمند تدوين آييننامه اجرايي بين قووانيني کوه مأموريوت
تدوين آيين نامه اجرايي آنها به دولت اعطا شده است و قوانيني که تأمين اجوراي آنهوا بوه نظور
دولت نيازمند تدوين آييننامه اجرايي است ،تمايز قائ شدهاند .به نظر ميرسد که اين تفکيوک
فاقد وجاهت کافي است و با حکم مقرر در ماده  2قانون مدني سازگاري ندارد .در صورت اعطاي
مأموريت تدوين آييننامه اجرايي قوانين به هيئتوزيران يا وزير توسط مجلح ،صالحيت دولوت
اجباري است يعني دولت بايد به وضع آييننامه مبادرت کند اما صالحيت دولوت بوراي تودوين
آيين نامه اجرايي قوانين بدون دريافت مأموريت صريو از مجلح اختيواري اسوت ،يعنوي دولوت
ميتواند به وضع آييننامه مبادرت نمايد .لذا از لحاظ ماهيت و کارکرد بوين ايون دو آيوينناموه
اجرايي تفاوتي وجود ندارد .عدم تدوين آييننامه اجرايي قانون ،ولو در صورت اعطواي مأموريوت
صريو به دولت از جان مجلح براي تدوين آن ،بر ززمازجراشودن قوانون توأثيري نودارد مگور
اينکه مقنن به استناد ماده  2قانون مدني صراحتاً اجراي قانون م وو خوويش را بوه ت ووي
آيين نامه اجرايي آن توسط هيئتوزيران يا وزير مربوط منوط نمايد .رأي شوماره  19موور 17
خرداد  1376هيئت عمومي ديوان عدالت اداري( )4نيز مسيد اين نکته است که حتي اگور دولوت
براي ت وي آيين نامه اجرايي قانون داراي مأموريت صريو از مقنن باشد زمان اجوراي قوانون را
نميتواند از تاريخ ت وي آن تعيين نمايد .آييننامههاي م وو وزيوران نبايود بوا موتن و روح
قوانين مخالف باشند.

 .2مفهوم قوانين در عبارت «روح قوانين»
قسمت دوم بند اول اص  138قانون اساسي مقرر ميدارد« :هور يوک از وزيوران نيوز در حودود
واايف خويش و م وبات هيئتوزيران ،حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ،ولي مفواد
اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد» .بوا توجوه بوه مشوروح موذاکرات مجلوح
بررسي نهايي قانون اساسي قيد پايواني قسومت دوم بنود اول اصو  138قوانون اساسوي يعنوي
عبارت «ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قووانين مخوالف باشود» قسومت اول بنود اول
اص  138را نيز شام ميشود و لذا مفاد م وبات هيئتوزيران نيز نبايد با موتن و روح قووانين
مخالف باشد )5(.بنابراين ،از عبارت «روح قوانين» قووانين بوه معنواي عوام مسوتفاد نمويگوردد.
بهعبارتديگر ،واژه قوانين در عبارت «روح قوانين» شام م وبات هيئتوزيران نميشود.

 34تحلي راهبردي واژه «قوانين» در اص  138قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
آييننامههاي صادرشده از طرف مقام وزارت که از آن به «آييننامه وزارتي» تعبير مويشوود
(طباطبايي موتمني ،)293 :1386 ،برخالف آييننامههاي دولتي منح ر به يک وزارتخانه اسوت
و با مسئوليت و ت ميم وزير مربوط وضع مويشوود (هاشومي .)338 :1382 ،بخشونامههوا نيوز
تعليمات عام و دستورات کلي ميباشند که مقامات اداري مافوق ،ازجمله هر يک از وزيران ،براي
مقامات و مأموران مادون خود بهمنظور بهتورشودن جريوان اموور صوادر مويکننود (طباطبوايي
موتمني .)40 :1386 ،مفاد آييننامهها و بخشنامههاي م و هر يک از وزيران نبايد بوا موتن و
روح قوانين مخالف باشند .در مذاکرات مجلح بررسي نهايي قانون اساسي در ايونخ ووق کوه
منظور از واژه قوانين در عبارت «روح قوانين» قوانين عادي ،قووانين اساسوي يوا اعوم از قووانين
اساسي و عادي است ،بياني وجود ندارد (صورت مشروح مذاکرات مجلح بررسوي نهوايي قوانون
اساسي ،)1304-1306 :1369 ،لذا بايد به ساير منابع مراجعه کرد.
تب ره هاي اصالحي مجلح شوراي اسالمي نسبت به طرح قانوني نحوه اجوراي اصوول  85و
 138قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در رابطه با مسوئوليتهواي رئويح مجلوح شووراي
اسالمي مقرر ميداشتند« :تب ره  -1هيئت دولت و هر يوک از وزرا و کميسويونهواي موضووع
اص  138قانون اساسي مکلفند عالوهبر ارسوال موتن م ووبات و مسوتندات آن بوه درخواسوت
رئيح مجلح ،سوابق و اطالعات و متن مذاکرات هيئت دولت و کميسويونهواي مربوطوه را در
اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند .تب ره  -2اگر بين رئيح مجلح و هيئت دولت يا هر يوک
از وزرا يا کميسيونهاي مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختالفنظر حاص شود نظر رئويح
مجلح معتبر است» (مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد م وبات مجلح شوراي اسالمي،
 .)119 :1385شوراي نگهبان در نظريه شوماره  1493موور  1368/10/5در مقوام صويانت از
قانون اساسي ايراد ذي را به طرح م و مجلح شوراي اسالمي وارد کورد« :مفواد تب وره  1و
نيز قسمتي از متن ماده واحده که مشعر بر الزام ارسال آييننامه و بخشنامه هر يوک از وزيوران
نيز نزد رئيح مجلح شووراي اسوالمي اسوت بوا اصو  138قوانون اساسوي کوه صورفاً ارسوال
ت وي نامهها و آييننامه هاي دولت را بيان کرده ،مغاير شناخته شود .بور ايون مبنوا عبوارت (...
هريک از وزرا )...در تب ره  2نيز بايد حذف شود» (مجموعه نظريوات شووراي نگهبوان در موورد
م وبات مجلح شوراي اسالمي.)120 :1385 ،
با توجه به اين نظريه شوراي نگهبان ،رئيح مجلح شوراي اسالمي نميتواند به استناد ذي
اص  138قانون اساسي بر آييننامهها و بخشنامههاي صادره توسط هر يوک از وزيوران نظوارت
نمايد .با وجود اين ،هر يک از وزيران در مقام وضوع آيوينناموه و صودور بخشونامه بايود حودود
واايف خويش ،م وبات هيئتوزيوران و موتن و روح قووانين را لحواظ کننود .بوهعبوارتديگور،
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م وبات هر يک از وزيران در چارچو مذکور معتبر ميباشند و نبايد با م وبات هيئتوزيران و
قوانين مغاير يا از حدود واايف آنان خارج باشند .به نظر ميرسد که ميتوان با توجوه بوه اصو
 137قانون اساسي رئيح جمهور را مقام ناار بر مقررات م و وزيران دانست .اص  137قانون
اساسي مقرر ميدارد« :هر يک از وزيران مسئول واايف خاق خويش در برابر رئويحجمهوور و
مجلح است و در اموري که به ت وي هيئوتوزيوران مويرسود ،مسوئول اعموال ديگوران نيوز
هست» .يکي از واايف خاق وزيران وضع آييننامه و صدور بخشنامه است کوه بايود در حودود
واايف آنان و م وبات هيئتوزيران اعمال شود .بنابراين ،رئيحجمهوور داراي حوق نظوارت بور
آييننامهها و بخشنامه هاي م و وزيران است و در اين راستا ميتواند بر رعايت حدود واوايف
وزيران و مطابقت م وبات آنان با م وبات هيئتوزيران و با متن و روح قوانين نظارت کند.
برخوي از حقوقودانان (تويال )248 :1387 ،معتقدنود کوه دامنوه نظوارت رئويحجمهوور بوور
آييننامهها ،بررسي مطابقت آنها با قانون اساسي را نيز شام ميشود؛ اما هنوز فرهنگ سياسوي
کشورمان آنقدر بلوغ نيافته است که اين جايگاه سياسي -حقوقي رياست جمهوري را از سومت
وي در قال قوه مجريه (به عنوان رئيح يکي از قواي حکوومتي نوه چيوزي فراتور از آن) تمييوز
دهد .اين نظريه با مسئوليت اجراي قانون اساسي براي رئيحجمهور (اص  113قانون اساسوي)
و سوگنود وي به صيانت از قانون اساسي (اص  121قانوون اساسي) سازگوواري دارد .بوهعوالوه،
بر اساس اص يک د و هفتادم قانون اساسي «قضات دادگاهها مکلفند از اجراي ت وي نامههوا و
آييننامههاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسوالمي يوا خوارج از حودود اختيوارات قووه
مجريه است خودداري کنند و هر کح ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري
تقاضا نمايد» .رويه ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال آييننامهها و بخشنامههاي م و وزيران
در صورت مغايرت آنها با قوانين اساسي و عادي نيز مسيد اين نکته است که منظور از قوانين که
م وبات وزيران و هيئتوزي ران نبايد با روح يا متن آنان مغايرت داشته باشند قووانين اساسوي و
عادي است )6(.لذا هم قضات محاکم مکلفند در صورت مغايرت آييننامههوا و ت ووي ناموههواي
دولتي با قوانين اساسي و عادي از اجراي آنها خودداري کنند و هم رئيحجمهوور مويتوانود بور
مطابقت اين م وبات با قوانين اساسي و عادي نظارت کند.
در مشروح مذاکرات مجلح بررسي نهايي قوانون اساسوي در خ ووق معنواي روح قووانين
بياني وجود ندارد .يکي از خبرگان قانون اساسي حذف عبارت «روح قوانين» را با ايون اسوتدزل
که بستر سوءاستفاده را فراهم ميکند ،تقاضا نموود؛( )7اموا موورد توجوه قورار نگرفوت .برخوي از
حقوقدانان (جعفريلنگرودي )523 :1386 ،معتقدند که روح قانون عبارت از اصوول و نظرهواي
علمي است که پايه يک يا چند ماده قانون باشد .به تعبير منتسکيو منظور از روح قوانين يوافتن

 36تحلي راهبردي واژه «قوانين» در اص  138قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
علت ايجاد قوانين و نتايج و توالي آن در سير تاريخ است (فروزاني .)175 :1354 ،به نظور آقواي
دکتر جعفر بوشهري ( )142 :1384مق ود از روح قانون ق د و غر

مقنن است .آقواي دکتور

ناصر کاتوزيان معتقد است کوه اسوتلزامهواي عقلوي درواقوع هموان «روح قوانون» يوا معواني و
هدف هايي است که در پح پرده الفاظ قوانون وجوود دارد و بوه نيوروي عقو کشوف مويشوود
(کاتوزيان .)208 :1385 ،م وبات کميسيونهاي متشک از چند وزير در محدوده قووانين پوح
از تأييد رئيحجمهور

ززمازجراست.

 .3مفهوم قوانين در عبارت «محدوده قوانين»
پيش از بازنگري قانون اساسي در سال  1368گاهي گروهوي از وزرا در صونف مربووط بوه خوود
آييننامه وضع ميکردند ،اما اين مسئله در مواردي به دلي عودم وجوود اختيوار قوانوني ،موورد
انتقاد بود و بارها شوراي نگهبان م وبات شوراي عالي اقت اد و مجوامع ديگور متشوک از چنود
وزير را مغاير قانون اساسي اعالم کرد (مدني .)320 :1374 ،لوذا در بوازنگري قوانون اساسوي در
سال  1368بند ذي به اص  138قانون اساسي اضافه شد« :دولت مويتوانود ت ووي برخوي از
امور مربوط به واايف خود را به کميسيون هاي متشک از چند وزير واگذار کند .م ووبات ايون
کميسيون ها در محدوده قوانين پح از تأييد رئيحجمهور ززمازجراست» .در مقام توجيه ايون
بند در مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي بيان شده است که واگذاري همه امور به دولت از
عوام بوروکراسي است ،لذا تسريع در اموور ايجوا مويکنود در بعضوي مسوائ کميسويونهوا
ت ميم گيرنده باشند و کارهاي تخ

ي به يک جمع تخ

ي و کارشناس واگذار شود )8(.طبق

آييننامه داخلي هيئت دولت ،اين هيئت داراي هفت کميسيون دائمي است کوه هيئوت دولوت
ميتواند به استناد اص  138قانون اساسي واايف و اختيارات خود را به آنها واگذار کند .با ايون
حال« ،در موارد ضروري يا اموري که مربوط به چند کميسيون باشد با ت ووي هيئوت دولوت»
اين امکان وجود دارد که کميسيون هاي خاق تشکي شوند و هيئت دولت واايف و اختيوارات
خود را به اين کميسيونهاي خاق واگذار کند.
در شوراي بازنگري قانون اساسي مفهوم عبارت «محدوده قوانين» مورد بحو قورار گرفوت.
برخي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي معتقد بودند که عبارت «محدوده قوانين» بايد به
قوانين م و مجلح شوراي اسالمي مقيد شود تا قوانين خوالف شورع دوران پويش از انقوال
اسالمي براي دولت محدوديتزا نباشند )9(.با اين نظر بوه دليو ابوراز مخالفوت برخوي ديگور از
اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي موافقت نشد (مشوروح موذاکرات شووراي بوازنگري قوانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران .)1163 :1369 ،بنابراين ،دولت مواف است تا حودود مقورر در
قوانين م و پيش از انقال را نيز تا زماني که مجلح شوراي اسوالمي قوانون جديود ت ووي

شماره هشتادودوم  /سال بيستوششم  /بهار 1396

37

نکرده است ،رعايت کند (مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
 .)1165 :1369لذا از مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي فهميده ميشود که مق ود مقونن
اساسي از واژه قوانين در عبارت «محدوده قوانين» فقط قوانين م و مجلح شووراي اسوالمي
نيست ،بلکه اين واژه شام قوانين م و پيش از پيروزي انقال اسالمي نيز ميشود.
منوط کردن اجراي م وبات کميسيونها به تأييد رئيحجمهور ميتواند به دلي عدم حضور
رئيحجمهور در کميسيونها باشد ،زيرا رئيحجمهور بايد از اين م وبات اطالع داشته باشود توا
بتوانوود کارهوواي وزيووران را خ وص واً از نظوور برنامووهوبودجووه و همچنووين هموواهنگي م وووبات
کميسيونها با م وبات هيئتوزيران تنظيم کند .رئيح جمهور در برابر مجلح شوراي اسوالمي
مسئول است و به همين دلي در صورتي ميتواند م وبات مزبور را امضا و تأييد کند که آنهوا را
در محودوده قووانين تشخيص دهد .م وبات کميسويونهواي متشوک از چنود وزيور از لحواظ
سلسلهمرات هنجاري با م وبات هيئتوزيران برابري ميکنند ،زيورا در اثور تفوويض اختيوار از
جان هيئتوزيران به کميسيونهاي متشک از چند وزير وضع ميشوند .بوا توجوه بوه برابوري
ارزش هنجاري م وبات کميسيونهاي متشک از چند وزير با م وبات هيئتوزيران واژه قوانين
در عبووارت «محوودوده قوووانين» نم ويتوانوود م وووبات هيئووتوزي وران را شووام شووود .م وووبات
کميسيونهاي متشک از چند وزير بر اساس اصو  170قوانون اساسوي تحوت نظوارت قضوايي
قضات محاکم و ديوان عدالت اداري از جهت مطابقت يا عدم مغايرت با قوانون اساسوي و قوانون
عادي قرار دارند .لذا به نظر ميرسد که منظور از واژه «قوانين» در عبوارت «محودوده قووانين»،
قوانين اساسي و عادي است .م وبات کميسيونهاي متشک از چند وزير همانند ت وي نامههوا
و آييننامههاي م و هيئتوزي ران بوه اطوالع رئويح مجلوح شووراي اسوالمي مويرسوند توا
درصورتيکه آنها را برخالف قوانين بيابد براي تجديدنظر به هيئتوزيران بفرستد.

 .4مفهوم قوانين در ذيل اصل  138قانون اساسي
اص  138قانون اساسي  1358مقرر ميداشت« :عالوه بر مواردي که هيئوتوزيوران يوا وزيوري
مأمور تدوين آييننامه اجرايي قوانين ميشود هيئتوزيران حق دارد براي انجام واوايف اداري و
تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري ،به وضع ت وي نامه و آييننامه برردازد .هريک
از وزيران نيز در حدود واايف خويش و م وبات هيئتوزيران ،حوق وضوع آيوينناموه و صودور
بخشنامه را دارد ،ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشود» .ايون اصو بوا
تفاوت اندکي از نظر تنظيم عبارت در پيشنويح قانون اساسوي وجوود داشوت )10(.در بوازنگري
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال  1368اص  126قانون اساسي  1358با تغييراتي
در ذي اص  138قانون اساسي قرار گرفت .اص  126قانون اساسوي  1358مقورر مويداشوت:
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«ت وي نامهها و آييننامههاي دولت پوح از ت ووي هيئوتوزيوران بوه اطوالع رئويحجمهوور
مي رسد و درصورتي که آنها را برخالف قوانين بيابد با ذکر دلي براي تجديدنظر به هيئتوزيران
ميفرستد» .اص مزبور مقام ناار بر ت وي ناموههوا و آيوينناموههواي دولوت را رئويحجمهوور
ميدانست .اين امر با توجه به اص  134قانون اساسي  )11(1358که رياست هيئتوزيوران را بور
عهده نخستوزير قرار مي داد قاب توجيه بود ،زيرا رئيحجمهور نقشي در تدوين ت وي نامههوا
و آييننامههاي دولتي ايفا نميکرد ،با حذف مقام نخستوزيري توسط شووراي بوازنگري قوانون
اساسي ،رياست هيئتوزيران بر عهده رئيحجمهور قرار گرفت؛ بنابراين نظارت رئيحجمهور بور
ت وي نامهها و آييننامههايي که وي رأساً در تدوين آنها مشارکت ميکنود را نمويشود توجيوه
کرد (هاشمي .)322 :1382 ،مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي مسيد لزوم تغيير مقام نواار
بر م وبات هيئتوزيران بر مبناي همين نگرش است )12(.ذي اص  138قوانون اساسوي 1368
در ايوون خ وووق مقوورر موويدارد« :ت وووي نامووههووا»( )13و آيوويننامووههوواي دولووت و م وووبات
کميسيون هاي مذکور در اين اص ضمن ابالغ براي اجرا به اطالع رئيح مجلح شوراي اسالمي
ميرسد تا درصورتي که آنها را برخالف قوانين بيابد با ذکر دلي براي تجديدنظر به هيئتوزيران
بفرستد ».به اين ترتي  ،رئيح مجلح شوراي اسالمي جايگزين رئيح جمهور در امر نظارت بور
ت وي نامهها و آييننامههاي دولتي شده است .به هنگام تغيير مقام ناار بور م ووبات دولوت از
رئيح جمهور به رئيح مجلح شوراي اسالمي در شوراي بازنگري قانون اساسي اين نگاه وجوود
داشت که جايگزين رئيح جمهور بايد مطابقت م وبات دولت با قانون اساسي را نيز ارزيابي کند
(مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.)984-985 :1369 ،
برخوي از حقووقدانان (سووادکووهيفوور )7 :1380 ،نظارت رئيح مجلح شووراي اسوالمي
بر اساس ذي اص  138قوانون اساسوي را «نظوارت سياسوي» ناميودهانود ،درحواليکوه اساسواً
اختيارات مقرر در اص  138قانون اساسي مجوزي براي استفاده سياسوي يوا هور گونوه کنتورل
سياسي قوه مجريه نيست (تيال .)231 :1387 ،اين نظارت ،نظوارت قوانوني اسوت کوه برخوي از
حقوقدانان (طباطباييموتمني )295 :1386 ،آن را نظارت پارلماني نام مينهند .البتوه اصوطالح
نظارت پارلماني نيز فاقد دقت علمي است ،زيرا رئيح مجلوح ايون نظوارت را بوه نماينودگي از
مجلح شوراي اسالمي انجام نميدهد؛ بلکه بهعنوان مقامي مستق ايفا ميکند .نظوارت رئويح
مجلح شوراي اسالمي صرفاً شام ت وي ناموههوا و آيوينناموههواي م وو هيئوتوزيوران و
م وبات کميسيونهاي متشک از چند وزير ميشود و رئويح مجلوح صوالحيتي در رابطوه بوا
نظارت بر آييننامهها و بخشنامه هاي م و هر يک از وزيران ندارد (مجموعه نظريوات شووراي
نگهبان در مورد م وبات مجلح شوراي اسالمي.)120 :1385 ،
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مطابق اص  126قانون اساسي م و سال  1358ت وي نامهها و آييننامههاي دولت بايود
پح از ت وي هيئتوزيران به اطالع رئيحجمهور ميرسيد توا درصوورتيکوه آنهوا را بورخالف
قوانين مييافت با ذکر دلي براي تجديدنظر به هيئتوزيران بفرسوتد .رئويحجمهوور وقوت ،در
سال  1363نظر شوراي نگهبان را درخ وق اص  126قانون اساسوي در مووارد زيور اسوتعالم
کرد .1 :تشخيص خالف قانون بودن ت وي ناموههوا و آيوينناموههوا بوا کيسوت؟  .2در صوورت
اختالفنظر ميان رئيحجمهور و هيئت دولت آيا نظر رئيحجمهور متعين است يا مرجع نهوايي
ديگري وجود دارد؟ شوراي نگهبان در مقام پاسخ با صدور نظريه تفسيري شوماره  1947موور
 25مهر  1363اعالم داشت« :در اينکه تشوخيص مغوايرت ت ووي ناموههوا و آيوينناموههوا بوا
رئيحجمهور است اص  126بهوضوح دزلت دارد و محتاج به تفسير نيست و در موارد اخوتالف
بين رئيحجمهور و هيئتوزيران نظر شورا بر اين است کوه بودون رعايوت نظور رئويحجمهوور
ت وي نامه و آييننامه قاب اجرا نيست .تذکراً درصورتيکه اختالف مربوط به اخوتالف اسوتنباط
از قانون اساسي يا قانون عادي باشد ،چنانچه شوراي نگهبان طبوق اصو  98قوانون اساسوي يوا
مجلح شوراي اسالمي طبق اص  73قانون را تفسير کرد ،تفسير قوانون مسوتند خواهود بوود»
(مجموعه نظريات شوراي نگهبان تفسيري و مشورتي در خ وق اصول قانون اساسي به انضمام
استفساريهها و تذکرات ( .)141-142 :1381 ،)1359-1380از ذيو نظريوه تفسويري موذکور
مستفاد ميشود که رئيحجمهور ميتوانست ت وي نامهها و آييننامههاي م و هيئتوزيوران
را از جهت مغايرت يا عدم مغايرت آنها با قانون اساسي و قانون عادي بررسي کند .اعطاي چنين
صالحيتي به رئيحجمهور با لحاظ جايگاه رئيحجمهور در نظام سياسي ايران بهعنووان دوموين
مقام عالي رسمي کشور و مسئوليت وي در اجراي قانون اساسي (اص  113قانون اساسي) قاب
توجيه بود .چنين جايگاه و مسئوليتي براي رئيح مجلوح شووراي اسوالمي در قوانون اساسوي
تعريف نشده است.
شوراي نگهبان در خ وق مفهوم واژه «قوانين» در ذي اص  138قانون اساسي در پيش و
پح از بازنگري قانون اساسي و پح از آن رويه يکسان اتخواذ نکورده اسوت .بوا بوازنگري قوانون
اساسي در سال  1368و شناسايي صالحيت نظارت بور م ووبات دولتوي بوراي رئويح مجلوح
شوراي اسوالمي ،رئويح وقوت مجلوح در سوال  1370نظور شووراي نگهبوان درخ ووق واژه
«قوانين» در ذي اص  138قانون اساسي را به شرح ذي تقاضا کرد« :قطعنظر از يادآوري ايون
نکته مهم که مقيد تلقيکردن لفظ قوانين مذکور در اص يک د و سي و هشتم قوانون اساسوي
به قوانين عادي ،حداق نيازمند قوت استدزلي درخور و متناسو بوا سواقط سواختن لفظوي از
اطالق آن است .اصوزً آنچه مسلم است واضعان قانون اساسي با لحاظ اهميت م وبات دولوت و

 40تحلي راهبردي واژه «قوانين» در اص  138قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
آثار فراوان مترت بر اين م وبات با وضع اص يک د و سي و هشتم قانون اساسوي بوه مقوام آن
بوده اند که م وبات دولت مورد بررسي و اعالم نظر مرجعي صالو قرار گيرد تا چنانچه برخوي از
اين م وبات با مطلق قانون اعم از قانون اساسي و يا قانون عادي مغايرت داشته باشود از اجوراي
آنها خودداري شود و حال اگر غر
سازيم بي ترديد نقض غر

از قوانين مذکور در اص مزبور را به قوانين عادي مح وور

محقق است ،زيرا با وصف آنکه لزوم تطابق م وبات دولت بوا قوانون

اساسي ارزش و اهميت به مرات بيشتري از لوزوم تطوابق ايون م ووبات بوا قووانين عوادي دارد
معذلک با عنايت به عدم پيشبيني مقام يا مرجعي براي تميز و تشخيص تطابق يا عودم تطوابق
م وبات دولت با قانون اساسي (بهاستثناي موارد مذکور در اص هشتاد و پنجم) چنانچه م وبه
يا م وباتي متضمن نقض بعضي اصول قانون اساسي باشد اين قبي م ووبه يوا م ووبات بودون
آنکه در هيچ مرجع صالحي مورد بررسي و اعالم نظر قرار گيرد خودبه خود مجري خواهند بوود.
عليهذا اگرچه نظر اين جان به شرحي است که فوقاً بهاخت ار ذکر شد معذلک با توجه به نظر
متفاوتي که از سوي برخي مقامات اجرايي ابراز شده تفسير اص يکصود و سويوهشوتم قوانون
اساسي درخ وق موضوع مطروحه مورد تقاضاست (مجموعه نظريات شوراي نگهبان تفسيري و
مشورتي در خ وق اصول قانون اساسي به انضومام استفسواريههوا و توذکرات (،)1359-1380
 ) 228-229 :1381شوراي نگهبان در مقام پاسخ به استعالم مزبور در نظريوه تفسويري شوماره
 2101مور  15شهريور  1371بيان داشت« :کلمه قووانين موذکور در ذيو اصو  138قوانون
اساسي شام قانون اساسي نمي شود»(مجموعه نظريات شوراي نگهبان تفسيري و مشوورتي در
خ وق اصول قانون اساسي به انضمام استفساريهها و تذکرات (.)231 :1381 ،)1359-1380
تغيير نظر شوراي نگهبان با تغيير مقام ناار بر م وبات دولتي مرتبط است .جايگاه رياسوت
جمهوري در قانون اساسي  1358و مسئوليت اجراي قانون اساسي توسط رئيحجمهوور ايجوا
ميکرد که رئيحجمهور از اختيارات و صوالحيتهواي موسثرتري بوراي ايفواي واوايف خوويش
برخوردار باشد ،اما چنين جايگاه و مسئوليتي بوراي رئويح مجلوح شووراي اسوالمي در نظوام
سياسي پيشبينينشده اسوت .برخوي از حقوقودانان (شوعباني 211 :1373 ،و مهرپوور:1387 ،
 )190نيز ااهراً با الهام از نظريه تفسيري مور  15شهريور  1371شوراي نگهبان معتقدند کوه
رئيح مجلح شوراي اسالمي با توجه به جايگاه خود در مرجع قانونگذاري عوادي در کشوور و
اطالع از قوانين موجود ،ت وي نامهها و آييننامههاي دولت و م وبات کميسيونهاي متشک از
چند وزير را از جهت مغايرت آنها با قوانين عادي مورد نظوارت قورار مويدهود و لوذا منظوور از
قوانين در ذي اص  138قوانين عادي است .برخالف ادعاي برخي از حقوقودانان (تويال:1383 ،
 )29مبني بر اينکه ماده واحده قانون نحوه اجراي اصوول  85و  138قوانون اساسوي جمهووري
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اسالمي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيح مجلح شوراي اسالمي( )14و آييننامه اجرايي آن
صرفاً گستره نظارت رياست مجلح را ناار بر تشخيص مطابقت آيينناموههوا بوا قووانين عوادي
تلقي کردهاند به نظر ميرسد که از قوانين و مقررات مذکور مفهوم صرف قوانين عوادي فهميوده
نميشود.
مجلح شوراي اسالمي دومين م وبه خويش در خ وق چگوونگي رسويدگي بوه م ووبات
دولتي را در سال  1378وضع کرد .بهموج م وبه مور  8ارديبهشت  1378مجلوح شووراي
اسالمي پنج تب ره به قانون نحوه اجراي اصول  85و  138قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
در رابطه با مسئوليت هاي رئيح مجلح شوراي اسالمي الحواق گرديود .مطوابق قوانون موذکور،
دولت مکلف است کليه م وبات خويش را ارف يک هفته براي رئيح مجلح شووراي اسوالمي
ارسال کند )15(.اين م وبه به مجلح شوراي اسالمي اجازه تأسيح مرجعي را داد که بوا عنووان
«هيئت بررسي و تطبيق م وبات دولت با قوانين» فعاليت کنود )16(.اختيوار ت ووي آيوينناموه
اجرايي قانون مذکور به رئيحمجلح واگذار شد )17(.ززم به ذکر است که تجويز وضع آيينناموه
اجرايي توسط رئيح مجلح به وي شخ يت حقوقي خاصي اعطا کرده است که با اصول حقوقي
و قانون اساسي مطابقت ندارد (تيال .)242 :1387 ،آيينناموه اجرايوي موضووع تب وره  7قوانون
الحاق پنج تب ره به قانون نحوه اجراي اصول  85و  138قانون اساسوي تهيوه شود و بوهموجو
ماده  17آن از زمان ززم ازجراشدن قانون الحاق  5تب ره به قوانون نحووه اجوراي اصوول  85و
 138در تاريخ  8اسفند  1378ززمازجرا شد (سوادکوهيفرد .)7 :1380 ،در تاريخ  30فروردين
 1388ماده واحدهاي تحت عنوان تب ره  8به قانون نحوه اجراي اص  85و  138قانون اساسوي
جمهوري اسالمي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيح مجلح شوراي اسوالمي الحواق گرديود.
طبق اين ماده واحده «در مواردي که رئيح مجلح شوراي اسوالمي م ووبات ،آيوينناموههوا و
ت وي نامههاي مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم و يکصد و سيوهشتم قانون اساسوي را
مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد ،نظر وي براي دولت معتبر و ززم ازتباع است و ديووان
عدالت اداري نسبت به اين گونه موارد صالحيت رسيدگي ندارد .تطابق ت ميمات مقامات مذکور
با موارد ذکرشده با رئيح مجلح شوراي اسالمي اسوت .»...بورخالف نظور برخوي از حقوقودانان
(گرجي ،)50 :1391 ،به نظر ميرسد که اين تب ره صالحيت ديوان عدالت اداري در رسويدگي
به ادعاي خالف شرع بودن مقررات و ابطال آنها پح از ااهارنظر فقهاي شوراي نگهبوان را نفوي
نميکند .همچنين ديوان عدالت اداري در صورت دريافت شوکايت مبنوي بور مغوايرت م ووبات
دولت با قانون اساسي يا قانون عادي نيوز داراي صوالحيت رسويدگي اسوت مگور اينکوه رئويح
مجلح شوراي اسالمي مغايرت م وبه دولت با قانون را اعالم کورده باشود کوه در ايون صوورت
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()18

وجاهت رويه قضايي ديوان عدالت اداري با صودور نظريوه تفسويري شوماره  91/30/732موور
 91/3/20شوراي نگهبان تأييدشده است )19(.تب ره الحاقي م و سال  1388نوافي صوالحيت
نظارتي قضات محاکم بر ت وي نامهها و آييننامههواي دولتوي در چوارچو اصو  170قوانون
اساسي نيز نيست .بنابراين ،نظارت بر عدم مغايرت ت وي ناموههوا و آيوينناموههواي دولتوي بوا
قوانين عادي بر عهده رئيح مجلح شوراي اسالمي و نظارت بر عدم مغايرت آنها با شرع ،قوانون
اساسي و قانون عادي (تحت شرايطي) بر عهده قضات محاکم و ديوان عدالت اداري است.

فرجام
مطابق صدر اص  138قانون اساسي هيئتوزيران يا هر وزير ميتوانند مأمور تدوين «آيينناموه
اجرايي قوانين» شوند .همچنين هيئتوزيران ميتواند بهمنظور «تأمين اجراي قوانين» آييننامه
اجرايي وضع کند .به نظر مي رسد که منظور از واژه قوانين در عبارت «آييننامه اجرايي قوانين»
و در عبارت «تأمين اجراي قوانين» قوانين عادي است .اين مفهوم از تعريف آيوينناموه اجرايوي
قانون و مذاکرات مجلح بررسي نهايي قانون اساسي استنباط ميشوود .عودم اعطواي مأموريوت
تدوين آييننامه اجرايي قانون اساسي از سوي مقنن اساسي به هيئوتوزيوران مسيودي ديگور در
جهت اثبات اين نکته است که واژه قوانين در صدر اص  138قانون اساسي شام قانون اساسي
نميشود.
مطابق عبارت پاياني قسمت دوم بند اول اص  138قوانون اساسوي مفواد آيوين ناموه هوا يوا
بخشنامههاي م و وزيران نبايد بوا موتن و روح قووانين مخوالف باشود .بوا توجوه بوه مشوروح
مذاکرات مجلح بررسي نهايي قانون اساسي ،لزوم عدم مغايرت م وبات با متن و روح قوانين به
مجموعه م وبات هيئت وزيران و م وبات وزيران نظر دارد .به عبوارت ديگور ،م ووبات جمعوي
هيئتوزيران و م وبات انفرادي هر يک از وزيران نبايد بوا موتن و روح قووانين مخوالف باشوند.
بنابراين ،واژه قوانين مذکور در عبارت «روح قوانين» نميتواند م وبات هيئوتوزيوران را شوام
شود زيرا اين م وبات نيز نبايد با متن و روح قووانين مغواير باشوند .رئويحجمهوور داراي حوق
نظارت بر آيين نامه هاي وزارتي است و در اين قال مي تواند بر رعايت حودود واوايف وزيوران و
مطابقت م وبات هر يک از وزيران با م وبات هيئتوزيران و با متن و روح قوانين نظارت کنود.
با توجه به وايفه مسئوليت اجراي قانون اساسي براي رئيح جمهور و سوگند وي بوه صويانت از
قانون اساسي دايره نظارت رئيح جمهور بر آييننامهها و ت وي نامههاي دولتي را مويتووان بوه
بررسي مطابقت آنها با قانون اساسي گسترش داد .قضات محاکم و ديووان عودالت اداري نيوز بور
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مطابقت م وبات هر يک از وزيران با قوانين اساسي و عادي نظارت ميکنند .لوذا منظوور از واژه
قوانين در عبارت «روح قوانين» قوانين اساسي و عادي است.
مطابق اص  138قانون اساسي هيئتوزيران مويتوانود ت ووي برخوي از اموور مربووط بوه
واايف خويش را به کميسيون هاي متشک از چند وزير واگذار نمايد .م وبات اين کميسيونها
در محدوده قوانين پوح از تأييود رئويحجمهوور ززمازجراسوت .بوه دليو تفوويض صوالحيت
هيئتوزيران به کميسيون متشک از چنود وزيور و درنتيجوه برابوري ارزش هنجواري م ووبات
کميسيونهاي متشک از چند وزير با م وبات هيئتوزيران ،م وبات هيئوتوزيوران در مفهووم
«محدوده قوانين» قرار نمي گيرند .بنابراين ،م وبات کميسويون هواي متشوک از چنود وزيور از
جهت مطابقت يا عدم مغايرت با قانون اساسي و قانون عادي قاب بررسي مي باشند .مطابقت اين
م وبات با قوانين اساسي و عادي توسط قضات محاکم و ديوان عدالت اداري قاب بررسي اسوت
و رئيحمجلح شوراي اسالمي نيز ميتواند بر مطابقت آنها با قوانين عوادي نظوارت نمايود .ايون
نظريه با توجه به جايگاه و مسئوليت رئيح مجلح شوراي اسالمي در نظام سياسي ايوران قابو
توجيه است .شوراي نگهبان نيز معتقد است که واژه قوانين موذکور در ذيو اصو  138قوانون
اساسي شام قانون اساسي نميشود.
از جمعبندي نهايي مستفاد ميشود که بهمنظور کشف مفهوم قووانين در اصو  138قوانون
اساسي دزي و قرائ ن متعددي مانند مشروح مذاکرات قوه مسسح ،رويه قضايي محاکم ،نظريات
شوراي نگهبان و آموزههاي حقوقي لحاظ شدهاند .مقاله حاضر به اين نتيجوه رسويده اسوت کوه
فرضيه تحقيق درست است ،زيرا واژه قوانين که در اين اص پنج بار تکورار گرديوده ،در معنواي
واحدي استعمال نشده است.
پينوشتها:
( )1البته قانونگذار اساسي در اص  85امکان تفويض اختيوار ت ووي دائموي اساسونامه سوازمانهوا ،شورکتهوا،
مسسسات دولتي يا وابسته به دولت را از جان مجلح شوراي اسالمي به دولت پيشبيني کرده است .اينگونوه
م وبات دولت که در اصطالح به آييننامههاي تفويضي موسوم هستند در ميان مقررات دولتي قرار ميگيرنود،
ولي ازنظر ماهيت و موضوع بهجاي قانون و جايگزين آن تلقي ميشوند .درواقع در اين موارد قوه مجريه به نوام
مجلح و به نيابت از آن ت ميمگيري مي کند و ت ميمات مذکور اعتباري هماننود اعتبوار قوانون دارنود .نگواه
کنيد به :تيال ،پروانه ( ،)1387اصول تطبيقي قاعدهسازي و مرزشناسي قانون و آيوينناموه ،تهوران :خرسوندي:
.42
( )2نائ رئيحمجلح بررسي نهايي قانون اساسي در پاسخ به اين سسال که «در اينجوا کوه نوشوته شوده عوالوهبور
مواردي که هيئتوزيران يا وزيري مأمور تدوين »...چه کسي آنها را مأمور ميکند؟ چنوين ااهوار مويدارد کوه
اين روشن است که مجلح هيئتوزيران را مأمور مي کند (نگواه کنيود بوه :صوورت مشوروح موذاکرات مجلوح
بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (تير  ،)1369جلد دوم ،تهوران :اداره کو اموور فرهنگوي و
روابط عمومي مجلح شوراي اسالمي.)1305 :
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نائ رئيح مجلح بررسي نهايي قانون اساسي دراينباره بيان ميدارد« :گاهي اوقات در متن يوک قوانوني يوک
مادهاي هست که در آن ماده ذکرشده است که آييننامه اجرايي اين قانون را بايد هيئتوزيوران ت ووي کنود،
يعني در خود قانون اين مأموريت را به دولت ميدهد اين يکجور است .يکوقت هم يک قانوني ت وي شوده و
هيئت دولت ميبيند که براي اجراي اين قانون ززم است که يک بخشنامه و يا آييننامهاي تهيه بکنود» (نگواه
کنيد به :صورت مشروح مذاکرات مجلح بررسي نهايي قانون اساسوي جمهووري اسوالمي ايوران (تيور ،)1369
جلد دوم ،تهران :اداره ک امور فرهنگي و روابط عمومي مجلح شوراي اسالمي.1305 :
رأي شماره  19مور  76/3/17هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شورح زيور اسوت« :بواتوجوه بوه سوياق و
عبارت ماده ( )1قانون جذ نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي م وو 1367/12/7
مجلح شوراي اسالمي مبني بر لزوم پرداخ ت حق جوذ بوه مسوتخدمين رسومي مشومول قوانون اسوتخدام
کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي به منظور جذ و نگهداري نيروي انساني در نقاط دورافتواده و
مناطق جنگي و تکليف مقرر در تب ره ماده مذکور در خ وق ضرورت تدوين و ت وي آيينناموه اجرايوي آن
قانون حداکثر ارف مدت دو ماه و عنايت به اص کلي تاريخ اجراي قوانين ،اجراي قوانون فووقالوذکر از تواريخ
 1374/1/1مخالف قانون شناخته ميشود ،عبارت «از تاريخ  »1374/1/1از موتن  3آيوينناموه اجرايوي قوانون
مذکور ابطال و حذف ميگردد».
آقاي سبحاني در اين باره بيان ميدارد« :بنده عر ميکنم عبارت «ولي مفاد ايون مقوررات هويچگواه نبايود»
بيايد در آخر يعني بعد از «هر يک از وزيران در حدود واايف خويش و م وبات» بنويسويم «و درهرحوال ايون
مقررات هيچگاه نبايد» که همه را بگيرد (نگاه کنيد به :صورت مشروح مذاکرات مجلوح بررسوي نهوايي قوانون
اساسي (تير  ،)1369جلد دوم ،تهران :اداره ک امور فرهنگي و روابط عمومي مجلح شوراي اسوالمي-1305 :
.)1304
دراينباره نگاه کنيد به :رأي وحدت رويه شماره  93مور  87/2/22هيئت عمومي ديوان عودالت اداري کوه در
آن «تعيين شرايط و امتيازات خاق به فارغالتح يالن دانشگاههواي دولتوي از حيو اسوتخدام آنوان بوهطوور
پيماني و محروميت فوارغ التح ويالن دانشوگاه آزاد اسوالمي بوا شورايط مشوابه از امتيوازات موذکور و نتيجتو ًا
محروميت از استخدام آنان بهصورت پيماني از مقوله اعمال تبعيض ناروا و خوالف حکوم مقونن و بنود  9اصو
سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي» شناختهشوده اسوت و دادناموه شوماره  553موور  83/11/4کوه در آن
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ماده  22از آييننامه چگونگي توأمين امنيوت اجتماعوات و راهريمواييهواي
قانوني م و جلسه  81/6/31هيئتوزيران را برخالف مودلول اصو  57و  61قوانون اساسوي تشوخيص داده
است.
آقاي منتظري در اين باره ااهار داشته است« :من با اين کلمه «روح قوانين» مخالفم ،از با اينکه يادم هسوت
که لوايو ششگانه را که آورده بودند هم محمدرضا پهلوي و هم ساير اياديش ميگفتند با روح قووانين اساسوي
تطبيق ميکند و با روح اسالم تطبيق ميکند .چون اين کلمه «با روح» خيلي کشدار است بعوداً سوءاسوتفاده
زياد از آن ميشود» (نگاه کنيد به :صورت مشروح مذاکرات مجلوح بررسوي نهوايي قوانون اساسوي جمهووري
اسالمي ايران (تير  ،)1369جلد دوم ،تهران :اداره ک امور فرهنگي و روابط عمومي مجلوح شووراي اسوالمي:
.)1304
نگاه کنيد به :صورت مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،جلد سوم ،تهوران،
اداره ک امور فرهنگي و روابط عمومي مجلح شوراي اسالمي (تير  ،)1369جلود دوم ،تهوران :اداره کو اموور
فرهنگي و روابط عمومي مجلح شوراي اسالمي 1154 :و .)1162
آقاي مسمن دراينباره ااهار داشت« :من نسبت به اين کلمه محدوده قوانين که در ذي آمده يک تذکري ،يوک
شبههاي هر چه ميخواهيد اسمش را بگذاريد دارم و آن اين است که اين محدوده قووانين موا در ايون دورانوي
که گذشته مي دانيم که مق ود خ وق قوانين م و مجلح شوراي اسالمي نيست ،بلکه اين قووانيني را کوه
دستپخت زمان طاغوت است ،قطعاً شام ميشود و در بين اين قوانين بسيار ما داريم يک قوانيني که خوالف
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شرع است و شايد نميدانم به هر حال در مجلح نيامده و روي اين حسا من عر ميکنم که اين محودوده
قوانين اگر هم بناست که ت وي بشود بايد مقيد شود به قوانين م و مجلح شوراي اسالمي براي اينکه موا
از گير آن شروري که از طاغوت برايمان مانده نجات پيدا بکنيم» (صورت مشوروح موذاکرات شووراي بوازنگري
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،جلد سوم ،تهران :اداره ک امور فرهنگي و روابط عمومي مجلح شووراي
اسالمي.)1160 :
( )10اص  110پيشنويح قانون اساسي مقرر ميداشت« :عالوهبر موارديکه هيئتوزيران يا وزيري مأمور تدوين
آييننامههاي اجرايي قوانين ميشود ،هيئتوزيران حق دارد براي انجام واايف اداري و تأمين اجراي قووانين و
تنظيم سازمانهاي اداري به وضع ت وي نامه و آييننامه و نظامنامه برردازد ،ولي مفاد ايون مقوررات هويچگواه
نبايود بووا مووتن و روح قووانين مخووالف باشوود ،هوور يوک از وزيووران نيووز در حودود واووايف خووويش و م وووبات
هيئتوزيران ،حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد» (نگاه کنيد به :راهنماي استفاده از صورت مشوروح
مذاکرات مجلح بررسي نهايي قانون اساسوي جمهووري اسوالمي ايوران (تيور  ،)1368تهوران :اداره کو اموور
فرهنگي و روابط عمومي مجلح شوراي اسالمي :ق .)16
( )11اص  134قانون اساسي  1358مقرر ميداشت« :رياست هيئتوزيران با نخستوزير است که بر کوار وزيوران
نظارت دارد و با اتخاذ تدابير ززم به هماهنگ ساختن ت ميمهاي دولت ميپردازد و با همکاري وزيران ،برناموه
و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميکند ،نخستوزير در برابر مجلح مسئول اقدامات هيئتوزيوران
است».
( )12مخبر کميسيون مربوطه در اين باره ااهار داشت« :پوح از حوذف نخسوتوزيور رئويحجمهوور رئويح قووه
اجرايي و رئيح دولت شده و م وبات دولت معموزً بهشدت متأثر از نظر اوست .عمالً ممکن نيست که رئويح
دولت ،مسئول بررسي م وبات دولت باشد که آيا مطابق قوانين هست يوا نوه بوراي جلووگيري از انحرافوي کوه
ممکن است پيش آيد و م وبات دولت از قوانين و حتي قانون اساسوي فاصوله بگيورد ،بوه فکور تعيوين مرجوع
ديگري بهجاي رئيحجمهور برآمديم» (نگاه کنيد به :صورت مشروح مذاکرات شوراي بوازنگري قوانون اساسوي
جمهوري اسالمي ايران (تير  ،)1369جلد دوم ،تهران :اداره ک امور فرهنگي و روابط عمومي مجلوح شووراي
اسالمي.)984 – 985 :
( )13ت وي نامه مشتم بر ت ميمات و دستوراتي است که هيئت دولت رأساً يا بور اسواس طورح و پيشونهادات
وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي در مسائ خاق و در امور مختلف سياسوي ،اقت وادي ،فرهنگوي و اجتمواعي
اتخاذ مي کند (نگاه کنيد به :صدرالحفااي ،ن راهلل ( ،)1372نظارت قضايي بر اعمال دولت در ديووان عودالت
اداري ،تهران :شهريار.)427 :
( )14ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول هشتادوپونجم و يوکصود و سويوهشوتم قوانون اساسوي در رابطوه بوا
مسئوليتهاي رئيح مجلح شوراي اسالمي مقرر ميدارد« :ت وي نامهها و آيينناموههواي دولوت و م ووبات
کميسيونهاي مذکور در اص يکصد و سيوهشتم و نيز م وبات موضوع اص هشتاد و پنجم قوانون اساسوي
جمهوري اسالمي ايران به اطالع رئيح مجلح شوراي اسوالمي مويرسود ،درصوورتيکوه رئويحمجلوح آن را
خالف قانون تشخيص دهد نظر خود را با ذکر دلي به دولت اعالم مينمايد؛ چنانچه اين قبي م ووبات بعضواً
يا کالً خالف قانون تشخيص داده شوند حس مورد ،هيئتوزيران يوا کميسويون مربوطوه مکلوف اسوت اورف
يک هفته پح از اعالم نظر رئيح مجلح نسبت به اصالح م وبه اقدام و سورح دسوتور فووري توقوف اجورا را
صادر کند .تب ره  -1هيئت دولت و کميسيونهاي موضوع اص يکصد و سيوهشتم قوانون اساسوي مکلفنود
عالوهبر ارسال متن م وبات و مستندات آن به درخواست رئيح مجلح ،سووابق و اطالعوات و موتن موذاکرات
هيئت دولت و کميسويون هواي مربوطوه را در اسورع وقوت در اختيوار وي قورار دهنود .تب وره  - 2اگور بوين
رئيحمجلح و هيئت دولت يا کميسيونهاي مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختالفنظر حاص شود نظور
رئيحمجلح معتبر است».
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( )15تب ره  3الحاقي به ماده واحده قانون نحوه اجراي اص  85و  138قانون اساسي جمهوري اسالمي ايوران در
رابطه با مسئوليتهاي رئيح مجلح شوراي اسالمي مقرر ميدارد« :م وبات دولت و کميسيونهاي مربوط در
مورد اص هشتاد و پنجم ( )85و يکصد و سيوهشتم ( )138قانون اساسي بايود اورف يوک هفتوه از تواريخ
ت وي ضمن ابالغ براي اجرا به اطالع رئيح مجلح شوراي اسالمي برسد».
( )16تب ره  5الحاقي به ماده واحده قانون نحوه اجراي اص  85و  138قانون اساسي جمهوري اسالمي ايوران در
رابطه با مسئوليتهاي رئيحمجلح شوراي اسالمي مقرر ميدارد« :رئيح مجلح شووراي اسوالمي بوهمنظوور
بررسي و اعالم نظر مقدماتي نسبت به ت وي نامههاي هيئتوزيران و کميسيونهاي مربوط ميتوانود از وجوود
کارشناسان خبره در رشتههاي مختلف حقوقي ،مالي ،اداري و غيره (بدون ايجاد رديف سازماني) بهعنوان عضوو
هيئت بررسي و تطبيق م وبات دولت با قوانين استفاده کند .نظرات و آرا هيئت مزبور جنبو مشوورتي دارد و
اتخاذ ت ميم نهائي با رئيح مجلح است».
( )17تب ره  7الحاقي به مادهواحده قانون نحوه اجراي اص  85و  138قانون اساسي جمهوري اسوالمي ايوران در
رابطه با مسئوليتهاي رئيح مجلح شوراي اسالمي مقرر ميدارد« :رئيح مجلح ميتواند آيوينناموه اجرايوي
اين قانون را ت وي کند .هزينه اجرايي مربوط از مح اعتبوارات م وو مجلوح شووراي اسوالمي پرداخوت
ميشود».
( )18بر همين اساس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شوماره  462موور  ،1389/10/27از آنجاکوه
رئيحمجلح شوراي اسالمي موارد مغايرت قانوني م وبه معتر عنه را اعالم کرده بود ،از اينجهت مووجبي را
براي رسيدگي در هيئت عمومي ديوان قائ نشد ،اما رسيدگي به جهات مغايرت م وبه بوا شورع را من ورف از
حکم مقرر در تب ره فوقالذکر دانست و لذا نظر به اينکه فقهاي شوراي نگهبان ماده  2آييننامه معتور عنوه
را خالف موازين شرع دانستند ،به تجويز ماده  41و بنود  1مواده  19و قسومت اخيور مواده  20قوانون ديووان
عدالت اداري م وبه مورد شکايت را ابطال و اثر آن را به تاريخ صدور تسري داد.
( )19شوراي نگهبان در نظريه تفسيري شماره  91/30/732مور  91/3/20در مقام پاسخ به ارجواع مقوام معظوم
رهبري پيرو نظر هيئت عالي ح اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه بيان نموده است« :هيئتوزيران پوح از
اعالم نظر رئيح مجلح شوراي اسالمي مکلف به تجديدنظر و اصالح م وبه خويش است ،در غير ايون صوورت
پح از گذشت مهلت مقرر قانوني ،م وبه مورد ايراد ملغيازثر خواهد شد».

منابع فارسي
ابوالحمد ،عبدالحميد ( ،)1383حقوق اداري ايران ،چاپ هفتم ،تهران :توس.
بوشهري ،جعفر ( ،)1384حقوق اساسي (اصول و قواعد) ،تهران :شرکت سهامي انتشار.
تيال ،پروانه ( ،)1387اصول تطبيقي قاعدهسازي و مرزشناسي قانون و آييننامه ،تهران :خرسندي.
تيال ،پروانه (شهريور « ،)1383مفهوومشناسوي ابطوال م ووبات قووه مجريوه :اسوتقالل ادبيوات حقووق
عمومي» ،مجله پژوهشهاي حقوقي ،شماره .4
جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ( ،)1386ترمينولوژي حقوق ،چاپ هجدهم ،تهران :گنج دانش.

راهنماي استفاده از صوورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهوايي قوانون اساسوي جمهووري
اسالمي ايران (تير  ،)1368تهران :اداره ک امور فرهنگي و روابط عمومي مجلح شوراي اسالمي.
سوادکوهيفر ،سام (خرداد و تير « ،)1380بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالو بوراي نقوض م ووبات
دولت/قوه مقننه مرجع رسيدگي سياسي و قوه قضائيه مرجع رسيدگي قضايي» مجلوه دادرسوي،
شماره .26
شعباني ،قاسم ( ،)1373حقوق اساسي و ساختار حکومت جمهوري اسالمي ايران ،تهران :اطالعات.
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صدرالحفااي ،ن راهلل ( ،)1372نظارت قضايي بر اعمال دولوت در ديووان عودالت اداري ،تهوران:
شهريار.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهووري اسوالمي ايوران (تيور
 ،)1369جلد دوم ،تهران :اداره ک امور فرهنگي و روابط عمومي مجلح.
طباطبايي مستمني ،منوچهر ( ،)1386حقوق اداري ،چاپ سيزدهم ،تهران :سمت.
عباسي ،بيژن (زمستان « ،)1383تمايز قوه مسسح و قواي تأسيسي» ،حقوق اساسي ،سال دوم ،شماره
.3
فروزاني ،علي (پاييز  « ،)1354قياس اصولي در قلمرو احکام قوانين موضوعه با اجتهواد در تح وي روح
قانون» ،مجله کانون وکال ،شماره .132
کاتوزيان ،ناصور ( ،)1385مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايوران ،چواپ پنجواهوسووم،
تهران :شرکت سهامي انتشار.
گرجيازندرياني ،علياکبر ( 30دي « ،)1391نظارت غير قضوايي رئويح مجلوح بور م ووبات دولوت»،
روزنامه قانون.

مجموعه نظريات شوراي نگهبان تفسيري و مشورتي در خصوص اصوول قوانون اساسوي بوه
انضمام استفساريه ها و تذکرات ( ،)1359- 1380تهوران :مرکوز تحقيقوات شووراي نگهبوان-
دادگستر.

مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصووبات مجلوس شووراي اسوالمي (دوره سووم)
( ،)1385تهران :مرکز تحقيقات شوراي نگهبان -دادگستر.
مدني ،سيدجالل الدين ( ،)1374حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران:
پايدار.
معين ،محمد ( ،)1375فرهنگ فارسي ،جلد دوم ،چاپ دهم ،تهران :اميرکبير.
مهرپور ،حسين ( ،)1387مختصر حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :دادگستر.
هاشمي ،سيدمحمد (بهار  ،)1382حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايوران ،جلود دوم ،چواپ هفوتم،
تهران :ميزان.
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