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 چکيده

هايي همچون حقوق عمومي و حقوق خصوصي، دوگانه قدرت و ها دانست: دوگانهتوان عرصه دوگانهعرصه حقوق عمومي را از يک منظر مي

اراده عمومي و اراده فردي، دوگانه عمل حاکميتي و عمل تصدي، دوگانگي نهادهاي سياسي )امر آزادي، دوگانه دولت و شهروند، دوگانه 

سياسي، اداري و تقنيني( و قضايي )امر قضايي(، دوگانگي شخصيت حقوقي دولت و شخصيت زمامداران، دوگانه حق )امتياز، صالحيت، آزادي، 

، دوگانه اعمال يکجانبه و 4مي و منفعت خصوصي، دوگانه شکل و محتوا)ماهيت(قدرت( و تکليف)تعهد، اجبار، تقيد(، دوگانه منفعت عمو

نامه و ينياعمال قراردادي، دوگانه اکثريت و اقليت، دوگانه اداره کننده و اداره شونده، دوگانه حقوق و اخالق، دوگانه قاعده و استثنا، دوگانه آ

هاي جاد تضمينها به ايجوهره حقوق عمومي پيوندي وثيق دارد. بسياري از اين تفکيک ها باتوان گفت وجود اين دوگانگيقانون. بنابراين، مي

ها اصوالً مطلوب و مقبول نيست و به هم زدن اين دوگانگي يا چندگانگي پس به هم خوردن و پردازند.محکمي در رابطه دولت و شهروند مي

انه هاي ناسازگار است. حکمراني مطلوب و شايسته نيز بايد بتواند بين اين امور به عبارتي هنر حقوق عمومي تلفيق و کنار هم نشاندن اين دوگ

است.  نامههايي که در عرصه حقوق عمومي جايگاه رفيعي دارد، دوگانه قانون ـ آيينناسازگار تعادل منطقي ايجاد نمايد. از جمله دوگانگي

شد تا يکي از مباحث جدي حقوق عمومي بار ديگر احيا شده و حتي در عرصه هاي اخير باعث گرايي سياسي ـ حقوقي قوه مجريه درسالاراده

کوشد تا به بازشناسي قلمروهاي صالحيتي قواي مقننه و مجريه در زمينه ها را به سوي خود معطوف نمايد. مقاله حاضر، ميعمومي جامعه نگاه

 وضع قواعد حقوقي کلي بپردازد.   

 

 تفکيک شکلي، تفکيک ماهوي، صالحيت تکليفي، صالحيت اختياري. قانون، آيين نامه، ها:كليدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 11/1811/ 9تاريخ پذيرش:                                 1/6/1811تاريخ دريافت:  1
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 آييني و قواعد ماهوي.قواعد  4



 مقدمه
هاي يکتاساالر، صالحيت انحصاري وضع قاعده حقوقي در تر در نظامطور کليهاي سلطاني يا بهاز منظر تاريخي، در نظام

هم اکنون نيز کم نيستند کشورهايي که عمده قدرت قانونگذاري  5اختيار قوه مجريه و شخص رئيس کشور قرار داشت.

ويژه درکشورهاي آمريکاي التين مانند اروگوئه، هندوراس، هائيتي، اکوادور، بوليوي، پرو(. در دست قوه مجريه است )به

اين کشورها، ظاهراً،  حتي، برخي از 7کند.به وضع قانون مبادرت مي 6در اين کشورها رئيس قوه مجريه با بخشنامه ـ قانون

هم ندارند يا اگر هم نهادي بنام پارلمان وجود دارد، اين نهاد کامالً تابع قوه مجريه است، مانند پاراگوئه، گواتماال،  1پارلمان

 جودها گروه اپوزيسيون به معناي واقعي کلمه ونيکاراگوئه، السالوادور، پاناما و جمهوري دومينيکن و کوبا. در اين پارلمان

ند ککه مورو کاپلتي ذکر ميهاي اقتدارگراي حاکم قرار دارند. چنانندارد يا در صورت وجود، کامالً تحت مهار نظام

  9جمهور اجازه خلع يد و تعليق نمايندگان مجلس را داشته است.، رئيس1911حتي در برزيل، در دهه 

ه يا طبقه حاکم به تنهايي براي ايجاد هنجارهاي حقوقي ها اراده سلطان، حاکم خودکامدر اين دسته از نظام»بنابراين، 

ساالر سازگار نيست هاي  مردمروشن است که پذيرش چنين قدرت مسلطي با انديشه 11«.کندو حق و تکليف کفايت مي

يل يک در ذمعناست. مفهوم تفکو سخن گفتن از تفکيک قلمرو اجرايي از قلمرو تقنين در اين دسته از کشورها اساساً بي

و صيانت از  پذيري زمامدارانساالري قابل فهم است. اين گفتمان بر مبناي اصولي مانند تفکيک قوا، نظارتگفتمان مردم

 شود و درآغاز تاکيدهاي فردي و گروهي شکل گرفته است. در اين سنت فکري، معادله کامالً عوض ميها و آزاديحق

ت و قوه مجريه يک نهاد تبعي و طفيلي است و صالحيتي جز اجراي فرامين شود که تنها قدرت قانونگذار، پارلمان اسمي

هاي روسو قرار داشته است پارلمان را بارزترين نماد پارلمان ندارد. اين سنت که در قسمت اعظم آن تحت تأثير انديشه

 شمردند.   العنان ميو مطلق داند. از اين روست که در مقاطعي از تاريخ، قانون را مقدسساالري و اراده عمومي ميمردم

نظران، کارکردهاي حقوقي حاکميت نظر وجود دارد. برخي از صاحبدرباره کارکردهاي حقوقي حاکميت، اختالف

ه عنوان کارکردي طفيلي و غير اصيل( خالصعنوان کارکردي اوليه و اصيل( و اجرايي )بهرا در دو موضوع قانونگذاري )به

دانند. گروهي ديگر، ماهيت کارکرد قضايي را را هم بخشي از کارکرد اجرايي دولت مي کنند و کارکرد قضاييمي

 دار، کارکردهاي حاکميتنظر از اين مجادالت دامنهنگرند. صرفاي مستقل ميمتفاوت دانسته و به آن همچون کارويژه

 11توان در سه مورد قانونگذاري، اجرا و دادگستري تبيين کرد.را مي
 

 کارکرد قانونگذاريالف( 
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 پردازد.مي 14و الزام آور 18غير شخصي 12نظام سياسي از طريق قانونگذاري به وضع قواعد اصوالً کلي،
 

 ب( کارکرد اجرايي

ي و پردازد. قانون به بيان قواعد کلنظام سياسي حاکم با توسل به عنصر اقتدار و راهکارهاي عيني به اجراي قوانين مي

اده از تواند با استفا دولت بايد آن را درباره موارد و مصاديق عيني به اجرا گذارد. اجراي قوانين ميپردازد، امانتزاعي مي

 هاي فردي تأمين شود.نامه يا تصميمنامه، فرمان نامه، بخشابزارهاي حقوقي، مانند صدور آيين

 

 ج( کارکرد قضايي

ت و پردازد. گسترش عدالع مخاصمات و اعمال دادگستري ميها به رفنظام سياسي حاکم با استناد به قوانين و اجراي آن

تواند صلح اجتماعي را به ارمغان آورد. در کارکرد قضايي، هر چند نظارت بر دادورزي يکي از کارکردهايي است که مي

در اين  حسن اجراي قوانين نيز مدنظر است اما همانند کارکرد اجرايي، مسأله مهم اجراي قانون است، البته هدف اجرا

ايي قضمرحله متفاوت است. هدف، اجراي قانون درباره دعاوي و حل و فصل مخاصمات از طريق يک عمل قضايي يا شبه

 است. 

هاي حاکميت را در اين سه مورد تلخيص توان تمام مأموريتگانه فوق، نميرغم اهميت راهبردي کارکردهاي سهبه

 16مربوط است که هدف اصلي آن تضمين نظم عمومي است. 15دولت ژاندارمتر به وظايف کرد. اين وظايف سه گانه بيش

قانون اساسي قواي حاکم را به سه قوه مقننه، قضاييه و مجريه تفکيک  57در نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران، اصل 

از نمايندگان اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسالمي است که »قانون اساسي  51نموده است. مطابق صدر اصل 

اما ، است مجلس شوراي اسالميدر اختيار « عمال قوه مقننهاِ»گرچه، بر اساس اين اصل، «. شودمنتخب مردم تشکيل مي

نام دولت )هيأت وزيران، يک يا چند تن از صالحيت وضع قاعده کلي در انحصار مجلس نيست و نهاد سياسي ديگري به

 .17به وضع قاعده کلي بپردازد نامهتواند در قالب آيينوزرا( نيز مي

هاي  و هم قدرت قانونگذاري هر دو ريشه در قانون اساسي نامهتوان گفت هم قدرت آيينبا توجه به اين مطالب، مي

صورت موردي جديت خاصي را در صيانت از حريم اين دو صالحيت اي از آراي خود بهدارند و شوراي نگهبان در پاره

ده است. اما، پرسش اصلي آن است که حدود اين دو صالحيت اختصاصي دقيقاً کجاست؟ اختصاصي از خود نشان دا

الحيت سو و مطالعه صپاسخ به اين پرسش نيازمند تفصيل موضوع در قالب بررسي صالحيت تقنيني مجلس از يک

نامه، در يينو قانون و آپذيري تفکيک قلمرنوشتار حاضر به مطالعه امکان از سوي ديگر است. قوه مجريهگذاري نامهآيين

مجلس شوراي  تقنييني پردازد. بدين ترتيب، در فراز نخست، پيرامون صالحيتذيل نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران مي

جه به اين که شود. با توگذاري قوه مجريه  بررسي مينامهاسالمي سخن گفته شود و در فراز واپسين، قلمرو صالحيت آيين

                                                 
12. Des règles générales 

18. Des règles impersonnelles 

14. Des règles obligatoires 

15. État Gendarme 

16. GEORGES, op. cit., p. 38. 

 قانون اساسي. 181اصل  15.



اي و نامههاي حقوقي ـ سياسي کنوني درباره تفکيک امر قانوني از امر آييندگان، توضيح چالشدغدغه اصلي نويسن

ا ههاي آن در نظام حقوقي جمهوري اسالمي است، در پايان اين مطالعه راهکارهاي چندي براي غلبه بر دشواريدشواري

 هاي موجود در نظام حقوقي کشور پيشنهاد خواهد شد.و گره

 

 صالحيت تقنيني مجلس در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ـ قسمت نخست
ز هاي مجلس شوراي اسالمي اعالوه بر نقش نظارتي مجلس بر قواي ديگر در ابعاد سياسي و مالي و نيز برخي کارويژه

توان دو نوع مي با تدقيق در اصول قانون اساسي 19نامه نمايندگان،و تصويب اعتبار 11قبيل انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان

 صالحيت تقنيني به شرح زير براي مجلس مشاهده نمود:

 

 هاي مجلس شوراي اسالميگفتار اول ـ انواع صالحيت

 صالحيت تکليفي .1

گوناگون  هايبيش از چهل مورد در قانون اساسي به تعيين ضوابط، شرايط، حدود، کيفيات و اموري از اين دست در حيطه

 از: است، برخي از اين امور عبارتندتوسط قانون اشاره شده 

 21ي اسالميموارد، طرز تشکيل و حدود اختيارات و وظايف شوراهاتعيين  - 

  21 نشريات و مطبوعاتتفصيل موارد مربوط به آزادي  - 

 22هاي عموميکارگيري انفال و ثروتنحوه مديريت و به -

 28خصوصي در اقتصادهاي دولتي، تعاوني و تعيين ضوابط، قلمرو و شرايط بخش -

  24مالکيت شخصيضوابط مربوط به  -

 25تعيين ضوابط مالکيت شخصي -

 26تعيين موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي -

 27تعيين ترتيب تهيه اليحه بودجه -

 21، حدود وظايف و اختيارات و سلسله مراتب شوراهااسالمي شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شوراهاي -

                                                 
  11. بند 2 اصل 91 قانون اساسي. 

  19. اصل 98 قانون اساسي. 

  21. اصل 7 قانون اساسي.

  21. اصل 24 قانون اساسي.

 22. اصل 45 قانون اساسي.

  28. اصل 44 قانون اساسي.

  24. اصل 47 قانون اساسي.

  25. اصل 47 قانون اساسي. 

  26. اصل 51 قانون اساسي.

  27. اصل 52 قانون اساسي.

  21. اصل 111 قانون اساسي.



 29هاتعيين صالحيت دادگاه -

 81تعريف جرم سياسي -

 خالف قوانين هاي بنيادين مردم است. از طرف ديگر برمرتبط با حقوق و آزادي و برخي موارد ديگر که عموماً

نع م اساسي برخي کشورها که با احصاي موارد صالحيت قانونگذاري، پارلمان را از ورود به ساير موضوعات، صراحتاً

مجلس شوراي اسالمي در عموم مسائل در »ه است: شدقانون اساسي جمهوري اسالمي مقرر  71در اصل   81؛اندکرده

 «.تواند قانون وضع کندحدود مقرر در قانون اساسي مي

ه قانون ب گيري کرد که در تمام مواردي که در قانون اساسي تعيين ضوابط اموري صراحتاًتوان چنين نتيجهبنابراين، مي

 است، مجلس شوراي اسالمي الزام به تقنين در موارد ياد شده داشته و تقنين در حوزه اموري که به برخي ازمحول شده 

ها اشاره شد از صالحيت اختياري مجلس خارج بوده و الزامي است. در واقع اين قبيل موضوعات مصرح در قانون آن

قانون اساسي  71ل در اص «تواندمي»بيانگر استثنائات واژه  ،يدها برگزرا براي آن «قوانين تکليفي»توان عنوان اساسي که مي

اي هاست، البته در اين خصوص قابل ذکر است، تضمين تصويب چنين قوانيني توسط مجلس به داليل مرتبط با تکنيک

 فحقوقي با مشکل مواجه است. به عبارت ديگر، قانون اساسي منع تصويب قوانين با موضوع خاص را نسبت به تکلي

 .82کندصورت مؤثرتري تضمين ميتصويب قوانين با موضوع خاص به

 

 صالحيت اختياري .2

به جز مواردي که در قانون اساسي مجلس ملزم به وضع قانون است، ساير موارد در صالحيت اختياري مجلس بوده و 

صالحيت تقنيني مجلس چه  مدعاست.قانون اساسي دليل اين  71. اصل 88ها قانون وضع کندتواند در مورد آنمي مجلس

در بعد تکليفي و چه در بعد اختياري آن به اين معنا نيست که مجلس آزادانه و بدون هيچ محدوديتي حق وضع قانون در 

ل برتري عنوان نتيجه اصاصل کنترل قوانين توسط قانون اساسي به»اي را خواهد داشت. تمام موضوعات و بدون هيچ ضابطه

يزي کند کليه قوانين مصوب پارلمان در معني و مفهوم چو تضمين کننده اصل سلسله مراتب قوانين ايجاب ميقانون اساسي 

. در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، مصوبات مجلس شوراي اسالمي 84«خالف اصول قانون اساسي در برنداشته باشد

 هايي به شرح زير روبروست.ويش با محدوديتاز اين قاعده مستثني نبوده و مجلس در اِعمال صالحيت تقنيني خ

 

                                                 
  29. اصل 159 قانون اساسي.

  81. اصل 161 قانون اساسي.
 اشاره کرد. 1951قانون اساسي فرانسه مصوب  84توان به اصل در اين زمينه مي 81

، ترجمه اسماعيل نعمت اللهي، چاو اول، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم نظريه حقوقي نابکلسن، هانس،  82

 .116)سمت(، ص  انساني دانشگاهي

اد نمي کند. به ديگر شريفات وضع مصوبات مجلس ايجناگفته نماند، تفکيک صالحيت مجلس به تکليفي و اختياري تفاوتي را در ماهيت، اعتبار يا آيين و ت 88

در نظام  organique   سخن، اصوال، اعتبار حقوقي قوانين مصوب مجلس يکسان است. پس اين تفکيک را نمي توان به معناي پذيرش قانون سازمان دهنده 
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 هاي صالحيت تقنيني مجلس در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايرانمحدوديت -دوم گفتار

قوه مقننه، قوه مجريه و قوه  قانون اساسي قواي حاکم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند از: 57در اصل  شد، که ذکرچنان

( قانونگذار اساسي اِعمال 51دنبال اين حکم در اصل بعدي )اصل ند. بهشوامر اِعمال مي قضائيه که زير نظر واليت مطلقه

مورد اشاره قرار گرفته است  59پرسي که در اصل قوه مقننه را در صالحيت مجلس شوراي اسالمي قرار داده است و همه

و فرهنگي  هم اقتصادي، سياسي، اجتماعيواقع استثنايي است بر صالحيت مجلس نسبت به تقنين که در موارد بسيار م در

گيرد و در اين حالت اعمال قوه مقننه از طريقي غير و البته آن نيز با تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس صورت مي

 59جز اصل نظر از اختيارات خاص واليت فقيه در حکومت اسالمي، بهپذيرد. صرفانجام مي از مجلس شوراي اسالمي

( مورد ديگري که در قانون اساسي، قانونگذاري به مرجعي غير از مجلس واگذار گرديده، تصويب قانون مربوط پرسي)همه

ين شوراي هشتم برعهده فقهاي اولوهاست که براساس اصل يکصدبه تعداد و شرايط خبرگان رهبري و کيفيت انتخاب آن

نه تغيير و نيز برسد و از آن پس هرگو  يرهبرمقام تصويب  نگهبان قرار داده شده که پس از تصويب اکثريت آنان بايد به

 تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به خبرگان در صالحيت خود آنان است.

جز موارد فوق، استثناء ديگري بر صالحيت قانونگذاري مجلس در قانون اساسي با اين عنوان که قانون به تصويب به

قانون اساسي، مجلس شوراي اسالمي را نهاد صالح  71برسد، ذکر نگرديده و در همين راستا اصل  مرجعي غير از مجلس

 براي وضع قانون در عموم مسائل دانسته است.

توان گفت اطالق و عموم صالحيت تقنيني مجلس نسبت به قانونگذاري به ترتيب طور خالصه ميبنابر مراتب فوق به

َ قَدْ عام ٍّ اِالٍّ و ما مِنْ» ،گونه که در اصول فقه گفته شده استقابل استنتاج است. اما همانقانون اساسي  71و  51از اصول 

ها را توان آنهايي مواجه است که مي، صالحيت عام و مطلق مجلس بنابر برخي اصول قانون اساسي با محدوديت«خُصّ

 بندي کرد:ماختياري تقسيهاي غيرهاي اختياري و محدوديتدر دو دسته محدوديت

 

 هاي اختياريالف( محدوديت

تواند صالحيت هاي مجلس در قانون اساسي بيانگر مواردي است که مجلس مياصول مرتبط با صالحيت تأمل در

است و  85گذاري خويش را در مواردي خاص اختياراً محدود کند. اين موارد يکي ارجاع تقنين به قوه بنيادگذارقاعده

 ديگري تفويض اختيار:

 مبني بر ارجاع اِعمال قوه مقننه به آراي عمومي،  59( اصل 1

ها، هاي داخلي و تفويض تصويب اساسنامه سازمانمبني بر تفويض اختيار وضع قانون به کميسيون  15( اصل 2

 ربط يا دولت.هاي ذيها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به کميسيونشرکت

هاي خود را به اکثريت تواند، با اراده و تشخيص خود، صالحيتمي در اين موارد، مجلس شوراي اسالمي

)تفويض اختيار(، موارد فوق از  هاي داخلي يا دولت واگذار کند. در اين حالتپرسي، کميسيوندهندگان در همهرأي

مورد راين تفويض د چهاهاي داخلي، چنشود. البته درخصوص تفويض اختيار به کميسيونصالحيت مجلس خارج مي

هاي دولتي و يا وابسته به دولت باشد، مصوبه کميسيون داخلي مجلس، دائمي تلقي شده اما در تصويب اساسنامه سازمان
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شود و صورت آزمايشي اجرا مينمايد بههاي داخلي در مدتي که مجلس تعيين ميساير موارد، قوانين مصوب کميسيون

 ها با مجلس است.تصويب نهايي آن

 

 هاي غيراختياريتب( محدودي

ه اول بندي کرد: دستتوان به دو دسته تقسيمهاي غيراختياري وارده بر صالحيت مجلس شوراي اسالمي را ميمحدوديت

مواردي است که تخصصاً از صالحيت مجلس خارج بوده و دسته دوم ناظر بر مواردي است که تخصيصاً از صالحيت 

درحدود مقرر در »قانون اساسي، صالحيت عام قانونگذاري مجلس  71صل که بنابر امجلس خارج شده است. توضيح آن

است، پس اختيارات ساير نهادهاي مقرر در قانون اساسي تخصصاً از صالحيت مجلس شوراي اسالمي خارج « قانون اساسي

هب رسمي و يا تواند قوانين مغاير با احکام مذمقرر گرديده است که مجلس نمي 72است. همچنين از آنجا که در اصل 

ند، تحت کنقانون اساسي وضع نمايد، پس آن دسته از اصول قانون اساسي که صالحيت مجلس را در اين راستا محدود مي

 هايمحدوديت بندي است.هاي غيراختياري که تخصيصاً از صالحيت مجلس خروج دارد، قابل طبقهعنوان محدوديت

 عبارتند از: گفتهپيش

 

 از صالحيت مجلس خارج است: ( مواردي که تخصصا1ً

 

ها در حيطه وظايف رهبري قرار دارد گذاري درمورد آنگيري و مقررات: مواردي که تصميم 111و  57اصول  -1

، هاي کلي نظامتوان از تدوين و تصويب سياستتخصصاً از صالحيت مجلس خارج است. در اين راستا مي

ت محکومين و نيز اختيارات و وظايف شوراي عالي انقالب گانه، عفو يا تخفيف مجازاتنظيم روابط قواي سه

 نام برد. 86فرهنگي

راي نخستين ها که ب: مطابق مفاد اين اصل، قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان و کيفيت انتخاب آن111اصل  -2

يير و غرسد و از آن پس هرگونه توسيله فقهاي شوراي نگهبان تهيه و به تصويب رهبر انقالب ميدور، به

 تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صالحيت خود آنان است.

: براساس ذيل اين اصل، مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط خود اعضاي مجمع، 112اصل  -8

 تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.

شود، بنابراين عالي کشور مطابق اين اصل توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي : ضوابط تشکيل ديوان161اصل  -4

 تعيين ضوابط تشکيل ديوان عالي کشور تخصصاً از صالحيت مجلس شوراي اسالمي خارج است.

 جمهور است که با همکاري وزيرانمشي دولت در صالحيت رئيس: مطابق اين اصل تعيين برنامه و خط184اصل  -5

مشي دولت، تخصصاً از صالحيت مجلس کند، لذا تقنين در حوزه تعيين برنامه و خطادرت ميبه اين امر مب

 شوراي اسالمي خارج است.

هاي کلي هاي دفاعي ـ امنيتي کشور در محدوده سياستاين اصل تعيين سياست« يک»: براساس بند 176اصل  -6

است، همچنين تصويب تشکيالت شده از طرف مقام رهبري در صالحيت شوراي عالي امنيت ملي تعيين
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 شود از قبيل شوراي دفاع و شورايشوراهاي فرعي که به تناسب وظايف شوراي عالي امنيت ملي تشکيل مي

امنيت کشور نيز در صالحيت خود شوراي عالي امنيت ملي است که البته مصوبات اين شورا بايستي به تأييد 

گفته، تخصصاً از صالحيت مجلس شوراي اسالمي خارج ه پيشدر هر دو حوز نينمقام رهبري نيز برسد. لذا تق

 است.

چهارم عهده شوراي نگهبان است که با تصويب سه: مطابق اين اصل صالحيت تفسير قانون اساسي به91اصل  -7

شود. لذا ارائه تفسير قانوني و رسمي از اصول قانون اساسي صرفاً در صالحيت شوراي نگهبان آنان انجام مي

تواند مطابق تفسير و خصصاً از صالحيت تقنين مجلس خارج است، هرچند در اين مورد مجلس ميبوده و ت

اي نگهبان الً شورآگيري کند که مها و لوايح قانوني تصميمبرداشت خود از اصول قانون اساسي نسبت به طرح

سير شوراي نگهبان، تف نظر نهايي را اعالم خواهد کرد با اين توضيح که تأييد يا رد مصوبات مجلس از سوي

و  شود بلکه نوعي تفسير تبعي يا تفسير تطبيقي از اصول قانون اساسيقانوني اصول قانون اساسي محسوب نمي

 باشد.مي 91 خارج از موضوع اصل

شوراي نگهبان از اين اصول مبني  19/4/1816مورخ  21984: باتوجه به نظريه تفسيري شماره 99و  91، 4اصول  -1

صويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيالتي شوراي نگهبان که انجام وظايف آن که تبر اين

ين در توان چنين نتيجه گرفت که تقنباشد، ميهاست، برعهده خود اين شورا ميبه تشخيص شورا متوقف بر آن

در صالحيت  حوزه ضوابط و مقررات يادشده تخصصاً از صالحيت مجلس شوراي اسالمي خارج گرديده و

 باشد.انحصاري نهاد شوراي نگهبان مي

: اصالح و تغيير قانون اساسي بر اساس اين اصل در صالحيت شوراي بازنگري قانون اساسي بوده و 177اصل  -9

 تخصصاً از صالحيت مجلس شوراي اسالمي خارج است.

 

 ( مواردي که تخصيصاً از صالحيت مجلس شوراي اسالمي خارج است:2
تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام ، مجلس شوراي اسالمي نمي72متعدد قانون اساسي از جمله اصل بنابر اصول 

مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. بنابراين رعايت تمام مفاد قانون اساسي در کنار موازين اسالمي 

مجلس ملزم به رعايت تمام مفاد شکلي و ماهوي اصول به تشخيص شوراي نگهبان شرط اعتبار مصوبات مجلس است و 

 هايي را بر صالحيت عاممختلف قانون اساسي در تقنين است، با اين حال برخي اصول قانون اساسي منجزاً محدوديت

اند و از اين حيث برخي موضوعات، تخصيصاً از صالحيت قانونگذاري مجلس خارج است، قانونگذاري مجلس وارد کرده

 ن موارد عبارتند از:اهم اي

را،  هاي مشروع: بنابر اين اصل هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت ارضي کشور آزادي9اصل  -1

هاي مشروع، تخصيصي است بر صالحيت هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب کند. لذا عدم امکان سلب آزادي

 عام مجلس در قانونگذاري.

هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل تجويز فعاليت: بر اين اساس 51اصل  -2

جبران آن مالزمه پيدا کند ممنوع بوده و از اين جهت اين اصل تخصيصي است بر صالحيت عام قانونگذاري 

 مجلس.



يل يندگان که به تقلهاي قانوني و همچنين ارائه پيشنهادي از سوي نما: بنابر مفاد اين اصل ارائه طرح75اصل  -8

انجامد و طريق جبران کاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد معلوم نشده درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي

 باشد، تخصيصاً از صالحيت مجلس شوراي اسالمي خارج است.

 عايت: در اين اصل هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع دانسته شده است مگر اصالحات جزئي با ر71صل  -4

طرفه نباشد. بنابر مفهوم مخالف اين اصل هرگونه تغيير يک طرفه در خطوط که يکمصالح کشور به شرط اين

 مرزي کالً ممنوع بوده و تخصيصاً از صالحيت مجلس شوراي اسالمي خارج است.

و معاون  يها و مؤسسات در امور تجارتي وصنعتي و کشاورز: مطابق اين اصل دادن امتياز تشکيل شرکت11اصل  -5

هاي غيراختياري است که و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است و اين مورد نيز يکي از مصاديق محدوديت

 تخصيصاً از صالحيت عام مجلس در اصل هفتادويک قانون اساسي خارج است.

با تصويب  ست مگر: براساس اين اصل بناها و اموال دولتي که از نفايس ملي باشد، قابل انتقال به غير ني18اصل  -6

ايس منحصر به فرد نباشد. لذا تجويز انتقال نفايس ملي منحصر فمجلس شوراي اسالمي، آن هم درصورتي که از ن

 به فرد به غير تخصيصاً از صالحيت عام مجلس خارج است.

گردند، مي گانه زير نظر واليت مطلقه امر و امامت اِعمالقانون اساسي قواي سه 57 : بنابر اصل111و  57اصول  -7

هاي کلي نظام پس ، تعيين سياست111اصل « يک»از طرف ديگر يکي از وظايف و اختيارات رهبري مطابق بند 

مله ج هاي کلي نظام براي تمام قوا ازاز مشورت با مجمع تشخيص مصحلت نظام است. لذا رعايت مفاد سياست

ت هاي کلي نظام تخصيصاً از صالحيمفاد سياستمجلس شوراي اسالمي الزامي بوده و تصويب قوانين مغاير با 

 عام قانونگذاري مجلس خارج است.

: تجويز عضويت افراد خارجي در ارتش و نيروهاي انتظامي کشور بر اساس اين اصل، تخصيصاً از 145اصل  -1

 صالحيت عام تقنيني مجلس خارج شده است.

آميز صلح هايي در کشور هر چند به عنوان استفاده: مطابق اين اصل استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارج146اصل  -9

 باشد ممنوع بوده و اين موضوع، تخصيصي است بر صالحيت قانونگذاري مجلس.

برداري شخصي از وسايل و امکانات ارتش بنابر مفاد اين اصل، تخصيصاً از : تجويز هر نوع بهره141اصل   -11

 صالحيت مجلس خارج است.

: تصويب هرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر 158اصل  -11

 شئون کشور گردد بواسطه حکم اين اصل، از صالحيت تقنيني مجلس خروج تخصيصي دارد.

 

 گذاري قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايراننامهصالحيت آيين ـ قسمت دوم
البته دو  87انون اساسي جمهوري اسالمي ايران، مجلس حق تفويض اختيار قانونگذاري به مراجع ديگر را ندارد.مطابق ق

ها، ازمانهاي داخلي و تفويض اختيار تصويب اساسنامه ساستثناي تفويض اختيار تصويب قوانين آزمايشي به کميسيون

قانون  15ت در اين زمينه ذکر شده است. اما بنابر اصل ربط يا به دولهاي ذيها و مؤسسات دولتي به کميسيونشرکت
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اساسي در اين راستا اصل بر عدم امکان تفويض اختيار قانونگذاري به نهادي غير از مجلس است. اين محدوديت يعني عدم 

قانون  181امکان تفويض اختيار، از جانب قدرت مؤسس بر مجلس تحميل شده است. اما همين قدرت مؤسس در اصل 

ساسي صالحيت وضع قواعد کلي را به نهادي غير از قوه مقننه يعني به هيئت وزيران و وزرا نيز داده است. مطابق اصل ا

 شود، هيئت وزيرانهاي اجرايي قوانين مينامهعالوه بر مواردي که هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين»موصوف، 

مه نانامه و آيينهاي اداري به وضع تصويباي قوانين و تنظيم سازمانحق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجر

 نامه و صدور بخشنامه راحق وضع آيين بپردازد. هريک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران

 . «دارد...

ناسايي براي قوه مجريه قابل شگذاري نامهبنابر مفاد اين اصل، دو گونه صالحيت تکليفي و اختياري، در حوزه آيين

 .است

 

 گذاري قوه مجريهنامهآيين هايگفتار اول ـ انواع صالحيت

 

 صالحيت تکليفي. 1
رجع صالح انشا وسيله ماند. برخي قانون را دستور کلي که بههاي مختلفي اشاره کردهحقوقدانان در تعريف قانون به ويژگي

هايي مانند عموميت و تعميم، برخي داشتن ويژگي 81اند.باشد، تعريف کردهدار رسيده شده و به توشيح مرجع صالحيت

برخي  89اند،هاي قانون درنظر گرفتهعنوان ويژگيت گرفتن از سوي قدرت اجتماعي را بهأالزام، پايبندي و دوام و نش

آيد، ايز به اجرا درمياند؛ در قلمرو حاکميت دولتي خاص با حاکميت و هويت متمهاي قانون را چنين پنداشتهويژگي

آور است و اجراي آن از سوي دولت تضمين طور که قلمرو مکاني خاص دارد و الزامقلمرو زماني خاص دارد همان

لني، آور، عام، امري، عاند، ازجمله الزامها در تعريف قانون ذکر شدهتوان گفت طيف وسيعي از ويژگينهايتاً مي 41شود.مي

 41صالح، مستمر، کارآمد، کلي، انجام شدني و غيرشخصي بودن.مفيد قطعيت، مصوب مرجع ذي واضح، معطوف به آينده،

توان گفت کلي و عام بودن قانون در کنار هاي مفصل نظري پيرامون مفهوم و تعريف قانون، مينظر از بحثصرف

رد قريب مو ها درگرفته و اين ويژگي تر مورد مناقشه حقوقدانان قرارهايي است که کمآور آن، ازجمله ويژگيماهيت الزام

مجري قانون الزام داشته باشد اين قانون  چهانبا اين اوصاف چن 42کند.به اتفاق مصوبات مجلس شوراي اسالمي صدق مي

که ترتيبات و مقدمات اي ندارد جز آنعام و کلي را لباس اجرا پوشانده، در عرصه عمل به منصه ظهور برساند، چاره

نامه منظور تطبيق بر مصاديق جزئي فراهم آورد، اين همان چيزي است که آن را آييناين قاعده کلي را به اجرايي شدن

 ناميم.اجرايي مي

                                                 
 .517، ص 1872، چاو ششم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ترمينولوژي حقوقجعفري لنگرودي، محمدجعفر، .  81
 .865، ص 1817، چاو اول، تهران، نشر ثالث، شناسيحقوقساکت، محمدحسين، .  89
 .22، ص 1812هاي مجلس شوراي اسالمي، انتشارات مرکز پژوهش ، چاو اول، تهران،نامه نگارش قانونشيوهزاده، صفر، بيگ.  41
 .1814هاي مجلس شوراي اسالمي، ، چاو اول، تهران، انتشارات مرکز پژوهشگذاريبنياد نظري اصالح قانون: راسخ، محمد، .ک ر..  41
ين مردم هاي بنيادموضوعاتي که به خصوص با حقوق و آزادياين امر به منزله نفي صالحيت مجلس در تصويب موارد جزئي و خاص نيست، همچنين در .  42

 در ارتباط است، ورود به جزئيات توسط مجلس با منطق حقوق عمومي سازگارتر است.



کند مصوبات مجلس شوراي اسالمي براي اجرا به قوه قانون اساسي که تأکيد مي 51حال با درنظر گرفتن ذيل اصل 

راستاي  بديهي است قوه مجريه در ه شد،ها اشارهايي از قانون که فوقاً به آنيگردد و نظر به ويژگمجريه و قضائيه ابالغ مي

 هاي اجرايي مورد نياز نيز دارد.نامهوظيفه به اجرا درآوردن مفاد قوانين، الزام به تهيه و تصويب آيين

 گذاري ممکن است از دو طريق ايجاد شود:نامهاين صالحيت تکليفي قوه مجريه در آيين

ه درمورد کپردازد بدون آنامي که مجلس در اِعمال صالحيت قانونگذاري خويش صرفاً به تصويب کليات مي. هنگ1

 جزئيات و نحوه اجراي آن تدبيري انديشيده باشد.

ها و ضوابط، قوه مجريه را مکلف به تدارک جزئيات و تفصيل . هنگامي که قانونگذار پس از ذکر کليات و چارچوب2

بيانگر اين مصداق از صالحيت تکليفي قوه  181کند. قسمت اول صدر اصل هاي اجرايي مينامهيه آيينموضوع درقالب ته

عالوه بر مواردي که هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين »دارد: مجريه است، آنجا که قانونگذار اساسي بيان مي

 «.شودهايي اجرايي قوانين مينامهآيين

 هاي اجرايي در راستاي به اجرانامه، قوه مجريه تکليف به تدوين و تصويب آيينگفتهدر هريک از موارد پيش

 گذاري است.نامهدرآوردن مصوبات مجلس داشته که اين موارد بيانگر صالحيت تکليفي قوه مجريه در آيين

در تصويب  دولتگذاري، توجه به صالحيت نکته قابل تأمل در خصوص صالحيت تکليفي قوه مجريه در بعد قاعده      

ت به رسد با عنايها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت است، در اين مورد به نظر ميها، شرکتدائمي اساسنامه سازمان

بندي قهطب« ها[ را به دولت بدهدتصويب آنها ]اساسنامه اجازه»تواند دارد مجلس ميقانون اساسي که بيان مي 15مفاد اصل 

باشد هاي تکليفي قوه مجريه صحيح نهاي دولتي توسط دولت در زمره صالحيتساسنامه سازمانصالحيت تصويب دائمي ا

هاست که اين امر در قالب لوايح قانوني به تصويب مجلس نامه اين سازمانو دولت صرفاً هنگامي مکلف به تصويب اسا

ا توسط هتجويز تصويب اين قبيل اساسنامهنفسه و در قالب طرح قانوني اختياري بيش از رسيده باشد. در واقع مجلس في

گذاري و اختصاص اين امر به مجلس، مؤيدي است بر دولت ندارد. توجه به عدم صالحيت ذاتي قوه مجريه در قاعده

 قانون اساسي. 15الذکر از اصل صحت تفسير مضيق عبارت فوق

 

 صالحيت اختياري .2

د گذاري توسط مجلس نقض گرديده و قوه مجريه تکليف به تدوين قواعانحصار قاعده ،جز مواردي که بنابر تفصيل فوقبه

قانون اساسي، هيئت وزيران حق  181هاي اجرايي قوانين دارد، مطابق قسمت دوم صدر اصل نامهالشمول در قالب آيينعام

ردازد و نامه بپنامه و آيينبه وضع تصويبهاي اداري دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان

 .نامه را داردنامه و صدور بخشهريک از وزيران نيز در حدود صالحيت خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين

گذاري قوه نامهگذاري است. البته صالحيت آييننامهاين موارد بيانگر شناسايي صالحيت اختياري قوه مجريه در آيين

 هايي به شرح زير مواجه است.ر نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران مطلق نبوده و با محدوديتمجريه د

 

گذاري قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسالمي نامههاي صالحيت آيينمحدوديت گفتار دوم ـ

 ايران



ها و نامهتصويب ،سنجندميدر سلسله مراتب شکلي قواعد حقوقي که اهميت قاعده را برحسب دستگاه واضع آن 

گيرد و در اين نظم حقوقي نهايتاً سلسله مراتب مادون قوانين مصوب پارلمان قرار مي ،هاي مصوب هيئت وزيراننامهآيين

شکلي قواعد، منجر به سلسله مراتب مادي شده و محتواي قواعد فروتر بايد لزوماً محتواي قواعد برتر را مراعات کند. 

ر نوع هنجار فرودين با هنجارهاي رده فرازين، ناشي از اصل قانوني بودن است که مورد پذيرش قريب به اصل انطباق ه»

شمار اتفاق مکاتب حقوقي است. به زبان ديگر، برتري قانون بر اعمال مصوب قوه مجريه، از اصول محکمه حقوقي به

با متن و روح قوانين مصوب  مجلس شوراي اسالمي هاي مصوب  قوه مجريه نامهاز اين رو لزوم تطبيق آيين 48«.رودمي

ا ها را بر خالف قوانين بيابد بقانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است تا چنانچه آن 181توسط رئيس مجلس در اصل 

 ذکر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.

لس هاي مجهاي ساير نهادها، محدوديتکنار صالحيتگونه که مفاد قانون اساسي و موازين شرعي در بنابراين همان

زنند، رعايت مفاد قوانين مصوب مجلس نيز محدوديت و چارچوبي است که قوه مجريه در در قانونگذاري را رقم مي

روست. همچنين مستنبط از اصل چهارم قانون اساسي، مقررات دولتي نيز گذاري با آن روبهنامهاِعمال صالحيت آيين

قوانين بايد بر اساس موازين اسالمي بوده و لذا رعايت موازين اسالمي به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان چارچوب همچون 

 کند. گذاري قوه مجريه را در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران محدود مينامهديگري است که صالحيت آيين

، 15چهار جهت تحت کنترل قرار داده است؛ اوالً در اصل بر اين اساس قانونگذار اساسي مصوبات قوه مجريه را از        

ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را در صورت ها، شرکتمصوبات دولت در راستاي تصويب دائمي اساسنامه سازمان

ها و نامهلزوم بررسي همه آيين 181و  15شناسد؛ ثانياً در اصول تجويز مجلس و پس از تأييد شوراي نگهبان به رسميت مي

مصوبات دولت توسط رئيس مجلس به منظور کنترل آنها از حيث عدم مغايرت با قوانين و مقررات عمومي کشور را مورد 

هاي دولتي که مخالف با قوانين نامهها و آييننامهها را از اجراي تصويبقضات دادگاه 171حکم قرار داده است؛ ثالثاً اصل 

حدود اختيارات قوه مجريه است منع کرده است؛ و رابعاً بر اساس اصل اخير امکان تقاضاي  و مقررات اسالمي يا خارج از

 ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري براي همگان ايجاد کرده است.

 

 ها و راهکارهارهيافت

 که در هايي اين تحليل بر آن استهاي قواي مقننه و مجريه در قانون اساسي، رهيافت نبا تأمل در اصول مرتبط با صالحيت

تفوقي غيرقابل انکار بر قوه مجريه دارد.  ،گذاريحال، قوه مقننه در نظام جمهوري اسالمي ايران در حوزه مقررات هر

اين رويکرد را با صراحت تمام بيان کرده است. ديباچه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز از  نيز قانونگذار اساسي

 اي که در رابطه با اجراي احکام و مقرراتقوه مجريه بدليل اهميت ويژه»تکليف اين قضيه را روشن کرده است:  همان آغاز

منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادالنه حاکم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي که اين مساله حياتي در ه اسالمي ب

نيز  181و  71اصول «. تي راهگشاي ايجاد جامعه اسالمي باشدسازي وصول به هدف نهائي حيات خواهد داشت بايسزمينه

 بايد در اين راستا تفسير شوند.

                                                 
 .112، ص 1818، چاو يازدهم، تهران، نشر ميزان، حقوق اساسي و نهادهاي سياسيقاضي، ابوالفضل، .  48



قانون اساسي به صراحت هرگونه تقسيم ماهوي يا موضوعي صالحيت بين عمل تقنيني و اجرايي را زير  71اصل  

قانونگذار اساسي، نه تنها به صالحيت عام قوه  داند.ال مي برد و قوه مقننه را براي وضع قانون در عموم مسائل صالح ميؤس

في صورت موضوعي به صالحيت انحصاري و تکليها مورد بهتر بيان شد، در دهطور که پيشکند، بلکه همانمقننه اشاره مي

چه مسلم است اين است که قوه مجريه صالحيت مداخله در آنکند. مجلس شوراي اسالمي براي وضع قانون تصريح مي

توان گفت، مفهوم مخالف تصريح قانون اساسي به صالحيت مجلس شوراي اسالمي در جا ميموارد را ندارد. در اين اين

 موارد يادشده، عدم صالحيت قوه مجريه است.

در نهايت مي توان چنين نتيجه گرفت که قانونگذار اساسي جمهوري اسالمي ايران تفکيک ماهوي دقيقي را بين امر  

تواند در دستور کار مجلس شوراي صورت بالقوه مياجرايي قائل نشده است. به همين دليل، هر امري بهتقنيني و امر 

اگر قانونگذار عادي از چنين . اما پرسش اين است که 44به پوشيدن رداي قانون نايل آيد اسالمي قرار گرفته و احتماالً

ردازد، ترين مسائل به وضع قاعده بپترين موضوعات يا کلياالطالقي برخوردار است و اجازه دارد تا در جزئيحاکميت علي

ود و شنامه در عمل مشخص ميکه قلمرو آيين ؟ بايد گفتگذاري کجاستآيين نامه پس قلمرو صالحيت اجرايي و

د ناديده يله موازنه و تعادل قدرت سياسي را هم نبائبستگي تام به اراده، همت و دانش قانونگذار عادي دارد. در اين ميان مس

 انگاشت.

هاي اداري حق از طرف ديگر قوه مجريه نيز در راستاي انجام وظايف اداري، تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان 

امه نيز آيين ن»  يابد کهجا مصداق مياين المثل فرانسوي دراين ضرب هاي مستقل را دارد.نامهنامه و آيينوضع تصويب

نامه دشوار است.  آيين المثل آن است که تفکيک موضوعي بين قانون ومعناي اين ضرب 45«.همان قانون مادي است

اي تفکيک شکلي و نهادگرايانه وجود دارد و آن هم مبتني بر مقامات واضع و ايجادکننده قواعد حقوقي ترديد، گونهبي

همانند نظام کالسيک فرانسه، قوه مجريه  در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران، چه اهميت دارد اين است کهاما آناست. 

شوند و صالحيت تغيير يا نسخ مصوبات پارلمان را ندارند. به بيان ديگر، عمل و امر اجرايي تابع قوه مقننه محسوب مي

قانون، فاقد اعتبار حقوقي خواهد بود. حتي شناسايي صالحيت  مغايرت بااجرايي تابعي از عمل تقنيني است و در صورت 

دهد زيرا مجلس هر آن مجاز است تا با نيز اين تحليل را تغيير نمي 181ت وزيران در اصل ئنامه مستقل براي هيآيينوضع 

  هاي  يادشده را تقليل دهد.نامهوضع قانون دايره استقالل آيين

                                                 
اجراي قانون (، 52 اصل)هيه بودجه ساالنه کل کشور هاي  اختصاصي قوه مجريه اشاره کرده است: تبه صالحيت البته، قانون اسـاسـي در چند مورد محدود   44 

ها و ها، موافقتنامهها، مقاوله نامهامضــاي عهدنامه(، 128 اصــل)  و ارســال آنها براي اجرا مصــوبات مجلس يا نتيجه همه پرســي(، امضــاي 118 اصــل)اســاســي 

رئيس  توسطالمللي پس از تصـويب مجلس شوراي اسالمي  هاي  بينهاي  مربوط به اتحاديهها و همچنين امضـاي پيمان قراردادهاي دولت ايران با سـاير دولت 

تعيين ســفيران به پيشــنهاد وزير امور ، (126 اصــل)مور اداري و اســتخدامي کشــور  مســئوليت امور برنامه و بودجه و ا(، 125 اصــل) اوجمهور يا نماينده قانوني 

عزل وزرا (، 188 اصـل )تعيين وزرا توسـط رئيس جمهور  (، 129 اصــل)هاي دولتي اعطاي نشـان (، 121 اصـل )اسـتوارنامه سـفيران کشــورهاي ديگر    و خارجه 

پناهندگي (، اعطاي 189 اصــل)هيأت وزيران توســط يا ارجاع آن به داوري در هر مورد  تصــويب صــلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي(، 186 اصــل)

 (.155 اصل)سياسي 

45. RIVERO (J.) et WALINE (J.), Droit administratif, Paris, Dalloz, 14e éd., 1992, pp. 50-70. 



ارات ضروري ود اختيآفرين ميان قوه مجريه و قوه مقننه ترسيم حددليل بروز مشکالت حاد و گاه تنشبا وجود اين و به

. حواله دادن تفکيک قلمرو به تعادل قدرت و پيشامدهاي سياسي نيز با خرد حکمراني سازگار نيست. پس 46رسدنظر ميبه

 چه بايد کرد؟ در اين راستا راهکارهاي زير قابل طرح و نقد به نظر مي رسد:

 
 تفويض اختيارات قانونگذاري مجلس به مجريه. 1

 و «سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست»کند که بيان مي 15منطوق اصل اين راهکار با 

نگذاري در البته تجربه قانو مغايرت آشکار دارد.« تي واگذار کندئتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيمجلس نمي»

)چارچوبي( اقدام  مواردي به تصويب قوانين کلييد آن است که مجلس شوراي اسالمي در ؤجمهوري اسالمي ايران م

تر را در عمل بر عهده دولت گذاشته است. چنين قانوني را در حقوق تطبيقي قانون ارشادي کرده و وضع مقررات جزئي

 شده را برطرف نمايد. اشکال اصلي تواند تا حدود قابل توجهي مشکالت ايجادگويند. اين شيوه مي 47چارچوبـ  يا قانون

 ن روش آن است که مجلس الزامي براي وضع قوانين ارشادي ندارد. اي

 
 سازي دولت در ارائه لوايح قانوني و طرح موضوعات اجرايي در قالب اين لوايحفعال يا چابک. 2

حل هرچند که از لحاظ قانون اساسي با مانعي روبرو نيست، اما با مقتضيات تشريفات و سازوکارهاي طوالني اين راه 

همگامي با  ها قادر بهپارلماني سازگار نيست. تجربه کشورهاي ديگر، نيز کم و بيش، نشان داده است که در عمل پارلمان

ها نيستند. عالوه بر اين، هرچند صالحيت و اختيار تدوين و تصويب لوايح قانوني مطابق هاي سريع و شتابنده دولتحرکت

د بر تواند با صوابديد خويش مهر تأييان است اما نهايتاً اين مجلس است که ميقانون اساسي در اختيار هيئت وزير 74اصل 

. در مواجهه با ها را رد کندها را مسکوت گذاشته يا با تغييرات زياد به تصويب برساند و يا حتي آناين لوايح بزند و يا آن

جلس قرار م اختياري اين موضوع در صالحيتها نداشته و لوايح قانوني اصوالً مجلس الزامي به تصويب بدون تغيير آن

 دارد.

 

 اساسي  يترسيم قلمرو از طريق رويه دادرس. 3

                                                 
مي  افسانهيا  ير علميغ، غير اسالميپذيرش چنين ضرورتي به منزله مخالفت با اصل تفکيک قوا نيست. برخالف مدهاي حقوقي رايج که گاه تفکيک قوا را  46

، شماره يقات حقوقيقتح، برگردان دکتر اسداهلل ياوري، «تفکيک قوا و مشروطه گرايي، افسانه و واقعيت يک دکترين و نقدهاي آن»فيليپ، -دانند)فلدمن ژان

.(، نويسنده بر اين عقيده است که تفکيک قوا، به مثابه يک روش، هنوز هم در بسياري از نظام هاي سياسي مي تواند کارکرد 519-411، صص. 1819، 52

حاکميت  و تفکيک قوا، دموکراسي تاثيرگذاري در فرايند مهار و تحديد قدرت، تعديل آن و تضمين آزادي ها داشته باشد. بديهي است، مقوله هايي مانند
ه بار آورند. ب بايد در مجموعه اي از شرايط محيطي و بسترهاي مساعد حقوقي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي قرار گيرند تا بتوانند آثار مطلوبي را قانون

قدان نظام کارآمد حزبي و عدم تضمين واقعي حق ها وآزادي در ف حاکميت قانونو  تفکيک قوا، دموکراسيبه عنوان مثال، روشن است که مفاهيمي مانند 

ي دانست و هر يک زامهاي گوناگون نمي توانند به اهداف پيش بيني شده خود نايل آيند. به همين دليل است که بايد مناسبات بين همه اين مفاهيم را از نوع الت

ار داد. از اين رو، بيش از آنکه به حذف نهادهايي مثل تفکيک قوا بينديشيم بهتر است به از آنها را در جغرافياي حقوقي و سياسي شايسته اي مورد توجه قر

ديشه هاي عدالت نتنظيم و احيانا بومي سازي آن نظر داشته باشيم. در چنين حالتي است که تفکيک قوا و بسياري از مفاهيم حقوق اساسي مي توانند در خدمت ا

 يرند. طلبانه، اخالقي، ديني و ملي قرار گ

47. Loi-cadre  



 و استخراج موارد ،تفسيري، مشورتي و انتخاباتي شوراي نگهبان از آغاز تاکنون 41تطبيقي، هايمطالعه و بررسي رويه

قي و تفاسير هاي تطبيخصوص قابل ذکر است رويهايندر . تواند رهگشا باشدمشترک و استفاده از شيوه تنقيح مناط مي

تبعي شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي در قالب تأييد يا رد مصوبات مجلس در موارد مرتبط با موضوع مورد بحث، 

عه موحاکم بر مج ها و انديشهاوالً از ثبات و يکنواختي قابل توجهي برخوردار نبوده و در طول زمان تحت تأثير رويه

قبال مصوبات خاص و مصاديق موردي مصوب مجلس  ها درشوراي نگهبان در حال تطور و تغيير بوده است. ثانياً اين رويه

و ثالثاً نظر به دگرگوني و تطور سريع موضوعات قانوني متناسب با تغييرات  ،اتخاذ شده و اصوالً فاقد اعتبار نوعي است

ا شيوه ها باي قدرت، بر فرض که تکليف مصاديقي خاص و موارد مشابه آنمتنوع در عرصه روابط اجتماعي و ساختاره

هاي شوراي نگهبان روشن شود اما هميشه موضوعات جديد و قابل مناقشه از حيث تعيين مرجع رويهرون از د مناط،تنقيح 

جود شوراي خصوص تفاسير قانوني و مشورتي مو ها وجود خواهد داشت. درگذاري درخصوص آنصالح براي قاعده

 ردد.طور کامل وافي به مقصود تلقي گتواند بهمجموع اين راهکار نيز نمي کند و درنگهبان نيز اشکاالت فوق صدق مي

 

 قانون اساسي 111گيري از اختيارات مقام رهبري بر اساس اصل بهره. 4

نظارت بر حسن (، 1)بند هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران تعيين سياستتواند از طريق در اين زمينه مقام رهبري مي

( نسبت 1)بند حل معضالت نظام ( و 7)بند  گانهحل اختالف و تنظيم روابط قواي سه(، 2)بند  هاي کلي نظاماجراي سياست

 امه مبادرت کنند.نبه تعيين قلمروي موضوعي قانون و آيين

 

  تفسير آفرينشگرانه شوراي نگهبان. 5

ن تواند در ترسيم قلمرو مادي قانون و آييمي ،اي از اصول کلي قانون اساسيقانون اساسي و تکيه بر پاره 91اصل  توجه به

تواند به تفکيک موضوعي قلمرو  قانون گذاري و اجرا بپردازد. مي 49شوراي نگهبان در يک تفسير خالقانه ثر افتد.ؤنامه م

 پذير بودن اين امر است.سي اساسي در کشورهاي ديگر حاکي از امکانتجربه شوراي نگهبان و  نهادهاي دادر

تواند عالوه بر تفکيک موضوعي قلمرو قانون از اجرا و تقسيم صالحيت بديهي است شوراي نگهبان مي    

عنوان هب قالب ارائه تفسير قانوني رسميت بخشد. گذاري بين قواي مقننه و مجريه، به برخي راهکارهاي ديگر نيز درقاعده

گذاري نامهيندايره صالحيت آي ،قانون اساسي تواند با تکيه بر اصول حقوقي و استناد به اصول فرامي ي نگهبانمثال شورا

، ها با مفاد قوانين مصوب مجلسنامههاي مستقل را با حفظ شرط عدم مغايرت اين آييننامهقوه مجريه در قالب وضع آيين

تواند در اين زمينه مي 181در ذيل اصل « برخالف قوانين»و  15در ذيل اصل « عدم مغايرت» توسعه بخشد. توجه به قيود

 برگيرنده اهداف و توان به قوه مجريه صالحيت داد تا براي اجراي قوانين کلي که دردر اين راستا مي 51راهگشا باشد.

                                                 
 کند.نظرياتي که شوراي نگهبان در مقام تطبيق مصوبات مجلس با شرع يا قانون اساسي صادر مي .41 
 در زمينه تفسير قانون اساسي، مباني و روش هاي آن نگ. 49

GORDJI (A.-A.), Interprétation de la Constitution : méthodes et procédure, Revue iranienne de droit 

constitutionnel, N° 8, 2007, pp. 38. 

 .1891-1819، جزوه درسي کارشناسي ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، نيم سال دوم تحصيلي حقوق اساسي تطبيقيگرجي علي اکبر، 
اي اداري هري، تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي مستقل در راستاي انجام وظايف ادانامهقانونگذار اساسي در عين حال که صالحيت تصويب آيين 51

صوب اين مقررات با قوانين م مطابقتنامه در حدود وظايف وزرا را به ايشان اعطا کرده است، سخني از لزوم را به هيأت وزيران و نيز صالحيت تصويب آيين

 «عدم مغايرت»و در ادامه، بررسي « مخالف قوانين و مقررات عمومي کشور باشدمصوبات دولت نبايد »دارد تصريح مي 15مجلس به ميان نياورده بلکه در اصل 



تقل درجهت هاي مسنامهساله توسعه، به تدوين آيينهاي پنجهاي ميان مدت يا بلندمدت هستند از قبيل قوانين برنامهآرمان

يهي است . بداقدام کند نيل به اهداف قوانين برنامه متناسب با رويکردهاي خود به اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سياست

 چهناتواند مغاير قوانين بوده و نظارت رئيس مجلس ضامن اين امر است. بديهي است، چنمصوبات دولت در اين زمينه نمي

هاي ذکرشده نمايد و عمالً نامهصورت موردي اقدام به تصويب قوانين مغاير با آيينتواند بهمجلس الزم بداند مي

 هاي  خويش را لغو کرده و از اعتبار ساقط کند.هاي مغاير با اهداف و سياستنامهآيين

در لوايح  توانداتي که مجلس ميتحديد صالحيت مجلس در بررسي و تصويب لوايح قانوني از حيث ميزان تغيير

 عنوان مثال باتواند راهکار ديگري باشد که در قالب ارائه تفسير قانوني از اصول مربوطه متصور است. بهايجاد کند نيز مي

توان صالحيت مجلس در تصويب بودجه خصوص بودجه ساالنه کل کشور، مي توجه به ممنوعيت ارائه طرح قانوني در

تواند و بلکه مي 52اين خصوص مجلس مطابق صدر اصل  اثبات اليحه بودجه محدود کرد. بديهي است دررا در نفي و 

بايد ترتيب تهيه اليحه بودجه را از حيث الزامات، ضوابط و قواعد کلي تهيه اين اليحه به تصويب برساند و دولت نيز ملزم 

. البته در اين مورد نيز قابل ذکر است اين راهکار در غير از شود تهيه کنداست اليحه را به ترتيبي که در قانون مقرر مي

قانون اساسي، امکان تغيير در مفاد لوايح قانوني  75اليحه بودجه با اصول قانون اساسي سازگاري ندارد، چه اينکه در اصل 

ه مچنين با عنايت بدولت با رعايت شرط ذيل اين اصل در مورد تأمين بار مالي ـ در صورت وجود ـ تصريح شده است، ه

هاي قانوني را داشته باشد بديهي است در صورت عدم تواند ابتکار تهيه طرحنيز از آنجا که مجلس مي 74اطالق اصل 

با  ها را کالً رد کرده وتواند در صورت مخالفت با مفادي از لوايح قانوني، آنپذيرش امکان تغيير در لوايح، مجلس مي

به تصويب  75و با رعايت مفاد اصل  74ود، متن جديد را به عنوان طرح قانوني بر اساس اصل اِعمال اصالحات مد نظر خ

قانون اساسي به آن تصريح شده است  78برساند، همچنين صالحيت مجلس شوراي اسالمي در تفسير قوانين که در اصل 

قانوني  ر تفسير و تبيين مراد خود از مفادمؤيد ديگري بر حق ايجاد تغيير در لوايح قانوني است؛ چرا که اگر مجلس مجاز د

ونه که صواب گباشد که به عنوان اليحه تقديم شده است، طبعاً در هنگام تصويب لوايح نيز مختار است مفاد اليحه را آن

ـ تغيير دهد و به تصويب رساند و حتي مجلس شوراي اسالمي در تغيير مجدد قانون تفسيري  75داند ـ با رعايت اصل  مي

 نيز مختار بوده و محدوديتي از اين حيث ندارد.

توسعه دايره شمول قوانين قابل تفويض به دولت نيز راهکار ديگري است که با اتکا بر ضروريات فني و اجرايي و نيز 

 پذير است.قالب تفسير اصول مربوطه در قانون اساسي امکان گيري از مطالعات تطبيقي و تجربيات ساير کشورها دربهره

يز هاي کلي نظام به قوه مجريه نهاي الزم براي به اجرا درآوردن مستقيم مفاد سياستنامهاعطاي صالحيت تهيه آيين

پذير ي امکاناساس گذاري قوه مجريه از طريق ارائه تفسير قانوننامهراهکار ديگري است که درقالب توسعه صالحيت آيين

هاي کلي نظام براي تمام قوا از جمله ، رعايت و اجراي سياست111ک اصل و بند ي 57است چراکه اوالً با جمع بين اصل 

                                                 
مفاد مقررات ]دولتي[ نبايد با متن و روح قوانين »نيز تصريح شده است:  181ها با قوانين را در صالحيت رئيس مجلس قرار داده است. همچنين در اصل آن

راي تجديدنظر آنها را با ذکر دليل ب« بر خالف قوانين بيابد»در صورتي که رئيس مجلس مقررات دولتي را و در انتهاي اين اصل نيز ذکر شده است « مخالف باشد

هاي امهنفرستد؛ بنابراين لزومي بر مطابقت مصوبات دولت با قوانين مصوب مجلس وجود نداشته و عدم مغايرت با قوانين براي اعتبار آيينبه هيأت وزيران مي

از وزراء  هاي مصوب هر يکنامه. البته در اين خصوص قابل ذکر است اين پيشنهاد صرفاً در خصوص مصوبات هيأت وزيران و آيينکنددولتي کفايت مي

«  در محدوده قوانين»ها هاي متشکل از چند وزير، قانونگذار اساسي تصريح دارد مصوبات اين کميسيونقابل قبول است؛ چرا که در خصوص مصوبات کميسيون

 االجراست.تأييد رئيس جمهور الزم پس از



ي هاي کلي نظام سکوت داشته و الزامقوه مجريه الزامي است و ثانياً قانون اساسي درخصوص راهکار اجرايي شدن سياست

که رئيس جمهور  122 آن قسمت از اصل ها صرفاً از طريق قوانين مصوب مجلس وجود ندارد.به اجرايي شدن اين سياست

دي بر تواند مؤيداند ميرا در حدود اختيارات و وظايفي که به موجب قانون اساسي بر عهده دارد در برابر رهبر مسئول مي

 اين نظر باشد.

 

 بازنگري در قانون اساسي. 6

مه و بازتعريف ناقانون اساسي جهت تعيين قلمرو موضوعي قانون و آيين 177استفاده از راهکار مذکور در اصل 

هاي قاعده گذاري قواي مقننه و مجريه متناسب با مقتضيات فني و اجرايي روز، راهکار ديگري است که در اين صالحيت

توان به روشني به ترسيم موضوعي قلمرو قانونگذاري و قلمرو اجرايي زمينه قابل اجرا خواهد بود. در بازنگري احتمالي مي

له ئي تضميني مناسبي )مانند وتوي رياستي، نظارت اساسي، نظارت اداري( براي اين مسسازوکارها پرداخت و احياناً

 بيني کرد.پيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La distinction entre le domaine de la loi et du règlement en droit iranien 

 

 

Abstract 

Le droit public est un espace de dualité : la dualité de droit public-privé, la dualité de pouvoir-

liberté,  la dualité de l’acte de puissance publique-acte de gestion, la dualité entre la juridiction 

judicaire et administrative et enfin la dualité de la loi et règlement. D’une certaine manière, on 

pourrait tenter de dire que la dualité, ou si l’on vaut, la pluralité est un caractère intrinsèque de 

droit public. La plupart de ces dualités ont pour but de créer des garanties solides dans les 

rapports de l’Etat et citoyens.      

Parmi toutes ces dualités, celle de la loi-règlement semble être plus importante à nos 

jours. Le volontarisme politico-juridique du Gouvernement actuel a fait resurgir l‘un des débats 

le plus passionnant du droit public classique qui est celui de la distinction entre la loi et 

règlement. Cette contribution va donc essayer de vérifier l’état de droit de la dite distinction en 

droit constitutionnel iranien. 

Mots-Clés: Loi, règlement, distinction formelle, distinction matérielle, compétence lié, 

compétence discrétionnaire. 

 


