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چکیده
به مناور تضمي قاظوظمداري و التزام به هنجارهاي برتر در مصوبات قوه مجريه ،به موجب اصول 85
و  138قاظون اساسي رئيس مجلس شوراي اسالمي از طريق هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با
قواظي به ظاارت ميپردازد .شگوظگي تغيير اي مرجع ظاارتي در روظد بازظگري قاظون اساسي و
قرارگرفت در عرض ديوان عدالت اداري و كاركرد و ظقايص آن از جمله موارد مورد بحث در اي
ظوشتار ميباشد .با بررسي توصيفي-تحليلي به اي ظتيجه رهنمون شديم كه اي مرجع ظاارتي در عي
وجود ثمرات گسترده در ظاام حقوقي كشورمان داراي سه قسم خأل در زمينههاي مبنايي ،قاظوظي و
ساختاري است كه باعث خدشهپذيري و كاركرد بحثبراظگيز آن شده است .با بررسي و ظقد اي
ظقايص به ارائه پيشنهاداتي به مناور افزاي

كاركردها و رفع مواظع موجود ميپردازيم.

واژگان کلیدی :نظارت ،رئیس مجلس ،هیأت تطبیق ،قوه مجریه ،اصول  85و
138

 داظشيار داظشگاه تهران

 كارشناسي ارشد حقوق عمومي(ظويسنده مسوول

esmaeili1344@ut.ac.ir

سيري در تحوالت و آسيبشناسي نظارت رئيس مجلس161 ...

مقدمه
اقتضاي قانونمداري در نظام حقوقي كشورمان تعيين قوانين و مقررات عالي و داني است .بر اساس
مفاد اصل چهارم قانون اساسي ،شرع مقدس اسالم در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران در
نسبت سنجي سلسله مراتب هنجارها ،در رأس اين هرم قرار دارد و از اين رو موازين شرعي بر
تمامي قوانين و مقررات كشورمان سايه افكنده است .بنا بر همين جهت قانونگذار اساسي مسئوليت
تضمين عدم مغايرت قوانين و مقررات با شرع را به فقهاي شوراي نگهبان سسرده است .در مرتبهي
بعدي اين سلسله مراتب قانون اساسي قرار دارد كه در واقع بنياديترين سند حقوقي محسوب
ميشود .تضمين اين برتري هم نسبت به مصوبات مجلس توسطشوراي نگهبان صورت ميگيرد.
(كدخدايي و درويشوند. )95 :1391 ،
اليهي بعدي سلسلهمراتب هنجارهاي موجود ،قوانين عادي است كه اجازه وضع آن در حدود مقرر
در قانون اساسي به مجلس شوراي اسالمي اختصاص دارد و در مرتبه بعدي مقررات اجرايي قرار
ميگيرد .الزمه حفظ سلسلهمراتب هنجارها ،تبعيت قواعد مادون از تمامي قواعد مافوق
ميباشد(.ويژه ،1388 ،ص )109-112بنابراين به هر ميزان كه جايگاه قوانين در روند سلسلهمراتب
قانوني پايينتر باشد ضرورت مطابقت با هنجارهاي بيشتري وجود دارد .قانونگذار به منظور
تضمين تبعيت مقررات اجرايي از هنجارهاي برتر ،مراجعي را تعيين نموده است .مرجع قضايي
ديوان عدالت اداري اصليترين مرجع حافظ جايگاه و ارزش قوانين فرادست ميباشد و در عرض
آن مرجع نظارتي رهيس مجلس شوراي اسالمي به موجب اصول  85و  138قانون اساسي ،به عنوان
نهاد نظارتي غيرقضايي به منظور نيل به همين مقصود مشخص شده است كه به نظارت در ضمن
ابالغ براي اجرا ميپردازد .چگونگي انتخاب مرجع نظارتي رهيس مجلس شوراي اسالمي كه
مرجعي بيبديل در نظامهاي حقوقي است به عنوان جايگزيني براي نظارت رهيس جمهور ،در
جريان بازنگري قانون اساسي سال  1368نيازمند واكاوي مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي
است كه در اين نوشتار به بررسي آن ميپردازيم .همچنين سير تحوالت ايجاد شده در قوانين و
گسترهي اين نوع نظارت كه حاكي از وجود خألهايي در اين زمينه ميباشد ما را به بررسي
آسيبها و نقايص اين مرجع نظارتي واداشته است .فرضيه اين نوشتار بر اين است كه اساساً تعدد
مراجع نظارتي همسو با اهداف عالي حقوق عمومي ميباشد و وجود تفاوتهاي عمده اين نوع
نظارت با كاركردهاي ديوان عدالت اداري ضرورت و جايگاه آن را استحكام ميبخشد اما وجود
خألها و نقايصي باعث مناقشه در ثمرات آن شده است كه به بررسي و نقد آن در سه دسته
آسيبهاي مبنايي ،قانوني و ساختاري ميپردازيم.
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 -1پيشينه تاريخي و سير تطوّر نظارت رهيس مجلس
در بررسي نظارت رهيس مجلس شوراي اسالمي بر مصوبات قوه مجريه ،ابتدا چگونگي و پيشينه
تاريخي اين نوع نظارت قبل از بازنگري قانون اساسي و سسس امكانسنجيهاي مطرحشده در
خصوص جايگزيني نهاد متولي آن در مذاكرات مجلس بازنگري را مورد مطالعه قرار ميدهيم و
در نهايت به تحوالت صورت گرفته در گستره صالحيت-هاي اين نهاد نظارتي ميپردازيم.
 -1-1نحوه نظارت پيش از بازنگري سال 1368
در قانون اساسي سال  ،1358امكان وضع آهيننامه و تصويبنامه براي مقامات قوه مجريه(وزرا و
هيأت وزيران) در اصول يكصد و بيست و ششم و يكصد و سي و هشتم به رسميت شناخته شده
بود .در اصول مذكور در كنار صالحيت وضع آهيننامه و تصويبنامه براي قوه مجريه ،نهاد
ناظر(رهيسجمهور) هم از اين قوه تعيين شده است .علت اين امر را بايد در اصل يكصد و سي و
چهارم قانون اساسي مصوب  1358جستجو نمود .به موجب اين اصل رياست هيأت وزيران با
نخستوزير بوده و مصوبات دولتي به تصويب هيأت وزيران ميرسيده است .از اينرو با عنايت به
ضرورت نظارت بر مصوبات دولتي و شأن رهيسجمهور به عنوان عاليترين مقام رسمي كشور
پس از مقام رهبري ،به موجب اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي پيش از بازنگري ،به منظور
كاستن از نقش تشريفاتي رهيسجمهور و با لحاظ اينكه وي نقش خاصي در روند تصويب
مصوبات و آهيننامهها نداشته است ،اعطاي اين صالحيت نظارتي به رهيسجمهور منطقي بوده
است.
اما پس از بازنگري قانون اساسي در سال  1368و حذف سمت نخستوزيري ،اكثر صالحيتها و
اختيارات نخستوزير به رهيسجمهور منتقل شد كه از جمله آن رياست هيأت وزيران و در نتيجه
امكان مداخله مستقيم در روند تصويب آهيننامهها و مصوبات دولتي ميباشد .در نتيجه ترديدها در
خصوص تداوم نقش نظارتي رهيسجمهور بر اين مصوبات ايجاد شد كه طرفداران و مخالفاني را
در پي داشت.
طرفداران ابقا صالحيت نظارت بر مصوبات قوه مجريه اينچنين استدالل ميكردند كه
رهيسجمهور سابقاً داراي نقش تشريفاتي بود ،و عمدتاً به معرفي و انتخاب وزيران با توافق
نخستوزير ميپرداخت در صورتي كه اكنون عالوه بر نقش و جايگاه سابق ،با قرارگرفتن در
رأس قوه مجريه ،اشراف و قدرت بيشتري نسبت به سابق دارد و اين ابعاد كمك شاياني در نظارت
شايسته وي دارد .همچنين اين گروه بيان ميداشتند كه به موجب اصل يكصد و سيزدهم قانون
اساسي ،رهيسجمهور مسئول اجراي قانون اساسي ميباشد ،بنابراين هنگامي كه رهيسجمهور
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صالحيت اجراي قانون اساسي را دارد ،به طريق اولي صالحيت نظارت بر مصوبات و آهين نامهها
كه در مرتبهاي بسيار پايينتر از قانون اساسي قرار دارند را هم دارا ميباشد .عالوه بر اين به موجب
اصول يكصد و هفتادم و يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي ،ديوان عدالت اداري هم به عنوان
نهادي نظارتي بر قانوني بودن اين مصوبات نظارت دارد .از اين رو تداوم اين صالحيت نظارتي
لطمهاي به كيفيت نظارت بر مصوبات قوه مجريه وارد نميكند .و در نهايت قاهلين به ابقاي اين
صالحيت بيان ميداشتند كه يكي از اهداف اصلي بازنگري در قانون اساسي تمركز مديريتي در
نهادها و ساختارهاي مختلف كشور است و اين ابقا صالحيت همسو با اين هدف ميباشد و
متمركز شدن نظارت درون قوه مجريه از اتالف وقت و اطالهي روند نظارتي جلوگيري
ميكند(.صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي ،1369 ،ج ،2ص 1005و)1007
اما موافقان با تغيير اين اصل و نهاد ناظر معتقد بودند كه:
به علت تغيير در جايگاه اين مرجع نظارتي ،ضروري است كه متصدي آن هم تغيير نمايد .به
تعبيري رهيس جمهور سابقاً درجايگاهي باالتر نسبت به دستگاه اجرايي قرار داشت اما اكنون در
رأس دولت قرار دارد .در نتيجه به علت حضور وي در هيأت دولت ،مصوبات دولت هم از نظر او
قانوني است و از اين رو چون مرجع رسمي نظارتي يعني رهيس جمهور اعالم عدم مغايرت نموده،
امكان رسيدگي توسط قوۀ قضاهيه هم ممكن نخواهد بود و اين مسئله زاويه-اي ايجاد خواهد نمود
در تفسير و تضييق قوانين كه منجر به مخاطرات و چالشهاي زيادي در نظام حقوقي كشور خواهد
شد .از اين رو لزوماً در رابطه با مصوبات دولت بايد ناظري تعيين شود كه جايگاهي برتر از دولت
داشته باشد و عمالً بتواند در مورد مصوبات و مؤيدات رهيس جمهور از بعد قانونمداري نظارت
كند(.صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي ،1369 ،ج ،2ص )1005-1004
بنابراين مهمترين استدالل مخالفان تداوم صالحيت نظارتي رهيسجمهور بر مصوبات قوه مجريه،
گسترده شدن اختيارات رهيسجمهور به واسطهي حذف سمت نخستوزيري بود كه بيم تساهل
در تصويب آهين نامهها و مصوبات به منظور اجراي بهتر امور جاري كشور را ايجاد مينمود .در
نهايت موافقان تغيير اصل و اصالح نهاد ناظر ديدگاه خود را به كرسي نشانده و موفق به تصويب
اجازه تغيير اصل يكصد و بيست و ششم شدند .پس از آن بحث و تبادلنظر بر سر نهاد نظارتي
جايگزين مطرح شد كه پيشنهادات گسترده و متنوعي در اين زمينه وجود داشت كه به بررسي
آنها ميپردازيم.
 -1-2نحوه نظارت پس از بازنگري سال1368
امكانسنجيهاي مطرحشده و گزينههاي مورد بحث و بررسي در مجلس بازنگري بدين ترتيب
ميباشد.
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 -1-2-1امكان ارجاع به رهبري
از جمله پيشنهادات مطروحه امكان ارجاع اين صالحيت نظارتي به نهاد رهبري بود و اصليترين
استدالل پيشنهاددهندگان اين بود كه چون در قانون اساسي به موجب اصل يكصد و دهم ،تنظيم
روابط قواي سهگانه بر عهده رهبري ميباشد ،نظارت بر صالحيت قانون گذاري در قالب
آهيننامهها براي قوه مجريه از طريق نهادي زير نظر رهبري به علت اشراف بر قواي سهگانه به نحو
مطلوبتري صورت ميگيرد .اما اين پيشنهاد مورد استقبال واقع نشد و مخالفان بدين ترتيب
استدالل نموده و آن را رد كردند:
اين مسأله در ارتباط با شئون رهبري نيست زيرا شأن و منزلت رهبري باالتر از اين است كه به
بررسي مصوبات و امكان مخالفت آنها با قوانين بسردازد و درگير امور جزهي غيرمرتبط
بشود(.صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي ،1369 ،ج ،2ص )993
-1-2-2امكان ارجاع به قوه قضاييه
از ديگر پيشنهادات امكان ارجاع نظارت بر مصوبات دولت به رهيس قوه قضاييه يا سازماني تحت
نظارت قوه قضاييه بود كه البته با ايراداتي جدي مواجه بود .اول اينكه ارتباط منطقي بين
تصويبنامههاي دولتي با رهيس قوه قضاهيه كه داراي شأن و تخصص در زمينه مساهل قضايي
ميباشد ،وجود نداشت و دستگاه قضايي ماهيتاً با كار ويژه قانونگذاري و آهين نامه نويسي
سنخيتي نداشت .دومين ايراد اين بود كه با وجود اصل  173قانون اساسي و ايجاد ساختار قضايي و
نظارتي ديوان عدالت اداري ،كه در اين خصوص به ابطال آهيننامهها و مصوبات مغاير با قانون
مبادرت ميكند ،اعطاي صالحيت نظارتي به رهيس قوه قضاهيه و يا نهادي زيرنظر وي ،به معني
تأييد آهين نامه و مصوبات توسط قوه قضاهيه از طرفي و سسس ابطال موارد مغاير آن توسط ديوان
عدالت اداري كه زيرمجموعه اين قوه ميباشد است(به تعبيري تأييد صدر قوه و ابطال ذيل آن)،
كه اين اقدام با هيچگونه منطق نظارتي و ساختار حقوقي تناسب و سنخيتي نداشت(.صورت
مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،1369 ،ج ،2ص -998
)999

 -1-2-3امكان ارجاع به يك سازمان جديد زير نظر رهيس مجلس
گزينه پيشنهادي ديگري كه مطرح شد امكان ارجاع اين مصوبات به سازماني جديدالتأسيس زير
نظر مجلس بود .دليل عمده پيشنهاددهندگان اين بود كه تناسب ايجاب ميكند كه اين كنترل و
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نظارت به عهدۀ آن كساني باشد كه با آن قانون سروكار دارند و مناسبترين نهاد مجلس
است(.صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،1369 ،
ج ،2ص  )991به تعبيري وظيفهي نظارت و بررسي تطابق مصوبات جديد با قوانين بر عهده
مرتبطين با قوانين باشد.اين پيشنهاد بنا بر علل مطروحه ذيل از سوي اعضاي شوراي بازنگري قانون
اساسي مورد مخالفت قرار گرفت:
اوالً تأسيس سازماني جديد ،متعلق به مجلس و جداي از نمايندگان براي انجام اين وظيفه
تخصصي ،نيازمند تشكيل ادارهاي شبيه به ديوان محاسبات مجلس ،با حضور افراد زبردست در
مساهل حقوقي و قوانين موجود ميباشد .درحاليكه اگر اين وظيفه به نمايندگاني كه خود در
جريان تصويب قوانين بودهاند و فيالجمله مجلسيان كه واضعان قوانين ميباشند سسرده شود،
تناسب بيشتري دارد و از تحميل هزينههاي اضافي جلوگيري ميكند.
ثانياً در صورت وجود چنين سازماني تحت نظر مجلس ،باعث ايجاد شبههاي ميشود مبني بر اينكه
نمايندگان هم خواستار نظارت بر مصوبات بشوند كه در اين صورت نظارت غيرضروري و اضافي
انجام ميگيرد و هزينههاي مالي زيادي را تحميل مينمايد .در ادامه اين پيشنهاد با اندكي تغيير،
تأسيس سازمان را تحتنظر رهيس مجلس طرح نمود كه اين پيشنهاد هم با مخالفتهايي بدين
ترتيب روبرو شد:
ابتدا اينكه قانوناساسي بايد بيانگر اصول اساسي اداره و اركان اساسي تشكيالت كشور باشد و
اساساً شأن قانون اساسي اينگونه نيست كه تشكيالت و سازمانهاي فرعي(درجه دوم و سوم) ذكر
كند(.صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،1369 ،
ج ،2ص )998
ايراد ديگر اين بود كه سابقاً چون رهيسجمهور ،رهيس قوه مجريه بود و طبعاً عالقمند به همكاري
گسترده و پيشبرد امور قوه مجريه بوده ،اشكال و توقف جدي در روند تصويب آهيننامهها و
مصوبات پيش نميآمده است ،درحاليكه با سسردن اين نظارت به سازماني جديدالتأسيس ،از
سرعت نظارتي كاسته شده و قوه مجريه كه براي اجرايي نمودن امور جاريه مملكتي نيازمند شتاب
است ،دچار مشكل ميشود .زيرا در صورت طرح ايرادات روند رايزني براي انجام اصالحات و
حل و فصل اختالف نظرها زمانبر ميشده است .با توجه به توجيهات فوق ،شوراي بازنگري قانون
اساسي از سسردن اين صالحيت به سازماني تحت نظارت مجلس منصرف گرديد(.صورت مشروح
شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،1369 ،ج ،1ص )437
 -1-2-4امكان ارجاع به كميسيونهاي مرتبط داخلي مجلس
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گزينه ديگري كه مطرح بود ارجاع مصوبات دولت به كميسيوني تخصصي در مجلس بود كه
نسبت به قوانين آشنايي داشته و بررسي كارشناسانه انجام دهد .اما ايراداتي در شوراي بازنگري
مطرح شد كه در نهايت منجر به عدم پذيرش اين پيشنهاد گرديد .اصليترين پايههاي اين ايرادات
ناظر بر دخالت مساهل سياسي در تصميمگيريها و انجام امور كارشناسي بيش از حد نياز كه منجر
به اطاله روند آهيننامهنويسي ميگرديد ،به قرار ذيل بوده است:
رفتن مصوبات دولت كه قاعدتاً با مالحظات و بررسيهاي حقوقي و اجرايي تنظيم شده است به
كميسيونهايي كه به شدت در معرض گفتگوهاي گوناگون سياسي هستند و دولت هم طبيعتاً با
مجلس روابط ويژهاي دارد ،نظرات موافق و مخالفي را برميانگيزد كه اين مسئله در نحوۀقضاوت
نسبت به مصوبات تأثيرگذار خواهد بود .همچنين بررسيهاي كارشناسي نيز به منزله¬ي دخالت
بيش از حد بوده و زمان بر است و دولت را دچار مشكل مي¬كند(.صورت مشروح مذاكرات
شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،1369 ،ج ،2ص )994
 -1-2-5امكان ارجاع به رهيس مجلس
آن¬گونه كه گذشت ،هر يك از پيشنهادات مطرحشده بنابر ايراداتي كه از سوي اعضاي شوراي
بازنگري قانون اساسي طرح گرديد ،مورد قبول واقع نشد و در نهايت گزينه پيشنهادي بعدي رهيس
مجلس بود .اين پيشنهاد به دليل اينكه مجلس مداماً در ارتباط و پيگير امور اجرايي دولت ميباشد
و در جريان مقررهگذاريها قرار ميگيرد مطرح شد و به اين جهت كه رهيس مجلس گستره
اختيارات وسيعي دارد و ميتواند به تشخيص خود اين مسئوليت را به افراد و گروههاي خبره
واگذار نمايد ،قوت گرفت .استالل موافقان اينگونه بود:
رهيس مجلس ميتواند با اداره حقوقي يا اداره قوانين زيرنظر خود و يا نهادي متشكل از نمايندگان
و كارشناسان اين نظارت را انجام دهد .بنابراين اگر به رهيس مجلس واگذار بكنيم شايد مناسبتر
باشد تاسازمان ،كه از آن اشكاالت فوق هم فارغ شويم(.صورت مشروح مذاكرات شوراي
بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،1369 ،ج ،2ص )1002
اكثر مخالفان با ارجاع اين نظارت به رهيس مجلس شوراي اسالمي كساني بودند كه با تغيير اصل
مخالف بودند ،به اين دليل كه از نظر آنان تداوم صالحيت اين نظارت بر عهدهي رهيسجمهور هم
ميتواند منجر به ارجاع به يك نهاد و يا كارگروه تخصصي بشود ،و از اين جهت هيچگونه تفاوتي
حاصل نميشود.
بدين ترتيب اين صالحيت پس از بحث و بررسي فراوان ،به رهيس مجلس واگذار شد و به تدريو
و با هربار تغيير در آهيننامه مربوطه ،گستره اين صالحيت وسيعتر شد به نحوي كه مصوبات

سيري در تحوالت و آسيبشناسي نظارت رئيس مجلس167 ...

كميسيونهاي متشكل از چند وزير(موضوع اصل يكصد و سي و هشتم) و اساسنامههاي تفويضي به
دولت(موضوع اصل هشتاد و پنجم) هم بدان افزوده شد(.زارعي و اوحدي ،بيتا ،ص )8
مهمترين سؤال در اين مسئله علت واگذاري اين اختيار نظارتي به رهيس مجلس و ارجحيت بخشي
بدان در مقابل مجلس بود .آنچه از مشروح مذاكرات در اين خصوص يافت ميشود ،علت اين امر
را نگراني از مواضع سياسي نمايندگان ميدانند و معتقدند كه ممكن است وابستگيهاي سياسي
نمايندگان در نظارتهاي آنان بر مصوبات قوه مجريه تأثيرگذار باشد(.مشروح مذاكرات شوراي
بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،1369 ،ص )442-440
در خصوص موافقت نهايي اعضاي محترم شوراي بازنگري قانون اساسي الزم به ذكر است كه
ايرادات و مالحظاتي كه در خصوص ساير مراجع نظارتي پيشنهادي مطرح گرديد در مورد رهيس
مجلس با تساهل بدان موارد نگريسته شد و با وجود بقاي ايرادات و شبهات در نهايت به امكان
نظارتي اين مرجع موافقت شد .بهطور مثال شبههي امكان دخيل بودن مواضع سياسي نمايندگان در
مورد مصوبات دولت در كميسيونهاي تخصصي در مورد رهيس مجلس هم ميتواند مطرح باشد و
يا ايراد وارده بر نظارت سازماني مستقل تحت نظر مجلس ،در مورد رهيس مجلس هم بنابر
ضرورت تشكيل هيأتي متشكل از كارشناسان خبره مطرح است .بنابراين بايد گفت با وجود تالش
و دغدغهي اعضاي محترم شوراي بازنگري قانون اساسي ،تصميم نهايي ايشان پاسخگو و رافع اين
مشكالت و شبهات نبوده است و با تسامح مرجعي را انتخاب نمودهاند كه به نظر ميرسد اين
انتخاب نيازمند بررسي و دقت نظر بيشتري بوده است.
 -1-3سير تغييرات ايجادشده در گستره صالحيت نظارتي رهيس مجلس (از بازنگري  1368تا
كنون)
از زمان بازنگري سال  1368در اصول  85و  138تغييراتي حاصلشده كه قياس بين متون سابق و
اصالحشده گوياي آن است .همچنين در خصوص صالحيت نظارتي اعطا شده به رهيس مجلس
به دليل خألهاي موجود در اين دو اصل كه عمدتاً ناشي از سكوت قانونگذار و احاله¬ي آن به
قوانين عادي و مقررات و آهيننامههاي اجرايي ميباشد ،الحاقات و اصالحاتي از سال 1368
آغازشده و تا سال  1391ادامه داشته است كه بنابر ضرورتهاي اجرايي صورت گرفته است .اما
آنچه از مجموع اين الحاقات و اصالحات نمايان ميشود وجود روند گسترش و تقويت در
اختيارات رهيس مجلس شوراي اسالمي ميباشد كه به بررسي اين موارد ميپردازيم .اعضاي
شوراي بازنگري قانون اساسي در بازنگري  ،1368در اصل هشتاد و پنجم عالوه بر مفاد اصل سابق
با اضافه نمودن ذيل اصل ،عالوه بر اعطاي برخي اختيارات در زمينه تصويب اساسنامه و مصوبات
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و  ...به دولت ،به بيان وجود صالحيت نظارتي براي رهيس مجلس در اين اصل ميپردازند .اما
تفصيل و كيفيات آن را مدنظر قرار نميدهند.
در اصل يكصد و سي و هشتم بعد از بازنگري هم عالوه بر موارد مذكور در اصل يكصد و بيست
و ششم سابق ،از طرفي اختيارات مقررهگذاري قوه مجريه را از طريق امكان واگذاري آن به
كميسيون¬هاي متشكل از چند وزير گسترده نموده است و از طرفي ديگر به لزوم ارسال اين
مصوبات براي رهيس مجلس و بازگرداندن مصوبات مغاير به منظور اصالح ،توسط رهيس مجلس
به هيأت وزيران تصريح مينمايد.
همانگونه كه ذكر شد در اصول فوق كيفيات و حدود و ثغور اعمال نظارت رهيس مجلس بيان
نشده است و با توجه به شيوهي نگارش قانون اساسي كه به ذكر چهارچوبها و ساختارها
ميپردازد و پيشبيني ابزارها و لوازم اجراي آن را به قوانين عادي محول مينمايد ،در تاريخ
 1368/10/26قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران با دو تبصره به تصويب مجلس رسيد .مجلس شوراي اسالمي با توجه به
مشكالتي كه در رابطه با نحوه تعامل دولت با رهيس مجلس در رابطه با نحوه اجراي قانون فوق به
نحو عدم ارسال مصوبات قوه مجريه براي رهيس مجلس ،عدم صدور دستور توقف در مورد
مصوبات مخدوش و در نهايت عدم پذيرش ايرادات وارده بر مصوبات از جانب رهيسجمهور و
تلقي اين قسم نظارت به منزلهي مداخله در اختيارات قوه مجريه به وجود آمده بود در تاريخ
 1378/12/8اقدام به تصويب قانون الحاق پنو تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ( )85و ()138
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رهيس مجلسشوراياسالمي
نمود(.اسماعيلي ،1391 ،ص )2
از مهمترين بخشهاي اين الحاقيه تبصرههاي  4و  5اين قانون ميباشد .در تبصره چهارم صالحيت
نظارتي رهيس مجلس تقويت شد و براي عدم رعايت نظر رهيس مجلس ضمانت اجرا در نظر
گرفته شد .يعني در صورت عدم توجه به نظر رهيس مجلس در اصالح ايرادات و مغايرتهاي
اعالمشده ،تمام يا قسمتي از مصوبه توسط رهيس مجلس ملغياالثر ميگردد.
به موجب تبصره پنجم اين قانون هم مجوز تأسيس هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين
صادر شد و روند بررسي مصوبات تخصصيتر شد(.درويشوند ،1390 ،ص )14
رهيس مجلس هم در تاريخ  1379/1/22اقدام به تصويب آهين نامه اجرايي تبصره هفتم قانون الحاق
 5تبصره به ماده واحده قانون نحوه اجراي اصل  85و  138قانون اساسي ،كه امكان تصويب آن به
رهيس مجلس داده شده بود ،نمود .اين آهيننامه با اعمال اصالحاتي در  14ماده و  5تبصره در
تاريخ  91/10/24تغيير نموده و جايگزين آهيننامه پيشين شد.اين آهيننامه به تفصيل به ابعاد
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مختلف هيأت تطبيق پرداخته و تركيب اعضا و كيفيات جلسات و نحوه رسيدگي و ضوابط
پرداخت و  ...را مشخص نموده است.
در سال  1378با الحاق صورت گرفته و گسترش قلمرو نظارت رهيس مجلس شوراي اسالمي ،به
علت ايجاد تعارض ميان اين نظارت با نظارت قضايي ديوان عدالت اداري در موضوعهاي مشابه،
مجلس شوراي اسالمي در  1380/12/14قانون استفساريهي ماده  25قانون ديوان عدالت اداري را
تصويب نمود كه به موجب آن نظر ديوان عدالتاداري در صورت بروز تعارض الزماالجرا بود.
با توجه به ماهيت نظارت قضايي ديوان عدالتاداري اين راه حل با منطق نظارتي حقوق عمومي
همسو به نظر ميرسيد .اما قانونگذار در آخرين الحاق به قانون نحوه اجراي اصول  85و 138
قانون اساسي در  1388/1/30تبصرهاي را به اين قانون ملحق كرد كه به موجب آن در موارد اعالم
مغايرتِ موارد مطروحه در اصول  85و  138قانون اساسي با متن و روح قوانين ،صالحيت رسيدگي
را از ديوان عدالت اداري سلب كرده است .ديوان عدالت اداري نيز تاكنون به همين صورت در
رسيدگي به دعاوي درخواست ابطال اقدام نموده است(.ويژه ،1393 ،ص  221؛ كدخدايي و
درويشوند ،1391 ،ص )104
آخرين تحول در نظارت رهيس مجلس شوراي اسالمي در اصالح آهين نامه اجرايي قانون
نحوه¬ي اجراي اصول  85و  138قانون اساسي(مصوب  )1378در تاريخ  1391/10/24صورت
گرفت و به موجب ماده  9آن نظرات و ايرادات مطرحشده در روزنامه رسمي منتشر ميشود .با
توجه به موارد فوق مالحظه ميشود از سال  1378تا  1391صالحيت نظارتي رهيس مجلس روندي
در جهت تقويت و تعيين و تأكيد ضمانتهاي اجرايي داشته است و اصالحات و تغييرات
ايجادشده به منظور رفع مشكالت موجود و افزايش اختيارات انجام گرفته است.

 -2آسيبشناسي نظارت رهيس مجلس شوراي اسالمي
پس از شناخت و مطالعهي ابعاد مختلف نظارت رهيس مجلس ،نياز به تحليل و بررسي آسيب-
شناسانه به منظور دستيابي به راهكارهاي اصالحي ضروري است .از اينرو به آسيبشناسي نظارت
رهيس مجلس از سه بعد مبنايي ،قانوني و ساختاري ميپردازيم.
-2-1آسيبشناسي مبنايي؛ نظارت رهيس مجلس شوراي اسالمي و ايراد خدشه بر استقالل و توازن
قوا
انديشهي نظارت و تعادل در فرآيند تفكيك قوا ،كه جايگاه نظارت رهيس مجلس شوراي
اسالمي هم با ديدي جامع در آن چرخه قرار ميگيرد را ميتوان مبناي تأسيس نهادهاي نظارتي در
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ساختار قدرتهاي سياسي قلمداد نمود .بنابراين طراحي چنين مرجعي در نظام حقوقي جمهوري
اسالمي و تعامل آن در قالب نظارت بر ساير قوا نيازمند واكاوي است .از اين رو به بررسي اين
نظارت از بعد تعامل با قوه مجريه ميپردازيم.
انديشهي ايجاد قدرت سياسي مطلوب به منظور نيل به حكومتي شايسته ،همواره در ذهن متفكران
حقوق اساسي بوده و قدمت حيطهبندي وظايف و تقسيم قوا به حكماييونان بازميگردد .ارسطو در
كتاب سياست خود براي اولين بار ،قواي سهگانه را ابداع كرده است كه البته با آنچه كه امروزه در
قوانين اساسي كشورها پذيرفتهشده ،متفاوت است(.صنيعي منفرد ،1380 ،ص )56
از طرفياصل تفكيك قوا هم به شكلي كه امروزه حقوقدانان و علمايسياست از آن بهره ميگيرند،
دستاورد قرون هفدهم و هجدهم و عمدتاً منتسب به منتسكيو ،فيلسوف قرن هجدهم فرانسه است.
(بهنيا ،1383 ،ص )37
نظريات منتسكيو در باب اصل تفكيك قوا پس از گذشت مدت كوتاهي ،در انديشهي
تدوينكنندگان قانون اساسي امريكا رسوخ كرد و به تأسيس نوعي تفكيك مطلق و انعطافناپذير
قوا منجر شد(غمامي ،1386 ،ص )98و الگويي از نظام تفكيك قوا را مجسم نمود.
امروزه پس از سير تجارب تاريخيدر نگرشي جديد به اصل تفكيك قوا ،قواي منفصل شده بايد در
سطحي از موازنه باشند كه نيروي برتريطلبي هر يك با ابزارها و طرق قانونيمحدود و خنثي گردد.
زيرا در نتيجهي عدم آن ،قوهي متنفذ غلبه خواهد يافت وتمركز قدرتي كه نظريهپردازان به دنبال
كنترل آن بودند ايجاد خواهد شد .نظام جمهوري اسالمي ايران هم مطابق اصل  57قانون اساسي بر
پايه استقالل قوا طراحي شده است كه براساس اصولي متعددنهادهايي نيز بر عملكرد قوا نظارت
سياسي و قضايي به عمل ميآورندتا مانع از نقض قانون و فساد قدرت گردند .بر اين اساس است
كه اصل  71قانون اساسي ،صالحيت قانونگذاريرا در انحصار مجلس شوراي اسالمي قرار داده
است .اين صالحيت قوه مقننه طبق قاعده استقالل قوا مصرح در اصل 57خدشهناپذير است و البته
نظام حقوقي كشور ما مانند برخي از كشورها قوه مجريه و دولت را شريك در امر قانونگذاري
ندانسته است بلكه به طور محدود بر اساس صدر اصل ( )138به وي اجازۀ مقرراتگذاري داده
شده است(.غمامي ،1390 ،ص )432
بنابراين با توجه به اصل  57قانون اساسيدر نظام حقوقي كشورمان نظام تفكيك قواي مقننه ،مجريه
و قضاييه به شكل كامالً نسبي و با شيوه خاص خود پذيرفته شده است.بر اين اساس هر يك از قوا
متصدي امري از امور زمامداري كشور ميگردند و ميتوانند بر هم نظارت كنند ،ولي نميتوانند
در صالحيتهاي يكديگر دخالت نمايند.
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حال وجود صالحيت چنين نظارتي در اختيار رهيس مجلس شوراي اسالمي به شرح ذيل از ابعادي
موجب برهم زدن موازنهي قوا و نيز تداخل در صالحيتهاي ساير قوا گرديده است:
الف) اعطاي چنين صالحيت نظارتي برايشخص رهيس مجلس به عنوان شخصيتي حقوقي و
سياسي ،و نه نهاد مجلس و قوه مقننه ،به جهاتي موجبات برتري وي بر ساير رؤساي قوا و نيز هيأت
وزيران را ايجاد نموده است كه اين ترجيح را ميتوان بالمرجح دانست(.ويژه ،1393 ،ص)237
البته با ديدي وسيعتر ميتوان گفت اين برتري از اقتضاهات نظام تعادل و نظارت ميباشد و اين
وجه را ميتوان براي اين مسئله قاهل شد اما شخصمحوري آن شايسته به نظر نميرسد.
ب) در باب ضمانتهاي اجرايي اعمال اين صالحيت نظارتي ،صالحيت لغو مصوبات قوه مجريه
(و نهادهاي ديگر) به رهيس مجلس اعطا شده است كه اين امر به منزلهي صدور رأي قضايي
ميباشد و اين قبيل مساهل در صالحيتهاي اختصاصي قوه قضاهيه تعريف شده است و با وجود
استثناهاتي از آن مجراي تخصصي به نحو مطلوبتري انجام ميگيرد.
ج) با توجه به قانون و آهين نامه اجرايي اصول  85و  138قانون اساسي و الحاقات بعدي كه روند
افزايش گستره صالحيت نظارتي رهيس مجلس را در پيش گرفتهاند ،ارجحيت نظرات رهيس
مجلس به عنوان نهادي سياسي و اداري بر نظارت ديوان عدالت اداري به عنوان نهادي قضايي و
ترجيح برداشتهاي تفسيري رهيس مجلس از قوانين و مقررات نسبت به قوه مجريه ،مصاديقي از
فراتر رفتن اين نهاد نظارتي از اختيارات قوه مقننه ميباشد.
بنابراين به نظر ميرسد اعطاي نقش ناظر اعالمي براي رهيس مجلس به نمايندگي از مجلس شوراي
اسالمي ،در اعالم مغايرتهاي قانوني به قوه مجريه و ضمانت اجرايي ابطاليا لغو توسط ديوان
عدالت اداري راهكاري است كه ميتواند ايرادات وارده را تقليل داده و يا مرتفع نمايد.

-2-2آسيبشناسي قانوني؛ وجود ابهام ،اجمال و خأل گسترده در قوانين مربوطه
اصليترين مستند قانوني نظارت رهيس مجلس ،اصول  85و  138قانون اساسي و قانون و آهين نامه
اجرايي مربوط به نحوي كه گذشت ميباشد.
حال با توجه به اينكه قانون اساسي به ذكر كليات پرداخته و تكليف اصليرا به قانون عادي محول
نموده است و قانون عادي هم با رويكردي غيرمنظم در هر برههاي اقدام به اصالح و اكمال نموده
و البته به ذكر اصول پرداخته و جزهيات را مربوط به آهين نامه اجرايي دانسته است .همچنان اين
آهين نامه با وجود سعي در پوشش دادن تمامي مطالب به نحوي تنظيمشده كه ابهام و اجمال قانون
اساسي و قانون عادي را مرتفع ننموده است و بنابراين در خصوص نهاد نظارتي رهيس مجلس كه
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نقش مهمي در پيشبرد يا توقف امور اجرايي توسط قوه مجريه دارد ،ايرادات و اختالف نظرات
گسترده و مشكالت عديدهاي را در عرصه عمل سبب شده است كه با ديدي كالنسعي در آسيب-
شناسي كلي اين مسئله داريم.
سؤاالت اصلي در نظارت رهيس مجلس اينگونه است كه اين نظارت در كدام دسته از نظارتهاي
حقوق عمومي قرار ميگيرد؟ موضوع نظارت رهيس مجلس و قلمرو آن و سازوكار اعمال آن
چيست؟ قوانين معيار تطابق مقررات اجرايي چيست و آيا با مالکهاي شكليسنجيده ميشوديا
مالکها يماهوي؟ ضمانتهاي اجرايي و مفاهيم آن در اين نوع نظارت چگونه است و تعارضات
چگونه قابل حل و فصل ميباشد؟
موضوع اين سؤاالت نكات مهمي را در بر ميگيرد كه متأسفانه قانونگذار از ذكر آن در قانون و
آهين نامه مرتبط غافل بوده و يا سكوت نموده است.
اين خألها در روند اجرايي دشواريهاي زيادي را ايجاد نموده است كه از طرفي امكان اعمال
نظارت صحيح براي رهيس مجلس را فراهم نميآورد و از طرفي ديگر هم دولتمردان را در
پيشبرد امور اداري و اجرايي با مشكل مواجه ساخته و تفكر تداخل در اختيارات اجرايي ايشان و
يا تضييق صالحيتهايشان را در اذهان آنها ميپروراند و در نتيجه موجبات عدم تمكين از نظرات
رهيس مجلس ،عدم ارسال مصوبات براي وي و يا عدم توجه به الغا صورت گرفته را ايجاد
مينمايد .در اين خصوص به آسيبشناسي مشكالت اجرايي در نتيجه ايرادات موجود در قوانين
ميپردازيم.در آسيبشناسي مغايرت تصويبنامههاي دولت از منظر اجرايي و كاربردي به نحو
كلي با دو دسته علل مواجه هستيم:

-2-2-1آسيبشناسي قانوني در استنباطهاي منجر به مغايرت
در نتيجهي فهم و استنباطهاي متفاوت از متون حقوقي مبناهاً موجبات مغايرت فراهم ميشود.
برداشتهايي از اصول  85و  138كه دو هدف عمده را پيگيري ميكند :ابتدا اينكه مفاد اصول
مذكور را نادرست دانسته و با ساير اصول قانون اساسي در تعارض معرفي كنند؛ سسسبه اراهه
تفاسيري بسردازند كه تضمينهاي ذيل اصل و مفاد قانون نحوه اجراي اصول مذكور را مخدوش
كند .بنابراين مبتني بر اين برداشتها ،قوه مجريه همواره سعي داشته استكه بخشي از مهمترين
مصوبات خود را براي رهيس مجلس ارسال نكند و همچنين به انحا مختلف به نظر رهيس مجلس و
تبصرۀ چهارم الحاقي ماده واحدۀ اجراي اصول  85و  138عمل نكند(.غمامي و محسني ،1392،ص
)79
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-2-2-2آسيبشناسي قانوني در پرتو مغايرتهاي مربوط به محتواي تصويبنامهها
بخشي ديگر از مغايرتها در تصويبنامههاي دولت ناشي از عللي سواي از استنباطهاي متفاوت
حقوقي است بلكه نشأت گرفته از عوامل بيروني و غيرحقوقي ميباشد كه اهتمام دولتها را براي
نيل به مقاصدشان بدون توجه به الزامات قانوني در پي دارد.
چشمپوشي دولتها نسبت به احكام قانونگذار ،فشارها و خواستهاي اجتماعي ،حزبي و
گروهي ،اصرار دولت بر اعمال غيرقانوني ،اصالح مصوبه توسط مقام فاقد صالحيت ،عدم بيان
مستندات مرتبط با مصوبات ،عدم اشراف دولت به قوانين و اسناد الزماالجرا و  ...به نحو اجمال از
علل مسبب مغايرت در محتواي مصوبات قوه مجريه است(.غمامي و محسني ،1392 ،ص )90
در نتيجهي اتخاذ اين قبيل رويكردها كه ريشه در مشكالت قانونگذاري دارد ،آنچه كه به عنوان
رويهي اتخاذشده توسط قوه مجريه اعمال ميشود و تفاسير مختلف در اين زمينه را ايجاد مينمايد
اينگونه است:
 -2-2-2-1عدم ارسال مصوبات براي رهيس مجلس
يكي از راهكارهايي كه قوه مجريه براي رهايي از نظارت رهيس مجلس شوراي اسالمي بكار مي-
گيرد ،عدم ارسال مصوبات براي رهيس مجلس است .اين عدم ارسال از طريق دو راهكار عملي
ميشود .ابتدا تفسيري متفاوت از اصول تجويز كننده اين نظارت و ديگري تغيير عناوين مصوبات.
از جمله استنباطها يغيرحقوقي در اين خصوص اينگونه عنوان ميكند كه مخاطب ذيل اصل ()138
به دولت نميباشد و اينگونه بيان نكرده است كه دولت موظف به ارسال مصوبات باشد بلكه بيان
شده است كه «به اطالع رهيس مجلس شوراي اسالمي ميرسد».همچنين رهيس مجلس هم نبايد
مصوبه را از ساير مبادي اخذ كند زيرا مشخص نيست كه آيا دولت آن را براي اجرا ابالغ كرده
است تا نيازمند نظارت رهيس مجلس باشد يا خير .اين برداشت با هيچ يك از قواعد و اصول
حقوقي پيشگفته متكي نيست.همچنين قوه مجريه به منظور يافتن مستمسكي براي عدم ارسال
مصوبات از عناويني همچون «تفاهمنامه»« ،توافقنامه» و غيره بهره ميگيرد تا مصوبة خود را از

شمول عنوان «تصويبنامه» خارج و بدين ترتيب آنها را براي رهيس مجلس ارسال نكند(.بهادري-
جهرمي ،1390 ،ص 9؛ غمامي و محسني ،1392 ،ص )82

 -2-2-2-2عدم رعايت نظرات رهيس مجلس
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اين عدم التزام به دو نحو صورت ميگيرد ،ابتدا در قالب عدم اجراي صريح و قطعي نظرات رهيس
مجلس و ديگر عدم اصالح مصوبه و در نتيجه ملغياألثر شدن آن ،اما احيا ضمني و مجدد مصوبه
از طريق مصوبات ديگر.
عدم اجراي صريح نظرات رهيس مجلس با توسل به تفاسير متفاوت حقوقدانان دولت توجيه مي-
گردد و عدم اجرا مصوبة ملغياألثر شده و احيا ضمني هم در مورد برخي مصوبات اينگونه
صورات گرفته است كه دولت به صراحت ،اقدامي در ناديده گرفتن نظر رهيس مجلس صورت
نميدهد بلكه مصوبة ملغياألثر شده را در قالب مصوبهاي جديدحاكم و جاري ميداند(.غمامي و
محسني ،1392 ،ص )86
و در نهايت بخش ديگري از مشكالت پيشرو براي نظارت رهيس مجلس و تصويب مقررات براي
قوه مجريه ابهامات،سكوت و اجمال ساير قوانين ميباشد كه به دليل استناد به آنها توسط
هيأتوزيران و هيئت بررسي و تطبيق ،مصوبات دولت با قوانين منجر به ايجاد مشكل و اختالفات
اجرايي شدهاست.
-2-3آسيبشناسي ساختاري؛ بررسي ايرادات وارده بر نوع و ساختار تعريفشده نظارت رهيس
مجلس
در باب آسيبشناسي ساختاري نظارت رهيس مجلس ،به بررسي نوع اين نظارت ميپردازيم كه
مشخص شود اين نظارت در كدام تقسيمبندي از اقسام نظارتهاي حقوقي كشورمان قرار
ميگيرد .همچنين به واكاوي ساختار تعريفشده فعلي ،يعني انجام اين نظارت در اختيار رهيس
مجلس شوراي اسالمي و از مجراي هيأت تطبيق بر مصوبات ميپردازيم كه در نتيجه آن كارآيي و
اثربخشي اين ساختار هم مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 -2-3-1آسيبشناسي نوع نظارت رهيس مجلس
در خصوص نوع نظارت رهيس مجلس در بين حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد .برخي
نويسندگان اين نظارت را در عداد نظارت قضايي تلقي نمودهاند (انصاري ،1374 ،ص  )150كه
البته اين ديدگاه بسيار ضعيف است .چون ساختار و نحوهي رسيدگي به مغايرتها متفاوت از
نظارت قضايي است .گروهي ديگر نيز اين نظارت را به دليل جايگاه رهيس مجلس شوراي اسالمي
در عداد سازوكارهاي نظارت پارلماني قلمداد نمودهاند (امامي و استوارسنگري ،1389،ص  )145و
گاه نيز از آن با عنوان نظارت تقنيني يا قانون يياد كردهاند( .راسخ ،1388 ،ص  69؛ هاشمي،1383،
ص )323
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اين ديدگاه نيز از دو جنبه قابل مناقشه به نظر ميرسد :نخست اينكه ،اين صالحيت نظارتي به
شخص رهيس مجلس و نه مجلس شوراي اسالمي داده است و مجلس شوراي اسالمي (قوه مقننه)
در آن مداخلهاي ندارد .دوم اينكه ،ماهيت سازوكارهاي نظارت پارلماني عمدتاً سياسي است حال
آنكه اين نظارت را عليالقاعده نميتوان سياسي قلمداد نمود ،زيرا واجد آثار مشخص حقوقي در
حقوق اداري است(.ويژه ،1393،ص )17
ديدگاه نادري هم از سوي برخي نويسندگان بيان شده است كه اين نظارت را نه در زمرهي نظارت
سياسي و نه در قالب اختيارات تقنيني مجلس شوراي اسالمي ميشمارند و الجرم آن را در قالب
صالحيتهاي اداري رهيس مجلس شوراي اسالمي قرار ميدهند(.محمودي ،1390،ص  )216اين
نظر با آنكه بيشتر با ماهيت حقوقي اين صالحيت سازگاري دارد اما با اين نقد جدي مواجه است
كه چگونه صالحيت اداري واجد ضمانت اجراي قضايي ميباشد.
به طور اجمالي شاخصههاي انواع نظارت را اينگونه ميتوان بيان نمود:
الف)نظارت سياسي
اين نوع نظارت توسط مجلس شوراي اسالمي بر مقامات قوه مجريه صورت ميگيرد و در صورتي
كه نمايندگان موافق عملكرد مقامات فوق نباشند اقدام به اعمال نظارت سياسي بر مقامات قوه
مجريه مينمايند .سؤال ،استيضاح ،تحقيق و تفحص و كميسيون اصل نود قانون اساسي را ميتوان
از ابزارهاي نظارت سياسي مجلس شوراي اسالمي برشمرد.
ب)نظارت قضايي؛
اين نوع نظارت توسط نهاد قضايي بر عملكرد دولت صورت ميگيرد و مهمترين وجه اين نوع
نظارت اين است كه توسط مراجع قضايي صورت ميگيرد .نتيجه اين نوع نظارت ممكن است
منجر به ابطال تصميمات دولت شود.
ج)نظارت اداري
اين نوع نظارت درون سازماني بوده و توسط خود سازمان و يا بخشي از سازمان در راستاي بهبود
عملكرد نهاد يا سازمان مربوطه صورت ميگيرد .اين نوع نظارت توسط قوه مجريه در درون
خودش و به وسيله خودش انجام ميگيرد تا در صحت عمليات خود يقين نموده و طبق قوانين
مصوب مجلس عمل نمايد.
د)نظارت قانوني
نظارت قانوني(تقنيني) به معناي نظارت بر قوانين و مقررات در راستاي تضمين عدم مغايرت آنها
با قوانين برتر است.
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پذيرش نظارت رهيس مجلس ذيل هريك از اقسام نظارت از بعد لوازم و ملزومات نظارت،
ضمانتهاي اجرايي و اولويتبخشي در مقايسه با ساير نظارتها تأثيرگذار است.
اينك با عنايت به ديدگاههاي فوق ،پرسشي اصلي كه مطرح ميشود در خصوص نوع و ماهيت
نظارت رهيس مجلس ميباشد.
پاسخ به اين پرسش بسيار دشوار است زيرا شاهد نوعي آميختگي ماهيت نظارت رهيس مجلس
شوراي اسالمي هستيم .در واقع ،نظارت رهيس مجلس شوراي اسالمي هم جنبههايي از نظارت
اداري و هم جنبههايي از نظارت قضايي (به لحاظ نوع ضمانت اجرا) را داراست .اين نظارت به
يقين ،نظارت قضايي نيست .چراكه نظارت قضايي به دو نحو انجام ميشود:
يا قضات از اعمال مقررات اجرايي خارج از حدود اختيارات قوه مجريه امتناع ميكنند و يا انطباق
اين مقررات با قوانين عادي توسط ديوان عدالت اداري بر مبناي اصل  170قانون اساسي رسيدگي
ميشود( .كدخدايي و ويژه ،1388 ،ص )31
پس ،با تسامح ميتوان نظارت رهيس مجلس شوراي اسالمي را نوعي نظارت اداري يا نظارت
غيرقضايي تلقي نمود .اما در اين تلقي ،با توجه به نسبت نظارت رييس مجلس شوراي اسالمي با
نظارت قضايي ديوان عدالت اداري دچار ترديد ميشويم زيرا ،همانگونه كه اشاره شد نظر رييس
مجلس شوراي اسالمي در رابطه با يك مصوبه به نظر ديوان عدالت اداري مرجح است .1در واقع
پرسش اينجاست كه اگر مصوبهاي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار
گرفت و موافق با قوانين تشخيص داده شد و سسس رهيس مجلس شوراي اسالمي آن مصوبه را
مخالف قوانين و ملغياألثر نمود آيا اين وضعيت به برتري صالحيت نظارتي رهيس مجلس شوراي
اسالمي به صالحيت نظارت قضايي ديوان عدالت اداري نميانجامد؟ اين امر به معني ترجيح
نتيجهي نظارت اداري بر نتيجهي نظارت قضايي است كه بر خالف اصول حقوق عمومي است.
البته با عنايت به علل اولويتبخشي نظر رهيس مجلس و بروز مشكالتي در عمل ،از باب تمهيد
شرايط و ابزارهاي نظارتي مرجع نظارتي ميتوان اين مسئله را پذيرفت.
بنابراين با توجه به توضيحات اراههشده نظارت رهيس مجلس شوراي اسالمي ،با وجود اينكه متولي
اصلي آن شخصيتي سياسي محسوب ميشود و نظرات وي بر آرا مشورتي هيأت تطبيق ارجحيت
دارد ،به لحاظ ماهيتي سياسي نيست و رويهي نظارت در اين مرجع هم به گونهاي بوده است كه
جز استثناهات كالعدم ،رهيس مجلس بر اساس نظرات كارشناسي شده متخصصان اعالم نظر
مينمايد .بنابراين ديدگاه قاهل به ماهيت اداري و حقوقي آن بر ساير ديدگاهها غلبه دارد.
-2-3-2آسيبشناسي ساختار نظارتي رهيس مجلس
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در خصوص ساختار نظارتي اصول  85و  138قانون اساسي ،با توجه به مشروح مذاكرات قانون
اساسي در خصوص امكانسنجي نهادهاي جايگزين نظارتي براي نظارت رهيسجمهور ،سواي از
غناي استداللهاي مطروحه در رد مراجعي چون خود مجلس شوراي اسالمييا كميسيونهاي
تخصصي آن ،از علل اصلي كه در نهايت منجر به انتخاب مرجع فعلي گرديد ،ارتباط رهيس
مجلس با امور قانوني و اطالع از روند قوانين و مصوبات به عنوان باالترين مرجع تقنين
بود(.صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،1369 ،ص
)445
با پذيرش اين مبنا از سوي اعضاي محترم شوراي بازنگري قانون اساسي ،مساهلي قابل نقد و بررسي
است .ابتدا اينكه بر اساس مبناي آشنايي و ارتباط با قوانين اوالً رهيس مجموعه به عنوان صدرنشين
يك قوه با امور اداري ،اجرايي و تشريفاتي عديدهاي مواجه است كه در اين زمينه امكان كسب
اطالع از روند امور اصوالً از طريق مشاوران ممكن خواهد بود .از اين رو شخص رهيس مجلس
هدف اين اعضا را از اين جهت نميتواند محقق سازد .ثانياً با وجود تعيين اين صالحيت نظارتي
در اختيار رهيس مجلس ،به علت تخصصي بودن امور ،قاعدتاً از مجراي اظهارنظر كارشناسان اين
مساهل بررسي ميگردد .در نتيجه نقش رهيس مجلس(به استثناي موارد نادر عدم پذيرش آرا
هيأت تطبيق) عمدتاً تشريفاتي و به عنوان رابط ميباشد و در مرحلهي اعالم آرا بيشتر نمايان مي-
شود .از اين رو اعطاي چنين صالحيتي به يك كميسيون و يا نهادي متخصص خالي از وجه نبود.
در نهايت آنچه از ساختار نهاد نظارتي رهيس مجلس قابل نقد و آسيبشناسي است ،فرد محور
بودن اين نهاد نظارتي است .به تعبيري تعريف اين صالحيت در حيطه اختيارات شخص حقوقي
رهيس مجلس و تفويض تصميمگيري در خصوص كيفيات اين نظارت از طريق تصويب قانون و
آهين نامه و اعطاي صالحيتها و اختيارات نسبتاً گسترده در زمينه تأسيس هيأت تطبيق و انتخاب
تمامي اعضاي آن ،اختياري بودن پذيرش نظرات كارشناسي هيأت تطبيق ،در اختيار داشتن ضمانت
اجراي لغو مصوبات ،ارجحيت نظرات و تصميمات رهيس مجلس بر نهاد نظارتي ديوان عدالت
اداري و تعميم گستره صالحيتي وي به مصوبات ساير مراجع ،همگي بر نظارت شخص محور
پايهگذاري شدهاند كه اينچنين رويكردي با منطق نظارتي نظام حقوقي همسويي ندارد.
به بيان ديگر فلسفه تأسيس نهادهاي نظارتي ،تدارک سازو كارهايي است كه خود با اشراف بر
مساهل قانوني ،به كنترل اجراي آن در نهادي ديگر هم بسردازد .اما اين فرد محوري در مرجع
نظارتي رهيس مجلس ،با انتقادهايي كه بر ساختارش وارد است و ابهامات و خألهاي قانوني
فراواني كه دارد ،نميتواند به نحو مطلوبي اين هدف را تأمين نمايد.
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 -3بررسي نهاد نظارتي مشابه در نظام حقوقي جمهوري فرانسه
انديشه تعدد مراجع نظارتي در فرانسه هم به صورت افزودن نظارت غيرقضايي ،عالوه بر نظارت
قضايي بر قوه مجريه و مصوبات آن تبلور يافته و تحت سازوكارهايي انجام ميگيرد ،اما بسيار
متفاوت از ساختار نظارتي كشورمان ميباشد .الزم به ذكر است كه نه در فرانسه و نه هيچ نظام
حقوقي ديگري اين اختيار براي رهيس مجلس تعريف نشده است( .اداره كل پژوهش و اطالع
رساني)189 :1389 ،
در فرانسه نظارت غيرقضايي از طريق تهادهايي انجام ميگيرد كه كارويژه آنها اين نظارت نيست
بلكه اين مسأله يكي از چند وظيفهي محوله به آن دستگاه و يا نهاد ميباشد .در ادامه به دو نهاد در
نظام حقوقي اين كشور كه به نظارت غيرقضايي هم ميپردازند اشاره ميكنيم؛
 -3-1شوراي دولتي
در نظام حقوقي فرانسه شوراي دولتي داراي دوگونه وظايف ميباشد:
 -1اراههي مشاوره دربارهي لوايح قانوني ،دستورالعملها ،احكام و قوانين و آهيننامهها و پاسخ به
مساهل حقوقي ارجاعي از سوي حكومت.
 -2رسيدگي به حل اختالف و دعاوي ارجاعي به شورا و صدور حكم اداري قضايي در خصوص
آنها( .بزرگمهري ،1389 ،ص )198
به عبارت ديگر اين شورا از يك سو مقام تخصصي براي مشاوره و از سوي ديگر يك مقام قضايي
براي حل اختالفات و صدور احكام اداري قضايي استKnapp and Vincent, 2001, p ( .
)388
كاركرد مشورتي شوراي دولتي ،نوعي نظارت پيشيني است كه بخش مهمي از فعاليت اين مرجع
را تشكيل ميدهد .اين كاركرد از زمان ايجاد شوراي دولتي ،جز مشخصههاي شورا بوده و در
قانون اساسي سال  1958بر آن تأكيد شده است .براي مثال پيش از آنكه لوايح دولت توسط كابينه
به تصويب برسد (مواد 37و38و 39قانون اساسي) ،شوراي دولتي بايد طرف مشورت قرار گيرد .با
آنكه در چنين موقعيتهايي دولت مكلف است به دنبال كسب مشورت باشد ،الزامي ندارد كه از
مشورت اراههشده پيروي كند .به عالوه ،هنگامي كه دولت با يك مشكل اجرايي روبرو ميشود،
اختيار گستردهاي در اخذ نظر و مشورت از شوراي دولتي دارد2.
 -3-2كميسيون نظارت بر اجراي قوانين مجلس
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بخش ديگري از نظارت بر مصوبات قوه مجريه در فرانسه را پارلمان (مجلس ملي و سنا) مطابق با
ماده  67قانون  2004-1343مصوب نوامبر  2004بر عهده دارد .به اين ترتيب كه در يك دوره
حداكثر  6ماهه از تصويب يك قانون دولت موظف است گزارشي را به مجلس بدهد كه ناظر بر
كليه آهيننامهها و مصوبات دولت در آن مورد است .3به اين ترتيب كه آيا دولت مر و عين آنچه
كه قانونگذار گفته است را به اجرا درآورده است يا خير؟
آيا مفاد مقررات دولت ضروري است و آيا اهداف قانون تأمين شده است؟ به اين ترتيب دولت دو
وظيفه اساسي دارد:
اول اينكه تصويبنامههاي الزامي را حداكثر شش ماهه تصويب كند و دوم اينكه مصوبات منطبق
بر مفاد و روح قوانين باشد .وظيفه اين اعمال نظارت بر عهده كميسيون نظارت بر اجراي قوانين
است .گزارش منتشره توسط اين كميسيون هم در مجلس سنا و هم در مجلس نمايندگان عالوه بر
فاقد اعتبار نمودن تصويبنامههاي مغاير قوانين ،اعالم عمومي هم ميشود( .غمامي و محسني،
 ،1392ص )89
بنابراين همانگونه كه مشاهده شد در نظام حقوقي فرانسه نظارت غيرقضايي به صورت اولويت
درجهي دوم نظارتي ،توسط نهادهايي با كارويژههاي متعدد انجام ميگيرد و اين وظيفه در قالب
اختيارات رهيس مجلس و يا فرد خاصي تعريف نشده است.
نتيجهگيري
با عنايت به مذاكرات مجلس بازنگري قانون اساسي در تغيير مرجع نظارتي سابق به رهيس مجلس
شوراي اسالمي به منظور بررسي قانونمداري مصوبات قوه مجريه ،الزم به ذكر است كه انتخاب
اين نهاد به دنبال حاكميت سلسله مراتب قانوني صورت گرفته و سير تحوالت و روند افزايش
اختيارات براي آن ،به منظور افزايش كاركردها و ناشي از خألها و تعارضات ايجاد شده بوده
است .اما همچنان اين مرجع نظارتي در سه بعد مبنايي و مداخله در اختيارات ساير قوا ،سكوت و
ابهامات قانوني و ساختار غيردقيق اجرايي داراي نقايصي است كه به اراهه پيشنهاداتي در اين زمينه
ها پرداختيم.
از اين رو در اينگونه نظارت با عنايت به ثمرات تعدد مراجع نظارتي ،وجود چنين نظارتي بر
مصوبات قوه مجريه به عنوان تضميني باالتر براي حمايت از قوانين و هنجارهاي برتر ،بنابر وجود
اختالف در برداشتها و تفاوت رويكردهاي ميان متخصصين قوه مجريه و كارشناسان بيروني،
ضروري و موجد فوايد كثيري است .با توجه به نظام حقوقي فرانسه به عنوان كشور مورد مطالعه در
اين زمينه ،مالحظه شد كه اين قسم نظارت در قالب نهادهاي تعريف شده انجام ميگيرد .اما
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ساختار فرد محور فعلي در كشور ما ،پاسخگوي اين اهداف نيست .بنابراين ضرورت ساختارمندي
و نهادمداري در اين نظارت از ملزومات كارآمدسازي و قاعدهمند نمودن اينگونه نظارت
غيرقضايي ميباشد كه بازتعريف آن در قالب نهادي زيرمجموعه مجلس و البته داراي استقالل از
مناسبات سياسي ،يا نهادي مستقل و تعيين محدوده غيرقضايي اينگونه از نظارت و ارجاع
تضمينات قضايي به نهادي همچون ديوان عدالت اداري و مرزبندي دقيق بين صالحيتهاي آن با
صالحيتهاي ديوان راهگشا خواهد بود.
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يادداشتها
 .1شييأن ظييزول ايي بحييث ايي بييود كييه در آن زمييان رئيييس مجلييس مصييوبهاي را مغيياير بييا قيياظون
داظسييت و از سييوي ديگيير شييكايتي در ديييوان عييدالت اداري مطييرح شييد و ديييوان ظايير داد كييه آن
موضوع مغاير با قياظون اساسيي ظيسيت و دوليت بيي دو ظاير قيرار گرفيت .طبيق قياظون استفسياريه
ماده  25قاظون دييوان عيدالت اداري ،ظاير دييوان تيرجيح داشيت اميا اصيالحيهاي كيه مجليس آورد
اي بيود كيه ظاير رئييس مجليس ارجيح اسيت ودر ظهاييت بيه تأيييد شيوراي ظگهبيان هيم رسييد».
http://www.rajanews.com/Detail.asp?id=125003

 .2بطيييور مثيييال در خصيييوص پوشييييدن حجييياب اسيييالمي در ميييدارس ( 27ظيييوامبر 1989
دولت از شوراي دولتي ظارخواهي كرد.
.la commission de contrôle de l’application des lois
 3براي اطالع بيشتر ر.ک به:

http://www.senat.fr/presse/cp20140306.htm
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کتابنامه
اداره ك) امور فرهنگي و روابيط عميومي مجليس شيوراي اسيالمي( 1369صيورت مشيروح
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