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وحدت يا تعدد مراجع مقررهگذار
٭

در نظام جمهوري اسالمي ايران و تأثير آن بر نظام حقوق اداري
غالمحسين الهام  /دانشيار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
 مهدي نورايي  /دانشجوي دکتري حقوق عمومي دانشگاه تهران

mnouraei@ut.ac.ir

دريافت 1393/11/25 :ـ پذيرش1394/5/9 :

چكيده
در هر کشوري ،نهاد يا نهادهايي را به امر قانونگذاري اختصاص دادهاند .در جمهوري اسالمي ايـران ،بـه
مقتضاي نوع نظـام و اهـدام متوـاو
مقررهگذاري در حدود متواو

آن نهادهـاي متدـدد مقررهگـذاري وجـود دارنـد کـه داراي حـ

قانوني هستند ،از جملة آنها ،ميتوان به مجمع تشـيي

مصـل ن نظـام،

مجلس خبرگان رهبري ،شوراي عالي امنين ملي ،شوراهاي عالي فرا قوهاي و مقام رهبري اشاره کـرد .امـا
وظيوة ذاتي و اصلي و اوليـه مقررهگـذاري ،بـه مدنـايي کـه در ايـ ژـ وهش دنبـا ميشـود ،در بيشـتر
موضوعا  ،بر عهدة مجلس اسن .البته همة اي نهادها به يك شکل به وجود نيامده و از کارکرد مشـابه و
يکساني برخوردار نيستند .اي نهادها ،با توجه به وظايوي که براي ايواي آنها ايجاد شدهاند ،در موضـوعا
خاصي که قانون اساسي براي آنها مقرر کرده اسن ،داراي ح قاعدهگـذاري هسـتند .توـاو عمـدة ايـ
نهادها با قوه مقننه ،در کاروي ة اصلي آن قـوه در ب ـ

قانونگـذاري اسـنب بـه همـي دليـل ،در برخـي

اقدام به مقررهگذاري صور

گرفته اسن .مقررهگـذاري ايـ نهادهـا آاـاري از

نهادهاي مذکور ،به ندر

جمله لزوم رعاين قواعد مصوب اي مراجع از سوي مراجع اداري ،در نظام حقوق اداري داشته اسن.
كليدواژهها :مقررهگذار ،مراجع مقررهگذار ،وحد

يا تددد مراجع مقررهگذار ،قانون.

Andishehaye Hoghuq Omomi, ______________________ Vol.4, No.2, Spring & Summer 2015
٭ اي ژ وهش در ژ وهشکده شوراي نگهبان انجام شده اسن.
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مقدمه

امروزه نظم حاکم در همة کشورها ،مرهون قـانون و قانونگـذاراني اسـن کـه در ارکـان نظامهـاي
سياسي ،قدر

برتر و مديرين کالن اجتماعي را برعهده دارند تا مسـير جامدـه را بـه جهتـي کـه

صالح جامده را در آن ميدانند ،هداين نمايند .نظم حقوقي رايـ در نظامهـاي سياسـي متدـدد در
جهان ،بيانگر ژذيرش قواي متدددي اسن که از ميان آنهـا ،يکـي بـه ـور خـاص مسـلو اصـلي
قانونگذاري اسن .اي نهادها ،بسته به نوع نظام و اينکه توکيك قوا نسـبي و يـا مللـ اسـن ،بـه
وضع قانون با عناوي ميتلف عام و بدضاً خاص ميژردازند .در جمهوري اسـالمي ايـران ،هماننـد
ديگر کشورها ،استقال قوا ژذيرفته شده و قوهاي ت ن عنوان «قوة مقننه» به رسمين شناخته شـده
و وظيوة عمده و اصلي آن ،قانونگذاري و تصميمسازي اسن.
نکتة ديگر در مورد صالحين قانونگذاري مجلس شوراي اسالمي نسبن بـه ديگـر نهادهـا ،اينکـه
مجلس شوراي اسالمي برخالم ديگر نهادها که به صور
زمينه خاص صالحين وضع مقررا

جزئي و موردي و يا در يك موضوع و

الزامآور دارند ،از صالحين عام قانونگذاري در همة مسـائل

و زمينهها ،در حدود مقرر در قانون اساسي برخوردار اسـن .هرننـد ممنوعينهـايي نيـز در بـاب
قانونگذاري براي اي مجلس ميتوان در قانون اساسي مالحظه کرد .با توجه بـه نهادهـاي متدـدد
موجود در نظام جمهوري اسالمي و صالحين مقررهگذاري هر کدام ،در اي مقاله به تبيي مراجـع
متددد مقررهگذار در نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ميژردازيم .ضـرور
فهم بهتر نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران و شناخن نقاط قو

فـوق بـراي

و ضدف آن در موضوع

قانونگذاري ،هدم اصلي اي ژ وهش ميباشد.
 .1مفهوم قانون و مقرره

قانون داراي تدريف و موهوم حقوقي خاص ميباشد .حقوقدانان ،قانون را به دو دستة عام و خـاص تقسـيم
کردهاند .قانون به مدني عام« ،تمام مقرراتي اسن که از رم يکي از سازمانهاي صالح دولـن وضـع شـده
اسنب خواه اي سازمان قوه مقننه يا رئيس دولن يا يکي از اعضاي قـوه مجريـه باشـد» (کاتوزيـان،1388 ،
ص .)122اما قانون به مدناي خاص ،آنگونه که در حقوق اساسي مدنظر اسن ،به قواعدي ا ـالق ميشـود
که با تشريوا مقرر در قانون اساسي از سوي قوه مقننه وضع شده و يا از راه همهژرسي به ور مستقيم بـه
تصويب رسيده باشد (همان) و ژس از آن ،توسط شوراي نگهبان تأييد شده و يا با باقي ماندن اختالم بـي
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مجلس و شوراي نگهبان ،به تصويب مجمع تشيي

مصل ن نظام برسـد .قـانون بـه مدنـي عـام شـامل

بيشنامه ،آيي نامه ،تصويبنامه و نظامنامه ميباشد ،اما قانون به مدناي خاص ،تنها شامل قـواني وضعشـده
از سوي مجلس ،با تشريوا خاص خود و نتيجة همهژرسي ميباشـد .عـالوه بـر مـواردي کـه در مدنـاي
خاصِ قانون بيان شده اسن مانند مجلـس و همهژرسـي ،مـوارد ديگـري را نيـز ميتـوان اضـافه کـرد کـه
مصوبا آنها از ماهين قانون به مدناي خـاص برخـوردار باشـندب اگرنـه مرجـع واضـع آنهـا قـوه مقننـه
نميباشد .مانند برخي مصوبا مجمع تشيي

مصل ن نظام .در اي مدنـا ،اگرنـه وظيوـة قانونگـذاري

در درجه او بر عهدة مجلس شوراي اسالمي اسن ،اما قانون اساسي ايران در برخي موارد ،اي حـ را بـه
نهادهاي ديگر نيز تسري داده ،يا راه تدميم آن را باز گذاشته اسن .ننانکه در مورد ارجـاع بـه همهژرسـي،
خودِ قانون اساسي تصريح دارد .در ديگر موارد نيز به صور ضمني اي ح شناخته شده اسن .به همـي
دليل ،زماني که نهاد يا نهادهايي ،عالوه بر مجلس اقدام به وضع قانون يـا مصـوبا در حکـم قـانون کننـد،
تددد مراجع قانونگذاري م ق ميشود که در اي ژ وهش از واژه «مقرره يا قاعـده» بـه جـاي آن اسـتواده
شده اسن .ازاي رو ،مراد از «مقرره» يا «قاعده» در ايـ ژـ وهش ،آن دسـته مصـوبا الـزامآور يـا احکـام
الزماالتباعي اسن که از حي ماهين هم وزن قانون عادي يا برتر از آن بوده ،اما توسـط مرجـع يـا مقـامي
غير از مجلس شوراي اسالمي وضع شده باشند.
 .2مراجع متعدد مقررهگذار

ملاب آنچه که در جمهوري اسالمي ايران مشاهده ميشود ،برخي مراجعِ داراي صالحين وضـع مقـرره
الزامآور ،در حيله صالحيتي خاص ،از جايگاهي برتر از مجلس شوراي اسالمي برخوردار هستند .ماننـد
مجلس خبرگان رهبري ،مجمع تشيي

مصل ن نظام ،شوراي عالي امنين ملي ،شوراي عالي انقـالب

فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي .اي مراجـع ،کـه حيلـة اختيـار قاعدهگـذاري آنهـا م ـدودين
بيشتري دارد و عمدتاً به موضوعي خاص اختصاص مييابنـد ،مصوباتشـان از جايگـاهي برتـر از قـانون
عادي برخوردار ميباشند .عالوه بر جمهوري اسالمي ايران ،که داراي مراجع متددد مقررهگذاري اسـن،
شايد بتوان در نظامهاي ديگر نيز به نوعي مراجع متددد مقررهگذاري را مشاهده کـرد .ماننـد کشـورهاي
فدرالي که هريك از ايالنهاي عضو کشور فدرا  ،داراي مجالس اختصاصي ايالن يا کانتون خـود بـوده
و از ح قانونگذاري در حيله صالحيتي که قانون اساسي فدرا تديي نموده ،برخـوردار ميباشـند .در
مواردي که ميان مجالس ايالتي با ژارلمان مرکزي اختالفي حاصل شود ،ديوان عالي فـدرا تصـميمگيري
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ميکند .همچني کشورهايي که از ژارلمانهاي دومجلسي برخوردارندب البته درصـورتيکه مجـالس را در
در عرض هم قرار داده باشند ،مانند فرانسه در قانون مربوط به تصويب بودجه.

برخي موضوعا

از ديگر مواردي که در دايرة مراجع متددد قانونگذاري در ديگـر نظامهـاي حقـوقي قابـل مشـاهده
اسن ،مربوط به قواني توويضي اسن .اما مرجدي که عالوه بـر ژارلمـان ،در زمينـة قانونگـذاري داراي
صالحين اسن و مشترك ميان نظام حقوقي ايران و ديگر کشورهاسن ،همهژرسي و مراجده مستقيم بـه
آراء عمومي اسن .جايگاه همهژرسي در وضع قانون ،بسته به موضوع همهژرسي ،آن را هم سلح يا برتـر
از ژارلمان قرار ميدهد .در ايتاليا از نوع ديگري همهژرسي ،که در واقع نوعي حـ وتـو اسـن ،اسـتواده
ميشودب به اي مدنا که ژانصد هزار رأيدهنده از شـهروندان ،يـا ژـن شـوراي منلقـه ،ميتواننـد قـانون
مصوب ژارلمان را درخواسن لغو کنند .در نتيجة اي درخواسن ،موضوع بايـد بـه همهژرسـي گذاشـته
شود .اما لغو مصوبه مجلس ،در صـورتي اسـن کـه اکتريـن واجـدان شـرايط رأي دادن در همهژرسـي
شرکن کنند و اکترين آراء اخذ شده ،مواف با لغو اعتبار قانون نـامبرده باشـد (قاضـي شـريدن ژنـاهي،
 ،1383ص .)428بنابراي  ،همهژرسي يکي از راههاي قانونگذاري ،يا لغو قانون مصـوب ژارلمـان ،خـار
از سازوکار مجلس و در غالب نظامهاي حقوقي ملرح اسن.
مجلس خبرگان رهبري

کاروي ه اصلي مجلس خبرگان رهبري ،مربوط به انتياب و نظـار بـر مقـام رهبـري اسـن .در همـي
زمينه ،قانون اساسي اختياراتي را براي مجلس خبرگان رهبـري قائـل شـده اسـن .در اصـل  108قـانون
اساسي آمده اسن:
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ،كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلي جلسات آنان براي نخسـتين
دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصـويب شـود و بـه تصـويب
نهايي رهبر انقالب برسد .از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصـويب سـاير مقـررات
مربوط به وظايف خبرگان در صالحيت خود آنان است.

ملاب اي اصل از اصو قانون اساسي اسن که برخـي حقوقـدانان مدتقـد بـه صـالحين قانونگـذاري
مجلس خبرگان رهبري در م ـدودة اصـل  108قـانون اساسـي شـدهاند (حبيـبن اد ،1387 ،ص.)168
برژايه اي اصل ،مجلس خبرگان رهبري ،هرنند داراي صالحين ذاتي قانونگـذاري نميباشـد ،امـا بـه
ور استتنايي صالحين دارد اقدام به تصويب «قانون انتيابا مجلس خبرگان» و نيز «آيي نامـه داخلـي
مجلس خبرگان» نمايد .در مقابل ،برخي مدتقدند :قانون داراي تدريـف و موهـوم حقـوقي خـاص خـود
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اسن .ازاي رو ،مقررا و قواعد وضعشده از سوي هر نهاد ديگر ،مشمو عنوان قانون به مدنـي خـاص
نميشود .در ب

مجلس خبرگان نيز قانونگذاري نبايد از وظـايف آن مجلـس مدرفـي گـردد و اقـدام

نويسندگان در اي نامگذاري نيز تنها از باب مسام ه ميباشد (حبيبن اد ،1387 ،ص .)168اي ديـدگاه،
با توجه به توکيکي که ژيشتر در مدناي قانون بيان گرديد ،منتوـي اسـنب زيـرا برخـي نهادهـا از اختيـار
وضع قواعدي برخوردارند که از يكسو ،هموزن قانون عـادي و حتـي در مـواردي برتـر از آن بهشـمار
ميروند ،از سوي ديگر ،مرجع وضع آنها قوه مقننه نيسن .لذا از يك جهن ،قانون عادي بر آنهـا صـدق
نميکند و از جهن ديگر ،مصوبا آنها اعتباري کمتر از قانون عادي نمييابند .بر اي اساس ،بايد ننـي
نتيجه گرفن که با توجه به قانون اساسي ،مجلس خبرگان رهبري در تصـويب مقـررا موضـوع اصـل
 ،108شامل آيي نامه داخلـي مجلـس خبرگـان و قـانون انتيابـا مجلـس خبرگـان ،از حيـ

اختيـار

قانونگذاري داراي صـالحين من صـر بـه فـرد در دو موضـوع مـذکور ميگـردد و بـه همـي دليـل،
قانونگذاري رخ ميدهد .هرنند اي تددد ،به جهن آنکه در تزاحم با وظيوة قوه مقننـه در قانونگـذاري
قرار نميگيرد ،تدددي نالشبرانگيز نيواهد بود.
فرامين رهبري

فرامي رهبري نيز از جمله مواردي اسن که منجر به تددد مراجع مقررهگذاري در نظـام حقـوق اساسـي
جمهوري اسالمي ايران شده اسن .بر اساس اصو اصـو  57و  110قـانون اساسـي ،مقـام رهبـري از
اختيارا و وظايوي برخوردار شده اسن که به موجب آنها ،ميتواند بر اساس اصـل  57قـانون اساسـي
مستقالً و بر اساس اصل  ،110آن از ري مجمع تشيي

مصل ن نظام ،به وضع قاعده الزامآور اقـدام

نمايد .تاکنون در مراتب ميتلف ،مقام رهبري در جمهوري اسالمي ايـران از ايـ اختيـار خـود اسـتواده
کرده اسن .در اصل  57قانون اساسي آمده اسن« :قواي حاکم در جمهـوري اسـالمي ايـران عبارتنـد از:
قوه مقننه ،قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر والين مللقة امر و امامن امن بر ب اصو آينـده ايـ
قانون اعما ميگردند .»...بر اساس اي اصل ،وليفقيه نهتنها به ايجاد نهادهـاي داراي صـالحين وضـع
مصوبا در حکم قانون و فراتر از قانون اقدام نموده اسن ،بلکه در مواردي با حکم حکـومتي ،مـانع از
تصويب مصوبهاي در مجلس شوراي اسالمي و يا موجب لغو آن شده و در برخي موارد نيـز صـالحين
قانونگذاري مجلس شوراي اسالمي را در زمينههايي که مربـوط بـه صـالحين شـوراي عـالي انقـالب
فرهنگي بوده ،مشروط به رعاين اولوين زماني ورود آنها نموده اسن.
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مجمع تشخيص مصلحت نظام

مجمع تشيي

مصل ن نظام ،نهادي اسن که تا ژيش از بازنگري قانون اساسي در سا  ،1368بر ژايـه

اصو  5و  57قانون اساسي و با حکم حکومتي والين امر ايجاد شـد .امـام خمينـي ـي حکمـي در

مورخه  66/11/17اقدام بـه تأسـيس ايـ مجمـع نمودنـد (موسـوي خمينـي،1378 ،

 ،20ص.)463

ازاي رو ،مشروعين قانوني اي نهاد ،تا ژيش از بازنگري قانون اساسي بر اساس حکم حکومتي وليفقيـه
بود .اما ژس از بازنگري قانون اساسي ،اصل  112قانون اساسي به مجمع و وظايف آن اختصاص يافـن.
در اصل  112قانون اساسي مصوب  1368آمده اسن:
مجمع تشخيص مصلحت نظام ،براي تشخيص مصلحت نظام در مواردي كه مصوبه مجلس شـوراي
اسالمي را شوراي نگهبان خالف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظـر گـرفتن
مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبـري بـه آنـان ارجـاع
ميدهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است ،به دستور رهبري تشكيل ميشـود .اعضـاء
ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مينمايد .مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضـا
تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.

در اصل  110قانون اساسي نيز به وظايوي ديگر مجمع ژرداخته کـه شـامل وظـايف و اختيـارا
رهبري بر اساس بند « »1آن اصل ،در زمينه تديي سياسن هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران،
ژس از مشور

مصل ن نظام و بند « »8آن اصـل ،در مـورد حـل مدضـال

با مجمع تشيي

نظام ،که از رق عادي قابل حل نيسن ،از ري مجمع تشـيي
ميان وظايف ميتلف مجمع تشيي
آنچه م ل ب

مصـل ن نظـام ميشـود .در

مصل ن نظام و مصوباتي کـه وضـع و تصـويب ميکنـد،

و مناقشه اسن ،يکي در مورد مصوباتي اسن که مشمو بند « »8از اصـل 110

قانون اساسي و ديگري موارد مربوط به تشيي

مصل ن در مواردي اسن که مصـوبه مجلـس

شوراي اسالمي را شوراي نگهبان خالم موازي شرع و يا قا نون اساسي بدانـد و مجلـس بـا در
نظر گرفت مصل ن نظام ،نظر شوراي نگهبان را تأمي نکند.
در باب اينکه مجمع تشيي

مصل ن نظام ،ح قانون گذار ي ابتدايي دارد يـا خيـر ،دو نظـر

وجود دارد :برخي مدتقدند :مجمع از نني حقي برخوردار نمي باشد .مدتقـدان بـه ايـ نظـر،
نني استدال مي کنند:
 .1اصو  58و  59قانون اساسي در مورد اعما قوه مقننه و همهژرسي اسن .اي اصو فقط
ح قانونگذاري را براي قوه مقننه و مراجده مستقيم به آراء عمـومي برشـمرده و اگـر بنـا بـود

وحدت يا تعدد مراجع مقررهگذار در نظام جمهوري اسالمي ايران و 13  . . .

مجمع نيز از نني حقي برخوردار باشد ،ميبايسن در بازنگري قانون اساسي به آن اشاره ميشد
و در اي دو اصل به آن تأکيد ميشد.
 .2بر اساس اصل  123قانون اساسي ،مصوبا مجلس يـا نتيجـة همهژرسـي ،ژـس از ـي مراحـل
قانوني و ابالغ به رئيس جمهور ،توسط ايشان امضا و براي اجرا در اختيار مسلوالن قـرار ميدهـد .حـا
اگر از نظر قانون اساسي ،مجمع تشيي

مصل ن نيز صالحين قانونگذاري داشن ،بايد در اي اصـل

نامي از آن برده ميشد و ترتيب ابالغ و الزماالجرا شدن مصوبا

آن بيان ميگرديد.

 .3ب اصل  ،74آنچه در مجلس به عنوان قانون مـورد بررسـي و تصـويب قـرار ميگيـرد ،يـا بـه
صور الي ه از سوي دولن اسن ،يا به صور

رح ،که با امضاي حـداقل  15نوـر از نماينـدگان بـه

مجلس ارائه ميشود و بر اساس اصل  75قانون اساسي ،رحهاي قـانوني و اصـالحا و ژيشـنهادهاي
نمايندگان در صورتي قابل رح اسن که موجـب تقليـل درآمـد و افـزايش هزينـه عمـومي نگـردد .در
صور تيلف ،شوراي نگهبان بايد مصوبه را براي تجديدنظر و اصالح به مجلس بازگرداند .حـا ْ اگـر
مجمع بيواهد قانونگذاري کند ،نگونه قانون ملرح ميشود؟ و اگر نيزي را بـه تصـويب برسـاند کـه
موجب تقليل درآمد يا افزايش هزينه عمومي گردد و دولن هم الي ة آن را نداده باشد ،نـه مقـامي بـر
آن نظار

دارد؟

 .4اصل  112قانون اساسي نيز اشارهاي به وظيوـه قانونگـذاري مجمـع نکـرده و اسـاس تأسـيس و
تشکيل آن را براي تشيي

مصل ن نظام ،در مورد اختالمنظر بـي شـوراي نگهبـان و مجلـس بيـان

داشته اسن.

 .5امام خميني نيز که خود بنيانگـذار ايـ مجمـع بودنـد و اختيـار قانونگـذاري را بـه آن دادنـد،

تصريح فرمودند که جنگ و حالن حاد و اضلراري مربوط به آن ،ايجاب ميکند کـه بـر خـالم قـانون
اساسي ،به ل اظ باز کردن گرههاي کور قانوني ،به اي مجمع اختيار قانونگـذاري داده شـود .ولـي از آن
ژس ،بايد همه نيز ب قانون اساسي انجام شود (مرکز ت قيقا شـوراي نگهبـان ،بيتـا،ص .)219بنـد
« »8اصل  110قانون اساسي ،يك امر استتنايي و اسن کـه امکـان دارد در يـك موقـع خـاص ب رانـي،
موضوعي ژيش آيد و مشکل الين ل نظام بوده و از راههاي مدمولي قابـل حـل نباشـد .در اينجـا ،بـ
قانون اساسي مقام رهبري ميتار اسن تصميم الزم را بگيـرد و ايـ کـار را از ريـ مجمـع تشـيي
مصل ن انجام دهد که اي امر قانونگذاري نيسن (مهرژور ،1372 ،ص.)69-67
در مقابل ،مدتقدان به ح قانونگذاري مجمع تشيي

مصل ن نظام ،استدال ميکنند:
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 .1اگرنه اعما قوه مقننه در اصو  58و  59قانون اساسي ،من صر به مجلـس شـوراي اسـالمي و
همهژرسي شده اسن ،ولي اي به اي مدنا نيسن که هيچ راه ديگـري بـراي قانونگـذاري در جمهـوري
اسالمي ايران وجود نداردب زيرا ملاب اصل  108قانون اساسي ،هم فقهاي اولي دورة شـوراي نگهبـان و
هم مجلس خبرگان رهبري ،داراي اختيار وضع قانون ميباشند .با اينکه اي اختيار ،مورد اشـاره هيچيـك
از دو اصل  58و  59قرار نگرفته اسن .ازاي رو ،براي ا الع از موارد قانونگـذاري ،نميتـوان صـرفاً بـه
اصو  58و  59مراجده نمود ،بلکه بايد ساير اصو را نيز مورد توجه قرار داد .يکي از اي اصو  ،اصـل
 110قانون اساسي اسن که در بند « ،»8اختيار قانونگذاري را بر اساس ا الق موجود در عبـار  ،بـراي
مجمع تشيي

مصل ن اابا نموده اسن.

 .2از بيان فوق ،ژاسخ اشکا دوم به دسن ميآيدب زيرا همان ـور کـه قانونگـذار در اصـل (،)123
نامي از مصوبا فقهاي اولي دوره شوراي نگهبان و مجلس خبرگان نبـرده اسـن ،از مصـوبا مجمـع
تشيي

مصل ن نيز نامي به ميان نيامده اسن.

 .3ژاسخ اشکا سوم اينکه ،با عناين به ا ـالق اصـل ( ) 112قـانون اساسـي ،درصـورتيکه
مجمع تشيي

مصل ن نظام مصل ن را احراز کند ،ميتوانـد آن را بـر قـانون اساسـي مقـدم

بدارد .البته به شرط آنکه ،هيچ راه ديگري براي تـأمي مصـل ن مزبـور وجـود نداشـته باشـد.
ازاي رو ،اگر احياناً مجمع نيزي را به تصويب برساند که موجب تقليل درآمد يا افزايش هزينـه
عمومي گردد ،بدون اشکا خواهد بود.
 .4استدال بر اصل ( ،)112براي اابا اينکه مجمع داراي اختيار قانونگذاري ابتدايي نميباشد ،تـام
نيسنب زيرا اصل ( )112در مقام بيان تمامي اختيارا و وظايف مجمع تشـيي

مصـل ن نميباشـد.

قانونگذار ما عالوه بر اصل ( ،)112در اصل ( )110بند « »1و « »8و اصو ( )111و ( )177نيز بـه بيـان
بدضي از وظايف و اختيارا مجمع ژرداخته اسن.

 .5اما بيان امام خميني داللتي بر عدم ابو اختيار قانونگذاري براي مجمع نـداردب زيـرا ايـ نامـه

مربوط به ژيش از بازنگري قانون اساسي ميباشد که منجر به تصريح به نام «مجمع» و حـدود اختيـارا

آن در قانون اساسي گرديد .ازاي رو ،تا ژيش از تجديدنظر در قانون اساسي ،ژاسخ امـام راحـل در نامـة

مزبور قابل استناد بود ،ولي اي نامه آخري نظر امام در مورد مجمع تشيي

مصـل ن نبـودب نراکـه

مدظمله ژس از آن ،دستور بازنگري در قانون اساسي را صادر نموده و يکي از موارد بـازنگري را مجمـع
تشيي

مصل ن اعالم نمودند.

وحدت يا تعدد مراجع مقررهگذار در نظام جمهوري اسالمي ايران و 15  . . .

 .6اگرنه اختيار قانونگذاري بر ب بند « »8اصل ( ،)110يـك اسـتتناء و در مـوارد فوقالدـاده بـه
مرحله اجرا گذاشته ميشود ،اما اي امر ،منجر به نوي ح قانونگذاري توسط مجمع نميشـود (ارسـلا،
 ،1389ص .)334 - 331بر اي اساس ،ملاب بنـد « »8اصـل ( )110قـانون اساسـي ،مجمـع تشـيي
مصل ن نظام اي صالحين را دارد که در قالب حل مدضال نظام ،با ارجـاع مقـام رهبـري اقـدام بـه
وضع مصوباتي کند که اي مصوبا

ميتوانند در قالب قواني دائمي باشند.

همچني در نظريه شماره  ،5318مورخ  1372/7/24شوراي نگهبان آمده اسن« :هيچيـك از مراجـع
قانونگذاري ح رد ،ابلا  ،نقض و فسخ مصوبه مجمع تشيي

مصل ن نظام را ندارد.»...

شوراي عالي امنيت ملي

شوراي عالي امنين ملي بر اساس اصل ( )176قانون اساسي تشکيل شده اسن .براساس اي اصـل« ،بـه
منظور تأمي منافع ملي و ژاسداري از انقالب اسالمي و تمامين ارضي و حاکمين ملـي ،شـوراي عـالي
امنين ملي به رياسن رئيس جمهور ،با وظايف زير تشـکيل ميگـردد )1 :تديـي سياسـنهاي دفاعي ـ
امنيتي کشور در م دودة سياسـنهاي کلـي تديي شـده از ـرم مقـام رهبـريب  )2هماهنـگ نمـودن
فدالينهاي سياسي ،ا العاتي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير کلي دفاعيـ امنيتـيب )3
بهرهگيري از امکانا

مادي و مدنوي کشور ،براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي».

به نظر ميرسد ،از اي وظايف بتوان دريافن که قانونگذار اساسي اختيـارا مقررهگـذاري در حـد
تديي سياسنهاي کالن دفاعي ،امنيتي و هماهنگ نمودن کليه فدالينها در ارتباط با تدابير کلـي دفـاعي
و امنيتي و بهرهگيري از امکانا مادي و مدنوي کشور را براي اهدام مذکور با توجـه بـه سياسـنهاي
کلي تدريفشده از جانب مقام رهبري ،براي شوراي عالي امنين ملي به رسمين شناخته اسـن .اگرنـه
برخي صاحبنظران ،وظايف شورا را در حد سياستگذاريهاي کالن تدريف نموده ،ميـان سياسـتگذاري
و مقررهگذاري تمايز قائل شدهاند ،اما با عناين بـه ا ـالق عبـارا موجـود در اصـل ( ،)176نميتـوان
صالحين اي شورا را م دود به سياستگذاريهاي کالن دانسن .سابقة شوراي عـالي امنيـن ملـي نيـز
نشان داده اسن که صالحين اي شورا صرفاً به وضع سياستگذاريهاي کالن اختصاص ندارد ،بلکه بـه
اتياذ تصميما اجرايي و موردي که جنبههاي امنيتي و دفاعي نظام جمهوري اسالمي ايـران ،ضـرور
آنها را ايجاب نمايد نيز ژرداخته اسن .اي موضوع با ا الق عباراتي که در بندهاي سهگانه اصـل ()176
قانون اساسي ،در باب وظايف شوراي عالي امنين ملي آمده اسن ،منافاتي ندارد.
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شوراي عالي امنين ملي ،در حدود موضوعا

قانون اساسي ،نشان از برتري مصوبا
تصريح ذيل اي اصل ،مصوبا

ملروحه در اصل (،)176

اي شورا نسبن به ساير قـواني عـادي داردب نراکـه بـه

اي شورا مي بايسن به تأييد مقام رهبري برسد .بنابراي  ،شـورا

در اتياذ تصميم خود مستقل از قواي سهگانه عمـل ميکنـد .درحاليکـه در سياسـن هماهنـگ
نمودن امور کشور ،با تدابير دفاعيـ امنيتي ،اي قوا ،بر عکس ت ن تبدين و تـأاير شـورا قـرار
ميگيرند .با اي ترتيب ،مصوبا

شورا ژس از تأييد مقام رهبري ،تصميما

و مصـوبا

قـواي

سهگانه ،بهوي ه مقننه و مجريه را ت ن تأاير قرار ميدهد و نهبسا قانون و يا آيي نامهاي در اي
خصوص ،جزئاً يا کالً نسخ و يا نقض ميشود (هاشمي ،1387 ،ص .)536بـا توجـه بـه ملالـب
مذکور ،ميتوان گون :اي شورا در حيلة صالحينهاي واگذار شده به آن بر اساس اصـل 176
قانون اساسي داراي ح مقررهگذاري اسـن ،امـا مقـررا

آن بـه ل ـاظ سلسـلهمراتب قواعـد

حقوقي ،برتر از قواني عادي قرار ميگيرند.
شوراي عالي انقالب فرهنگي

ژس از ژيروزي انقالب اسالمي و لزوم اصالح فضاي فرهنگي کشور ،به وي ه لزوم اسالمي کـردن
دانشگاهها ،که تأاير به سزايي در اصالح فرهنگ جامده داشن و به دغدغه اي مهم و اساسي براي

نيبگان جامده و آحاد ملن تبديل شده بود ،به دستور امام خميني در تاريخ « ،1359/3/23ستاد
انقالب فرهنگي» تشکيل شـد .ايـ سـتاد وظـايوي مشـي

و مدـي در مـورد اسـالمي کـردن

دانشگاه ها به عهدة گرفن .بددها براي اصالح عملکرد ستاد انقـالب فرهنگـي و تقويـن زمينـة
دستيابي به رسالن آن ،تغييرات ي در اي ستاد حاصل شد و امام خميني ي فرمـاني در آذر مـاه

 « ،1363شوراي عالي انقالب فرهنگي» را جايگزي ستاد انقالب فرهنگي نمـوده ،صـالحينهاي
مهم و گسترده تري را براي خرو جامده از فرهنگ غربي و جايگزي شدن فرهنـگ اسـالمي و
بارورتر شدن انقالب اسالمي در سلح کشور ،بر عهده آن گذاشتند .ازاي رو ،اي شوراي عالي از
آن زمان تاکنون ،به وضع مصوبا

مهمي ژرداخته که در موارد متدددي ،با صالحين قوه مقننـه،

که نهاد اصلي قانون گذاري اسن ،دنار نالش شده اسن .در باب مصوبا

شوراي عالي انقالب

فرهنگي ميتوان گون :اي شورا نهادي اسن که در قانون اساسي از آن يادي به ميان نيامده و بر
اساس حکم حکومتي والين امر تشکيل شده و مصـوبا

آن جنبـة الـزامآور ژيـدا کـرده اسـن

( دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي ،بيتا ،ص .)5امام خميني در مـورد شـورا و مصـوبا

وحدت يا تعدد مراجع مقررهگذار در نظام جمهوري اسالمي ايران و 17  . . .

آن ،نني بيان داشتند « :ضوابط و قواعدي را که شوراي م تـرم عـالي انقـالب فرهنگـي وضـع
مينمايند ،بايد ترتيب آاار داده شود» (موسوي خميني/6 ،اسوند .)1363/مقام مدظم رهبـري نيـز
در مورد مصوبا

اي شورا ميفرمايند« :مصوبا

شوراي عالي انقالب فرهنگي بايد اجرا بشود.

به صورتي نباشد که اينجا يك عده از افراد متوکر ،صاحب منزلن فرهنگي و فکري و اجتمـاعي
و غيره بنشينند و نيزي را تصميمگيري بکنند ،بدد ناگهان متالً مجلس در حاشـية يـك مصـوبه،
همة آنها را نقض کند و بينتيجه شود .اي مصل ن نيسن( »...بيانـا

مقـام مدظـم رهبـري در

ديدار با اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي.)75/9/20 ،
ازآنجاکه اي شورا بر اساس اصل  57قانون اساسي ،با حکم مقام رهبـري ايجـاد شـده اسـن،
اعتبار مصوبا

آن باالتر از قانون عادي اسن .ازاي رو ،قواي ديگر از جمله قوه مقننه ،ح ناديـده

گرفت مصوبا

ايـ شـورا بـه

آن را نداشته ،نميتوانند مصوبهاي خالم مصـوبا

و تصـميما

تصويب برسانند .همچني ازآنجاکه شوراي عالي انقالب فرهنگي ،بر اساس اختيارا

ولي فقيـه در

اصل  57قانون اساسي توسط مقام رهبري و با حکم حکومتي تأسيس شده اسن ،حيله اختيـارا
خود را نيز از آن مقام کسب نموده ،در دايرة مسلوليتي که آن مقـام بـراي شـورا ترسـيم مينمايـد،
صالحين خواهد داشن .ازاي رو ،ميتوان گون :شوراي مذکور در بُدد مسائل فرهنگـي در حيلـة
صالحيتش بر ديگر نهادهاي مقن و مسلو رج ان دارد .بررسي واقديا
که مجلس شوراي اسالمي ،ح تصويب مصوبهاي خالم مصوبا

موجود نشان داده اسـن

شوراي عالي انقالب فرهنگـي

را حتي ژس از گذشن مـد ها از تصـويب آن نداشـته اسـن .شـوراي نگهبـان ،در مـواردي کـه
مصوبا
مغاير

مجلس شوراي اسالمي مغاير مصوبا

شوراي عالي انقالب فرهنگي بـوده اسـن ،مـوارد

را با استناد به اصل  57قانون اساسي ،مغاير قانون اساسي و نيز مغـاير شـرع اعـالم نمـوده

اسن .در مجموع ميتوان گون :شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي ،از حـ مقررهگـذاري در حيلـة
مسلولين و وظايوي که به آنها م و شده ،برخوردار بوده ،مصوبا

آن فراتر از قـواني عـادي در

سلسلهمراتب قواعد حقوقي قرار ميگيرد.
شوراي عالي فضاي مجازي

اي شورا در تاريخ  ،1390/12/17ي حکمي توسط مقام مدظم رهبـري تأسـيس شـد کـه در آن،
رؤساي قوا و برخي از مسلوالن نظام عضو هستند .مسلوليتي که به عهدة ايـ نهـاد گذاشـته شـده
اسن ،ناشي از خألي بود که در مسـللة فضـاي مجـازي و گسـترش آن در جامدـه و نوـوذ آن در
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زندگي شيصي و اجتماعي افراد احساس ميشد .ازاي رو ،مقام رهبري ،ي حکمي داليل تشـکيل
شورا را بيان کردند:
گسترش فزاينده فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي ،بهويژه شبكة جهاني اينترنـت و آثـار چشـمگير آن در
ابعاد زندگي فردي و اجتماعي ،و لزوم سرمايهگذاري وسيع و هدفمند در جهـت بهرهگيـري حـداكثري از
فرصتهاي ناشي از آن ،در جهت پيشرفت همهجانبه كشور و ارائه خـدمات گسـترده و مفيـد بـه اقشـار
گوناگون مردم و همچنين ضرورت برنامهريزي و هماهنگي مستمر به منظور صيانت از آسيبهاي ناشـي از
آن اقتضا ميكند كه نقطة كانوني متمركزي بـراي سياسـتگذاري ،تصـمي گيري و همـاهنگي در فضـاي
مجازي كشور به وجود آيد .به اين مناسبت ،شوراي عالي فضاي مجازي كشـور بـا اختيـارات كـافي بـه
رياستِ رئيس جمهور تشكيل ميگردد و الزم است به كلية مصوبات آن ترتيـب آثـار قـانوني داده شـود
(مقام معظ رهبري.)90/12/17 ،

تشکيل اي شورا ،براي امور خليري که بر عهدة آن نهـاده شـده اسـن ،اقتضـا دارد تصـميما
مصوبا

و

اعضاي آن از ننان موقديتي برخوردار باشد که مورد تبدين همة دستگاههاي ذيربط قـرار

گرفته ،و الزام مناسب را به همراه داشته باشد .به همي دليل ،مقام مدظم رهبري ،مصوبا

اي نهاد

تازه تأسيس را الزماالجرا دانسته و بيان داشتند« :به اي مناسبن شوراي عالي فضاي مجازي کشور
با اختيارا

کافي به رياسنِ رئيس جمهور تشـکيل ميگـردد و الزم اسـن بـه کليـة مصـوبا

آن

ترتيب آاار قانوني داده شود».
به همي دليل ،کلية دستگاهها بايد از تصميما

اي نهاد ،که به حکم رهبري الزماالتباع ميباشد،

ژيروي کرده و خود را ملزم به رعاين آنها بدانند .آنچه که براي شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي
گوته شد ،در مورد شوراي عالي فضاي مجازي نيز در حيلة وظايف و اختيارا

آن قابل ژذيرش

اسنب نراکه هر دو نهاد مذکور ،توسط مقام رهبري و بر ژاية اصو ( )57و ( )110قانون اساسي
تشکيل شدهاند .بر اي اساس ،نهادهاي ديگر ح رد و يا تأييد مصوبا
بلکه کلية نهادها ملزم به اجراي مصوبا
مصوبا

ايـ شـورا را نداشـته،

آنها هستند .قائل شـدن اختيـار تصـويب مقـررا

يـا

الزماالجرا ،به شوراي عالي فضاي مجازي ،موج ب شده اسن تا اي نهاد نيـز در زمـرة

نهادهاي متددد مقررهگذار در جمهور ي اسالمي ايران درآيد و مصوبا

آن در حيلـة صـالحين

آن در حدي باشد که نهادهاي ديگرِ قانونگذاري ،امکان تزاحم و تداخل در آنها را نداشته باشند
و به نوعي از حي

سلسلهمراتبي ،مصوبا

آن در موارد مربوط به فضاي مجازي ،در مرحلـهاي

برتر و مُشرم بر ساير نهادها قرار گيرد .به نظر ميرسد ،با توجه به اينکه اي شـورا بـه واسـلة
حکم حکومتي مقام رهبري تأسيس شده اسن ،و هيچگونه اصلي از اصو قانون اساسي به ور

وحدت يا تعدد مراجع مقررهگذار در نظام جمهوري اسالمي ايران و 19  . . .

مستقيم متدرض آن نشده اسن ،مصوبا

آن به استناد اصل ( ) 57قـانون اساسـي ،ملـاب حکـم

رهبري الزماالجرا خواهد بود .در صور

ورود شوراي عالي فضاي مجازي به موضوعي داخـل

در صالحين خود ،ساير نهادهاي مقرره گذار يا واضع قانون ،نمي توانند در حيله صالحين ايـ
شورا مستقالً ورود نمايند.
 .3سلسلهمراتب قواعد حقوقي

از آاار تددد مراجع مقرره گذاري ،يکي مربـوط بـه سلسـله مراتب قواعـد حقـوقي اسـن ،بـه
اي گونه که مصوبا

مراجع اداري را مادون مصوبا

اداري ملزم به تبدي ن از مصوبا

اي نهادها قرار مي دهد .ازاي رو ،مراجع

مراجع مقرره گذار مـذکور خواهنـد بـود .در صـور

عـدم

رعاين مصوبا

اي مراجع مقرره گذار توسط مراجع اداري و يا تصويب آيي نامه و بيشنامه

خالم مصوبا

نهادهاي مقرره گذار مذکور ،مي تـوان بـه ديـ وان عـدالن اداري بـراي ابلـا

مصوبا  ،از حي
اعتبار مصوبا

خالم مقرره بودن ي ا بدضاً خالم شرع بودن اقـدام کـردب نراکـه ماهيـن
برخي از نهادهاي مقرره گذار  ،مانند فرامي رهبري  ،هم از جهن شرعي اسن و

هم از جهن قانوني  .همچني در خصوص لزوم رعايـ ن مصـوبا
مي توان به قانون مديري ن خدما

ايـ نهادهـاي مقرره گـذار

کشوري  ،به عنوان اماره اي بر اي اصل ارجاع داد .ننان کـه

در بند «م» از ماده  8اي قانون آمده اسن« :ساير مـواردي کـه بـا رعايـن سياسـن هاي کلـي
مصوب مقام مدظم رهبري به موجب قانون اساسـي در قـواني عـادي جـزء ايـ امـور قـرار
مي گيرد» .همچني  ،در بند « » از ماده  80قانون ديـ وان عـدالن اداري مصـوب 1390/9/30
آمده اسن« :دالي ل و جها

اعتراض از حي

قواني يا خرو از اختيارا

مغاي ر

مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا سـاير

مرجع تصويب کننده» .تأکي د بر شرع و قانون اساسي در اي ماده،

کمك خواهد کرد تا بتوان به استناد اصل  57قانون اساسي و بند  1اصل  110ايـ قـانون ،بـه
مغاير

شرعي يا قانوني مصوباتي از مراجع اداري  ،که خـالم مصـوبا

مراجـع مقرره گـذار

مذکور در اي ژ وهش مي باشند ،استناد کرد .براساس ماده  80قـانون ديـوان عـدالن اداري و
اصل  170و  173قانون اساسي ،مي توان ابلا آنها را از دي وان عدالن اداري درخواسن نمود.
به ور کلي ،مي توان سلسله مراتب قواعد حقوقي را در نظام حقوقي کشورمان ،به ترتيب اولوين
و برتري به شرح زير دانسن:
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ـ احكام و موازين شرع

1

ـ فرامين رهبري
ـ قانون اساسي

2

ـ نظرات تفسيري شوراي نگهبان
ـ سياستهاي كلي نظام

3

ـ مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام
ـ مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي
ـ مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي

4

ـ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي
ـ مصوبات مجلس خبرگان رهبري
ـ قوانين عادي
ـ نتايج همهپرسي تقنيني

5

ـ موافقتنامههاي بينالمللي
ـ مصوبات هيات وزيران
ـ مصوبات كميسيونهاي متشكل از چند وزير

6

ـ مصوبات شوراهاي دولتي
7

ـ مصوبات هر يك از وزيران

8

ـ ضوابط مصوب ساير دستگاههاي اجرايي

نتيجهگيري

بر اساس آنچه گذشن ،در نظامهاي متددد سياسي ،وضدين قانونگـذاري متوـاو

اسـن .عمـده

نظامهاي سياسي ،داراي يك نهاد قانونگذاري اسن و مسلولين تقني ميان نهادهاي متددد تقسـيم
نشده اسن .البته در برخي نظامها ،ميتوان مراجع متددد قانونگذاري را يافن کـه بـه جهـن نـوع
نظام آنها ،مانند فدرالي بودن و يا استتنائي بودنِ مـوارد تدـدد ،تدـدد مراجـع مقررهگـذاري از نـوع
نالشبرانگيز آن ،همچون نظام جمهوري اسالمي ايران ،که بدضاً مشاهده ميشود ،وجود ندارد .در
جمهوري اسالمي ايران ،همانند ساير نظاما

سياسي جهان ،اصل بر صالحين عام مجلس شوراي

اسالمي در قانونگذاري اسن ،اما به جهن ماهين انقالب و نظام اسالمي و نوع ويـ ة دغدغـهها و
آرمانهايش ،نهادهاي ديگري نيز تا حدودي مجاز به تصويب مقررا

الزامآورِ هموزن قانون عادي

و يا برتر از آن و يا وضع قانون در موضوع و موارد خاص و مشي

ديگـر،

قانونگذاري و مقررهگذاري با مشيصا

شدهاند .بـه عبـار

فوق ،در برخي زمينههاي خاص به برخي نهادها واگـذار

شده اسن .از جمله نهادهايي که داراي ح مقررهگذاري بوده و نظام جمهـوري اسـالمي ايـران را

وحدت يا تعدد مراجع مقررهگذار در نظام جمهوري اسالمي ايران و 21  . . .

داراي وي گي تددد مراجع مقررهگذاري نمودهاند ،عالوه بر مجلـس شـوراي اسـالمي ،ميتـوان از
فرامي رهبري ،مجلس خبرگان رهبري ،مجمع تشيي

مصل ن نظام ،شوراي عالي امنيـن ملـي،

شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي نام برد .ملالدة موارد فوق ،بيانگر ايـ
اسن که مصوبا

نهادهاي يادشده ،مقررا

در حکم قانون بوده و الزماالجراسن .به همـي دليـل

آااري را ميتواند بر نظام حقوق اساسي وارد سازد .اي آاار ،عالوه بر جنبههاي منوـي ،آاـار متبتـي
نيز به همراه داشته ،ظرفينهاي مناسبي را براي نظام حقوق اساسي ايجاد نموده اسن .تددد مراجع
مقررهگذاري ،آااري را بر نظام حقوق اداري به دنبـا دارد .از آن جملـه ،لـزوم رعايـن مصـوبا
نهادهاي مقررهگذاري مذکور در مراجع اداري اسن .يدني نهادهـاي اداري الزم اسـن از تصـويب
بيشنامهها و صدور آيي نامههاي خالم مصوبا
صور

مراجع مقررهگذاري مذکور اجتنـاب نمـوده ،در

تصويب ميتوان به استناد خالم قانون بودن اي بيشنامهها يا آيي نامهها ،ديـوان عـدالن

اداري براي ابلا آنها اقدام نمايد.
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منابع
ارسلا ،م مدجواد ،1389 ،نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسالمي ايران ،چ دوم ،قم ،بوستان کتاب.
بيانا

مقام مدظم رهبري در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي.leader.ir :75/9/20 ،

حبيبن اد ،سيداحمد ،1387 ،مشروعيت ،وظايف و اختيارات مجلس خبرگان ،چ سوم ،تهران ،کانون انديشة جوان.
دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي ،بيتا ،آشنايي با شوراي عالي انقالب فرهنگي ،تهران ،اداره کل روابط عمـومي
شوراي عالي انقالب فرهنگي.
قاضي شريدن ژناهي ،سيدابوالوضل ،1383 ،حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ،چ دوازدهم ،تهران ،ميزان.
کاتوزيان ،ناصر ،1388 ،مقدمه عل حقوق ،چ هوتاد و سوم ،تهران ،شرکن سهامي انتشار.

مرکز ت قيقا شوراي نگهبان ،1385 ،مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسـالمي،
دوره سوم (خرداد  1367تا خرداد  ،)1371تهران ،دادگستر.
ـــــ  ،بيتا ،دادرسي اساسي در جمهوري اسالمي ،تهران ،نشر رياسن جمهوري.
موسيزاده ،ابراهيم ،1392 ،حقوق اداري ،تهران ،نشر دادگستر.
موسوي خميني ،سيدروحاهلل ،1378 ،صحيفة امام ،تهران ،مؤسسة تنظيم و نشر آاار امام خميني.
مهرژور ،حسي  ،1372 ،ديدگاههاي جديد در مسائل حقوقي ،تهران ،ا العا .
هاشمي ،سيدم مد ،1387 ،حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،چ بيستم ،تهران ،ميزان.

