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  vrostami@ut.ac.ir  علوم سياسي دانشگاه تهران دانشيار گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق و/  ولي رستمي
  عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيكارشناس ارشد حقوق /  تناورآتنا  a.tanavar@yahoo.com  

  9/12/1393 :پذيرشـ  7/7/1393: دريافت

  چكيده
ب يتواند در موارد خاص، برحسب ضرورت بـا تصـومي س جمهوريرئ« ،يست و هفتم قانون اساسيصد و بيكطبق اصل 

نـدگان يا نماينده يمات نمايتصم ،ن موارديد. در اين نماييتع ارات مشخصيژه با اختيندگان ويا نماينده ينما ،رانيأت وزيه
 ينـدگينما«وجـود پسـت  يحقوق أن اصل منشيا .»ران خواهد بوديأت وزيس جمهور و هيمات رئيم تصمكور در حكمذ
 يبازنگر يرات صورت گرفته در شوراكبا توجه به مذا ران است.يا ياسالم يجمهور يدر نظام حقوق »جمهورسيژه رئيو

ب يبا تصو ،صورت ضرورتس جمهور بتواند در يه رئكن بوده يامزبور نندگان اصل كشنهاديپ ياصل ة، دغدغيقانون اساس
 يبتوانـد بـا اعمـال نـوع يد تـا ويـض نمايشخص تفـو يكر را به يا چند وزيارات خود و ياز اخت يبخشران، يأت وزيه
 ينـدگيد نمايـو نبااسـت ن امر يا ةالزم »ضرورت«ماً وجود ع در انجام امور خاص شود. مسلّيتسر موجب ،ت واحديريمد
همچنـين اصـل يكصـد و  محسوب گردد. يقانون يهاا نهاديها و خانها در مقابل وزارتين و يگزيجا يزكژه، خود مريو

  بيست و هفتم قانون اساسي اطالق داشته و شرط خاصي را براي انتخاب به اين سمت در نظر نگرفته است.

  ار.ياختض، يتفو قانون ،جمهور، اصل سيرئ ،ندهينما ها:كليدواژه
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  مقدمه

سـابقه، يد بيب خـاص و شـايه با ترتياست قوه مجرير ي، برا1358مصوب  ياصل شصتم قانون اساس
اسـت ير« يو دولـت) بـود. وجـود دو نهـاد مجـزا ياست جمهـوري، ري(رهبر ةگانان سهكل به اريقا

ن دو نهاد، هـم از ين شده بود. ايآفرلكساز و مشلهئجامعه مس ياز همان آغاز برا »دولت«و  »يجمهور
مراتـب ن از نظـر سلسـلهيها و همچنـتيها و هـم از لحـاظ برخـورد صـالحتيصالح كيكلحاظ تف

ميـان تناسـب نبود گوناگون در خصوص  ياالت عملكارساز باشد. اشكبه مقصود و  يتوانست وافينم
 وها ميران، در مصـوبات، تصـميـ، در نصـب و عـزل وزيارات ويـجمهور با اختس يت مهم رئيموقع
س يتأسـ يه جز اصالح اصول براكاي گونهامالً مشهود بود، بهكه يمجر ةدر قو يهماهنگناها و استيس
در سال  يقانون اساس يد. در بازنگريرسيبه نظر نم يگريمنسجم و هماهنگ راه د ةيمجر ةت قويريمد

 ةاعمال قو« د:ياصالح گردصورت ن يامالً حذف شد و اصل شصتم بدك »يرينخست وز«پست  ،1368
س جمهـور و يق رئيگذارده شده، از طر يرهبر ةماً بر عهدين قانون مستقيه در اك يه جز در اموريمجر
  .)266ص ،2ج ،1386 ،ي(هاشم» ستوزرا

سـت و هفـتم يصـد و بيكافته اصل ير ييتغ 1368سال  يان بازنگريه در جرك يگر از اصوليد يكي
ه كد يشومتوجه ر، ييتغ ةسه و شناخت فلسفيتا در مقاتوجه كنيد متن اصل سابق است. به  يقانون اساس

س جمهـور الزم بدانـد يگـاه رئـهر« :فتگيتر ممنبع سرچشمه گرفته است. اصل سابق خالصه يكاز 
  .»دشويل مكيتش ياست ويبه رران در حضور او، يأت وزيه ةجلس

نخسـت  ة، رياست هيأت وزيـران بـه عهـدداشترئيس  مجريه عمالً دو ةكه قو، قبلينظام در 
ناچار بـه رئـيس جمهـور حـق داده شد. ي مييوزير بود و بيشتر تصميمات توسط وي قطعي و نها

هيأت وزيران به رياست وي و در حضـور او تشـكيل شـود تـا  ةجلسداند ميالزم  گاهشده بود هر
نخسـت «بـازنگري شـده كـه پسـت نظام ب خود را منتقل و به اجرا نزديك كند. اما در بتواند مطل

بـه ار، وسـعت كـسبب به س جمهور گذارده شد،رئي ةحذف شد و تمام مسئوليت به عهد »وزيري
ويـژه ة نماينـدعنوان بـه فـرد يـا افـرادي راران، وي اجازه داده شد كه بتواند با تصويب هيأت وزي

  ).605ص، 1375منصوب نمايد (يزدي، 
تـوان يا ميـآبه دو سؤال مهم پاسـخ داد. اوالً،  ديباويژه هبؤاالتي مطرح است، س، ن خصوصيدر ا

مجلـس  سياسـي ت نظـارتيا صـالحيـآاً، يرد؟ ثانكن ييژه تعيندگان ويا نماينده ينماعنوان به ران رايوز
  قابل اعمال است؟ يجمهورسيژه رئيوندگان يمات نمايدر خصوص تصم ياسالم يشورا
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س ين رئـيژه، ارتباط بيو ةنديت نماين و مدت اعتبار صالحييضوابط تع، ن سؤاالتيپاسخ به ا يبرا
حاصـل از  يج مثبت و منفـينتاو ژه، يوة ندي، نظارت بر نمايژه از منظر حقوق اداريو ةنديجمهور و نما

  است.شده  يس جمهور بررسيرئ ةژيندگان ويسپردن امور به نما

  ژهيو ةندين نماييضوابط تع

ة نماينـدگان ويـژه منـوط بـه اراد تعيين نماينده يـا، قانون اساسي 127توجه به نص صريح اصل با
 ةاراد ،بنـابراين دوم است. مرحلة ت وزيران درأتصويب هي ومرحله اول،  تعييني رئيس جمهور در

شـرط عنوان بـه ت وزيرانأتصويب هي و كندتنهايي كفايت نميبهاين خصوص،  در رئيس جمهور
  .استآن الزم  ةكنندتمام

 ه درك تيسؤاالاست.  ژهيويا نمايندگان  ندهينما يالزم برا يهايژگيو ديگر ضوابط مربوط به ةمسئل
ا هـر يـن دولت باشد و ان مستخدميد از بيژه بايو ةنديا نمايه آكن است يشود امي خصوص مطرح اين
از آنان با  يبكيا تريران و يتوان وزيا مين پست منصوب نمود؟ آيتوان به ايمموضوع س را به تناسب ك
اشـخاص خصوص  در اين امر صرفاً آيا و رد؟كن ييژه تعيندگان ويا نماينده ينماعنوان به ران راير وزيغ

  گيرد؟نمي دربر اشخاص حقوقي را حقيقي است و
 »خـاص و بـر حسـب ضـرورتموضـوعات به بودن ناظر «ث يست و هفتم از حيصد و بيكاصل 

 ةور خواسـتكط مذي، در شراسببيب يتيگونه محدودوضع هرو است  يرعاديغ يتينشانگر وجود وضع
ر يـغـ  ين موضوع، شرط خاصيا يتوان برايرسد نممي به نظر. بنابراين، ستين يقانون اساس

 بـودن ا دارايـا نبـودن يـث مستخدم دولت بـودن ياز ح ـنماينده يلكهاي تيط ناظر به صالحياز شرا
ست و هفـتم قـانون يصد و بيكاصل گر، يدسوي رد. از كن ييتع يتيريا مدي ياسيمشخص سهاي پست
ن سـمت در نظـر نگرفتـه اسـت يانتخاب به ا يرا برا يو شرط خاصدارد اطالق زمينه ن يدر ا ياساس
مراجعه بـه مـتن قـانون  با، عبارت ديگربه. )18ص، 1390، ياسالم يمجلس شورا يهاز پژوهشك(مر

 ،اساسـيگـذار قانون توسطويژه به چنين سكوتي، .يماين خصوص مواجه سكوت قانوني در اساسي با
نفـي  درصـدد درمقـام بيـان و ،سكوت خويش اساسي باگذار قانون كه اين فرضيه باشد يدؤم تواندمي

سـكوت  بـاگـذار قانون كـه وضعيتي اين خواهد بودچنين ة نتيجو  آمده استبرخاص  ةهرگونه ضابط
 تا بگذارد انتخاب شخص مناسب باز در را ن امرخواسته است دست مسئوال ،اين خصوص در ،خويش

  ).609ص، 1392برآورده سازند (لطفي،  بهتر را 127ي اصل اهداف غاي آنها
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يـا نـه، ناشـي از  توان وزيران را بـه ايـن سـمت منصـوب نمـودكه آيا ميباره ندر ايترديد 
ويـژه اسـت كـه ايـن امـر،  ةنماينـدعنوان بـه وزيـر وعنوان به صعوبت در تفكيك اقدامات آنان

چند ضمن اصل يكصـد و بيسـت و هفـتم سازد. هرميمتزلزل مسئوليت آنان را در برابر مجلس 
احـراز ژه و ويـ نـدةنبايد فراموش نمـود كـه تعيـين نماين حال، اين امر منع نگرديده است، با اي

ي اسـت و بايـد يدهد، يك وضعيت اسـتثناكه ضرورت آن را در دستور قرار مي، »موارد خاص«
بر اصل تفسير نمود. همچنين در خصوص اختيـارات  موارد و موجبات آن را مشابه ورود استثنا

متصديان مناصب عمومي نيز اصل بر فقدان حق تفويض اختيار و گرفتن نايب و نماينده اسـت. 
تواننـد از بـين خـود ، بايد اصل بر اين نهاده شود كه رئيس جمهور و هيأت وزيران نميبنابراين

  نماينده يا نمايندگان ويژه تعيين كنند.
اختيـارات گـاهي اند، نمايندگان ويژه تعيـين شـدهعنوان به عالوه بر اينكه وزيراندر عمل، 
ه است. سـتاد موسـوم بـه خانه يا مؤسسات دولتي به نمايندگان ويژه تفويض شدخاص وزارت

ايجـاد  23/7/1373مـورخ /ت، 40214ة شـماره نامكه از طريق تصويب ،»پشتيباني تنظيم بازار«
دار وظايفي از قبيل تأمين و توزيع كاالهاي اساسي، فـراهم كـردن تسـهيالت كـافي عهده، شده

 ة.. كليـ: «.شـده اسـتتصـريح ة مزبـور، گرديده و ضـمن مصـوبمانند آن براي واردات كاال و 
وظايف و اختيارات رئـيس جمهـور و هيـأت وزيـران در امـور يادشـده بـه سـتاد متشـكل از 

اين هيأت از وزيران نفت، بازرگـاني، كشـور،  .»شودرئيس جمهور تفويض مي ژةنمايندگان وي
دادگستري، جهاد سازندگي، كشاورزي، معادن و فلـزات، امـور اقتصـادي و دارايـي، صـنايع و 

گونـه كـه ركزي و معاون اجرايي رئيس جمهور تشكيل گرديده اسـت. همـانرئيس كل بانك م
اي اسـت فرعي و يا يك هيأت وزيـران ثانويـههيأت يك مزبور درواقع، شود، ستاد مالحظه مي

انـد، ثانويه اتخـاذ نمودههيأت كه امكان استيضاح و بركناري آن به لحاظ تصميماتي كه در اين 
  ).105ص، 1383شريف، (مردد است 
اشـخاص  در منحصر اين امر تعيين نمود يا نيز به سمت مذكور توان اشخاص حقوقي راآيا مي

تفاسـير ، مذاكرات شـوراي بـازنگري قـانون اساسـي گشايي ازپاسخ راهباره، در اين؟ حقيقي است
ان نماينـدگ ماينده يـان« اگرچه اطالق عبارتشود، نميدانان احراز نظريات حقوق شوراي نگهبان و

 نـوع شـخص مـذكور دو هـر مصداقي در معنايي ظهور لحاظ حقوقي و از ،اصل يادشده در» ويژه
ر بيانگر آن است كـه ظهـور مصـداقي آن د ،اما نگاهي به سوابق مصوبات مربوط به اين اصل، دارد
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ايـن  همخـواني بيشـتري بـا، ذيل اصـل مـذكوربر آن، عالوه ت. اشخاص حقيقي خالصه شده اس
يـد وضـعيت خاصـي اسـت كـه ؤخود م، شرايط ضرورت تصميمات در اتخاذ زيرا ؛برداشت دارد

يـك  البته چنين تصميماتي توسـط شـخص حقيقـي زودتـر ازاست. سريع  نيازمند تدابير فوري و
  ).610، ص1392است (لطفي، اتخاذ شخص حقوقي قابل 

 يهـايژگيو يتمـام يژه دارايـو يندگي، پست نما»شغل« يف قانونيرد با توجه به تعركد اضافه يبا
ت يممنوعحيث ژه (از يوة ندينماعنوان به ين دولتاانتخاب مستخدمرو، نيازايست و ف نيور در تعركمذ

ز كـشـود (مريال قلمداد مكاشبدون ) يم قانون اساسيكصد و چهل و يكع مشاغل موضوع اصل يتجم
  .)1ص، 1390، ياسالم يمجلس شورا يهاپژوهش

  ژهيو ةنديت نمايمدت اعتبار صالح

بند  استداللي كه در كه بنابر ،ويژه رئيس جمهور ةتوجه به ماهيت حقوقي اعطاي صالحيت به نمايند با
با عنايـت بـه  و گيردت وزيران قرار ميأهي شمار تفويض اختيار رئيس جمهور و در، آمد بعدي خواهد

  محل بحث است. ژهيو ندةيت نماياعتبار صالحمدت  ماهيت حقوقي تفويض اختيار،
ها به اعتبار نقشي كه در خـدمات عمـومي دارنـد، در حالت كلي، چون تمام مقامات و پست

تا زماني كه مقام اداري يا وي، ر، بدينبردار نيستنداند و خدمات يا امور عمومي تعطيلايجاد شده
بـه  ،شـده ضاين موقعيـت اداري تفـوي ةاختياراتي كه به واسط ،پست ثابت سازماني وجود دارد

اين مقام يا پست سازماني، متصدي داشـته باشـد يـا نداشـته باشـد ، خواه ت خود باقي استقوّ
  ).80ص، 1، ج 1386(امامي و استوارسنگري، 

ا يـ، استعفا يناركه در صورت وقوع مرگ، بركن است يا »يخدمت عموم«اصل  ياقتضاجه، يدر نت
  خواهد ماند. ي، باقيمقامات ادار ةض شديت تفويننده، صالحكضيمقام تفو ةاتمام دور
 ةنـديت نمايصـالح ةننـدكضيمقام تفو يبرا مزبوراز حاالت  يكد توجه داشت چنانچه هر ياما با

را پـس از يـنخواهـد داشـت؛ ز يتيگر صالحيژه ديو ةنديواقع شود، نمااست، كه رئيس جمهور ، ژهيو
، معـاون يم قانون اساسـيكو  يس صد ويكس جمهور، به موجب اصل يرئ يا استعفاي، يناركمرگ، بر
  رد.يگمي را بر عهده يو يهاتيارات و مسئوليس جمهور، اختياول رئ

رئـيس جمهـور، جنـاب آقـاي حسـن  ةدر خصوص مدت اعتبار تصميمات نمايندگان ويـژ
سـؤالي را بـا ايـن مضـمون  1376مـرداد  11تاريخ در س جمهور وقت، معاون اول رئي، حبيبي
  طرح نمود:شوراي نگهبان مبراي 
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رياست جمهوري تا معرفي وزرا به مجلـس و اخـذ رأي  ةنظر به اينكه از زمان پايان يافتن دور
چگونگي تصدي امور ن مدت، و در اي اي وجود داردچند هفته ةاعتماد، با توجه به سابقه، فاصل

هـوري ها و اعتبار تصميمات هيأت وزيران و مقاماتي كه به نمايندگي از رياسـت جموزارتخانه
اند محل سؤال است، لطفاً نظر تفسيري آن شورا را نسبت به اصول قانون اساسـي مسئوليت يافته

  در موارد زير اعالم فرمايند:
كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون س جمهور، رئي ةتصميمات نمايندگان ويژة . كلي4

يا صرفاً تصميماتي كه در حكم تصميم هيـأت  ؟در اين مدت نافذ استاند، انتخاب شده اساسي
 وزيران باشد اعتبار خواهد داشت؟

مات يتصـم ةيـلك. 4«...  ن شـرح اعـالم نمـود:يخـود را بـد يريه تفسـينگهبان در پاسخ، نظر يشورا
اند، انتخاب شده يست و هفتم قانون اساسيصد و بيكه به استناد اصل كس جمهور، يرئ ةژيندگان وينما
  .»باشد...ينافذ نم ن مدتيدر ا

بـه  يدولت قبل يس جمهور و وزراي، چون معاون اول رئمزبوراز حاالت  يكبا وقوع هر رو، نيازا
ژه پس يو ةنديت نمايفعال ةادام يبرا يعلتگردد، يل نمين امور تعطيو ا اندپرداخته يانجام خدمت عموم

نـد: كمي انيـه بكـمزبور  يرينظر تفس» 4«ن بند ي، وجود ندارد. همچنمذكوراز حاالت  يكاز وقوع هر 
 يست و هفتم قانون اساسـيصد و بيكه به استناد اصل كس جمهور يرئ ةژيندگان ويمات نمايتصم ةيلك«

رسـد. در مـي ه به نظريقابل توجمزبور ات ك، با توجه به ن»باشدين مدت نافذ نميدر ا، اندانتخاب شده
ن يـژه، ايـو ةنـديت نمايصـالح ةننـدكضيمقام تفو ةاتمام دورا ي، استعفا يناركپس از مرگ، بر ،تينها

  گردد.يم يافته تلقيانيت پايصالح
هيـأت  ةچنانچـه در مصـوباينكـه  ،ويـژه ةمدت اعتبار صـالحيت نماينـدگر دربارة دي ةنكت

ويژه ذكر شده باشد، با پايان يافتن آن، اين سمت نيز  ةوزيران مدت اعتباري براي سمت نمايند
اعتبـار ر نشده باشد، هيأت وزيران ذك ةاما در حالتي كه مدتي در مصوب. شوديافته تلقي ميپايان

اسـت و وابسـته  باقي باشد» ضرورت«و تا زماني كه » خاصموضوع «صالحيت به ميزان دوام 
انـد؛ يعنـي رئـيس ويـژه را منصـوب كردهة مراجعي است كه نماينـدة تشخيص اين امر به عهد

  ان.جمهور و هيأت وزير

  يژه از منظر حقوق اداريوة نديجمهور و نما سين رئيارتباط ب

ارات خـود را يف و اختيوظا يحق واگذار يان امر عموميه متصدكن است ياصل بر ا، يدر حقوق ادار
 صورت يارات در دو قالب حقوقياخت يارات). واگذارياخت يد (اصل عدم حق واگذارنندار يگريبه د
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) يخـود (بـه صـورت اراد با ارادة يمقام اداره در آن، كاست  »اريض اختيتفو«ل كبه ش يكي: رديگمي
 صـورت ياراد ريـه بـه صـورت غكـاسـت  »يفالت ادارك«گر يق ديند. طركمي ار خود را واگذارياخت
م قانون انجام كه به حكبلست، يار نياخت يدارا يمقام اصل ةتابع ارادگر، اين حالت يعبارت دبهرد. يگمي
  .)138، ص1386، ي(انصاررد يپذيم

  است:شروط ذيل  يار دارايض اختيصحت تفو
 باشد. يتبكح و يد صريبا ـ
س جمهـور در يمانند قسم خـوردن رئـ ؛ستيض نيقابل تفوخص، م به شيو قا يارات اساسياخت ـ

 .يم قانون اساسيكست و يصد و بيكمجلس به موجب اصل 
؛ واگذار نمود يگريارات را به دياختتمام توان ياست و نم يارات قابل واگذارياز اخت يفقط بخش ـ

 حكم استعفاست. اختيارات درتمام زيرا واگذاري 
  است:ذيل  يآثار حقوق يار دارايض اختيتفو
 رد.يض شده را باز پس بگيارات تفويتواند اختمي، ندكه اراده كننده هر زمان كضيمقام تفو ـ
 شود.يننده نمكضيوت از مقام تفيار موجب سلب مسئوليض اختيتفو ـ
ض ياسـت. تفـو ييامر استثنا يكار يض اختيتفون، يبنابراارات است. يبودن اخت ياصل بر شخص ـ
ننـده كضيتفـو يقـينه به اعتبار شـخص حقرد، يگمي ننده انجامكضيار به اعتبار مقام و پست تفوياخت

 .)56صتا، ي، بي(سنجاب
ت يـن موقعيا ةه به واسطك ياراتيوجود دارد، اخت يسازمانا پست ي يه مقام ادارك يتا زمانن، يبنابرا

ار سبب ياخت ةنندكضيمقام تفو يا استعفايا عزل ياست و فوت  يت خود باق، به قوّض شدهيتفو يادار
  شود.ينم يضيارات تفويلغو اخت

 يمتصداب يدر غ »يفالت ادارك«قرار دارد. اصوالً  »يفالت ادارك«، »اريض اختيتفو«در برابر مفهوم 
  شود.مي مقام و به صورت موقت محقق ياصل

  متفاوت است:از جهات ذيل  »اريض اختيتفو«با  »يفالت ادارك«
ه كـيدرحـال، اسـت يفالـت ادارك يمبنـا يو استمرار خدمات عمـوم يريناپذلياز نظر مبنا، تعط ـ

 است.ار يض اختيتفو ينفر مبنا يكز قدرت در دست كاز تمر يريگشيارات و پياهش اختك
 مكـبـه ح يفالـت اداركه كـيحـالدررد، يـگمي باالتر صورت يمقام اصل ةار با اراديض اختيتفو ـ
 رده باشد.ك ينيبشيه قانون پكشود مي منصوب يوقتل تنها يفك يعنيرد؛ يگمي انجامگذار قانون

۷۲    ، ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۶رم، شماره اول، پياپي سال چها  

 برخي از اختيارات قابل واگذاري است و واگذاري كل اختيارات باطـلار، در تفويض اختيـ 
تمام وظـايف و اختيـارات  اصل بر اين است كه كفيل اداري، كه در كفالت اداريدرحالي ،است

ي را اسـتثنا كـرده باشـد (امـامي و موضـوعاتمگر اينكـه قـانون  ،متصدي اصلي را بر عهده دارد
 ).82، ص1386سنگري، استوار

 يارات مزبـور اصـليـاختداده شـود،  ياراتيـر، اختيـر از وزيغ يچنانچه به موجب قانون، به مأمور
  .)45، ص1383، يمؤتمن يشوند (طباطبائيمحسوب م

ت ندارد؛ اما آنچـه يصالح يت اعطايبه ماه يميمستق ةست و هفتم اشاريصد و بيكمنصوص اصل 
ژه و يو ةنديمات نمايبودن تصم» رانيأت وزيو ه يس جمهوريمات رئيم تصمكدر ح«از مفهوم عبارت 

ن يا، آورددست به توانمي ،يقانون اساس يرات مجلس بازنگركعبارات در مشروح مذا يخربن يهمچن
ض يتفو« ةه درباركد، بليگومي س جمهور سخنيرئ» اريض اختيتفو«از تنها نه ن اصليه دستور اكاست 
اي از شروح مذاكرات به نمونه .)119ـ118ص، 1385زاده، ي(رضاي ز خواهد بوديران نيأت وزيه» ارياخت

  در اين خصوص توجه كنيد:
بعد همين را ممكن است مجلس مورد بازخواست قرار بدهد: اين رئيس جمهـور «... اميني: 

را يا هرچه كه، چرا اين كار را كردي؟ چه حقي داشتي اختياراتي كه ما بـه تـو داده بـوديم ايـن 
اي مثل كردستان، گفتنـد: مـا يـك نفـر را منطقه كاختيارات را به ديگري واگذار كردي؟ براي ي

االختيار كه مسائل سياسي، اقتصـادي، اجتمـاعي و امنيتـي آنجـا را همـه خواهيم، بفرستيم تاممي
  .»تحت نظرش باشد...

را  يتـيمـن مسـائل امنيد: گومي شوركر يه وزكنيا يبراكند؛ ار را بكن يتواند اينم«... :يعبداهللا نور
» نم...كـخـواهم واگـذار يرا نم يشاورزكمن مسائل يد: گوي ميشاورزكر يوز؛ نمكذار خواهم واگينم
  ).1136ـ1135ص، 2ج، ياسالم يمجلس شورا(

كنـد كـه مشخص مي كامالً ويژه نيز ةنمايند براي تعيين نماينده يا اصل مذكور در البته شرايط مقرر
 گيرد ومي قرارموضوع حقوق اداري  در ،اريض اختيتفوچارچوب  ويژه در ةاعطاي صالحيت به نمايند

توانـد مي ،خـاصحـاالت  رئيس جمهور فقط در اوالًاست؛ زيرا مطابق اين اصل، آن  ةمقول جنس و از
 ،اختيـارات نامشـخص با كلي و اي براي امورتعيين چنين نماينده وكند نماينده يا نماينگان ويژه تعيين 
ضرورت بايد صورت گيـرد. صورت  ويژه فقط در ةنمايند تعيين ،ثانياً .خالف نص قانون اساسي است

  ).627، ص1392ت وزيران برسد (فتحي، أبه تصويب هي تعيين آن بايد ،ثالثاً
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صـد يكاصل  ياجرا ةجيران در نتيأت وزيس جمهور و هيه رئك ياريض اختيت تفويوضعبنابراين، 
تفويض اختيـار  ةگفته دربارآثار پيش شرايط وتمام واجد  نندكمي اعمال يست و هفتم قانون اساسيو ب
ت مقـام يـفعال ةا اتمـام دوريـ، اسـتعفا ينـاركپـس از مـرگ، بر بجـز اينكـههسـت، حقوق اداري  در
ض يت تفويه صالحكچرا؛ شودي ميافته تلقيانيپا تفويض اختيار اين نوع (رئيس جمهور) نندهكضيتفو
ل يتعط يا امور عموميه خدمات كاست به شرطي باقي ، مزبوراز حاالت  يكدر صورت وقوع هر  شده
ت، معـاون اول ين وضعيرا در ايز؛ ستين يژه جاريو ةنديپست نماخصوص ن موضوع در يه اك شوند

  ف خواهند پرداخت.يبه انجام وظا دولت سابق يس و وزرايرئ
ور، س جمهـرئـي ةقابل ذكر است كه نمايندگي ويژژه، در خصوص ماهيت اعمال نمايندگان وي

بيني و هيچ منعي در قانون اساسي پيش ،هم ممكن است در امور اداري باشد و هم در امور سياسي
ويژه در حكم تصميم رئيس جمهور و هيـأت  ةكه تصميمات نمايندسبب آنهمچنين به. نشده است

اختيـارات  و يا خـارج از حـدودبوده در صورتي كه تصميمات اداري خالف قانون ران است، وزي
ويـژه وتصـميمات آن را مطـرح ة نماينـد اين موضوع نظارت بر توان از آن شكايت كرد.ميباشد، 

  شود:بعدي بررسي مي بند كند كه درمي

  ژهيو ةندينظارت بر نما

ست يصد و بيكدر موضوع اصل رو، نيست و ازايده نيپوش يسكبر  »نظارت« يلكت و لزوم اصل ياهم
توانـد ينم» بـر حسـب ضـرورت«و » امور خـاص«، »العادهت فوقيوضع«مانند  يموضوعات زيو هفتم ن

  ژه باشد.يندگان ويلزوم نظارت بر نمانبود  ةنندكهيتوج
ن در نظام حقوق اساسي ايـران، نظـارت بـر عملكـرد رئـيس جمهـور و وزرا و سـاير مسـئوال

قانون اساسـي ها، منحصر به سؤال و استيضاح موضوع اصل هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم دستگاه
تـذكر همچـون:  ؛ي براي مجلـس شـوراي اسـالمي وجـود داردشود و ابزارهاي نظارتي ديگرنمي

داخلي مجلس)، نظارت از طريق كميسيون اصل نود، تحقيق و تفحص  ةنامينيآ 192(موضوع ماده 
ارم با مصونيت نمايندگان (اصول هشتاد و چههمراه قانون اساسي)، اظهار نظر  م(اصل هفتاد و شش

عملكـردي و نظــارتي هــاي و هشـتاد و ششــم قـانون اساســي)، كسـب اطــالع و بررسـي گزارش
داخلي مجلـس شـوراي اسـالمي) و نيـز ة نامينيآ 33ماده  5تخصصي (موضوع بند هاي كميسيون

پـنجم قـانون  اعمال نظارت توسط ديوان محاسبات (موضـوع اصـول پنجـاه و چهـارم و پنجـاه و
  ).10ص، تابي ي مجلس شوراي اسالمي،هااساسي) (مركز پژوهش

۷۴    ، ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۶رم، شماره اول، پياپي سال چها  

مجلس شوراي اسالمي حق تحقيق و تفحص در تمام «، بر اساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسي
صالحيت تحقيـق و ن اصل به نحو مطلق، ايداست، گونه كه از سياق اصل پيهمان .»امور كشور را دارد

توانـد مجلس ميرو، ازاينامور كشور را به مجلس شوراي اسالمي واگذار كرده است. تمام تفحص در 
- 4 بنـد شوراي نگهبـان دركه ؛ چناناز اين ابزار نظارتي خود براي نظارت بر نمايندگان ويژه بهره گيرد

مجلس شوراي : ده استكركيد أتموضوع اين  رب 23/8/1372مورخ ، 5477مشورتي شماره  ةنظري- الف
 ةقـو درخواسـت رسـيدگي ازصـورت لـزوم،  در امور كشور و ةهم مي حق تحقيق و تفحص دراسال

نظارت اطالعـي دارد و در صـورت ة دارد. تحقيق و تفحص حقي براي مجلس است كه جنب قضائيه را
 ةبلكه صرفاً نتيج، بيني نكردهكاري براي ممانعت پيشراه ـنفسه فيـ ن اصلتخلف مجريان، اي ةمالحظ
  ديگري دنبال خواهد شد. ةگردد و جلوگيري از تخلف به گونق و تفحص به مجلس گزارش ميتحقي

و  يمسـائل داخلـ ةتوانـد در همـمـي مجلس ةنديهر نما، يمطابق اصل هشتاد و چهار قانون اساس
در  يياجراهاي ندگان مجلس به دستگاهينما يرات شفاهكاز تذ ياريد. بسيشور اظهار نظر نماك يخارج

ندگان حق اظهـار نظـر در خصـوص امـور ينمان اصل، يرد. بر اساس اطالق ايگمي ها صورتنطقن يا
رات كتـذ« يعنـي ،ينظارت هاين ابزاريتوانند از امي ودارند س جمهور را يرئ ةژيندگان ويتحت نظر نما

  نند.كاستفاده  »ژهيندگان وينمابه  يشفاه
 يكي ديگر از ابزارهاي نظارتي مجلس شـوراي اسـالمي اسـت كـه »تذكر كتبي به مقامات دولتي«

 192داخلـي مجلـس ذكـر شـده اسـت. مطـابق مـاده ة نامدر آييناما در قانون اساسي نيامده، هرچند 
مجلس شوراي اسالمي حق تذكر كتبي بـه رئـيس جمهـور و وزرا را دارد. نظـر بـه ، داخلي ةنامآيين

 طـوربـه رئـيس جمهـور را ةتـوان نماينـدگان ويـژمي، قسمت اخير اصل يكصـد و بيسـت و هفـتم
  غيرمستقيم مشمول اين ماده دانست.
گانه بـه كميسـيون اصـل تواند از طرز كار قواي سههر كس مي، بر اساس اصل نود قانون اساسي

مجريه هستند، شـكايت  ةقو ةرئيس جمهور زيرمجموع ةنود شكايت كند. نظر به اينكه نمايندگان ويژ
 ةنامتصـويباينكـه با توجـه بـه بر آن، پذير است. عالوه ار آنها در كميسيون اصل نود امكاناز طرز ك

تـوان از مي، اسـت» مجريـه ةطـرز كـار قـو«انتصاب نمايندگان ويژه توسط هيأت وزيران از مصاديق 
  مزبور نيز نزد كميسيون مزبور شكايت برد.هاي نامهتصويب

ها، مؤسسـات، خانهوزارتتمام شور بر ك »وان محاسباتيد« ،يقانون اساس مطبق اصل پنجاه و پنج
نظارت ، نندكمي شور استفادهكل ك ةاز انحا از بودج يه به نحوك ييهار دستگاهيو سا يدولت يهاتكشر
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ن يز مشـمول عنـاويـس جمهـور نيرئـة ژيندگان ويه نماكنيت به ايبا عنان اصل، يدارد. بر اساس ا يمال
  شود.مي زيشور شامل آنها نكوان محاسبات يد ينظارت مالن اصل هستند، يمندرج در ا

همچنين نگاهي به اصل يكصد و هفتادم و يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسـي در خصـوص 
» آيين دادرسي ديـوان عـدالت اداري قانون تشكيالت و« 10و همچنين ماده » ديوان عدالت اداري«

دهد نظارت ديوان عدالت اداري نيـز شـامل نشان مي ،ديوان) در رابطه با صالحيت 1392(مصوب 
تواند ابطـال تصـميمات هر كس مي :گفتتوان ميرو، ازاين شود.رئيس جمهور مي ةنمايندگان ويژ

تواننـد شـكايات خـود از همچنـين مـردم ميكنـد؛ ويژه را از ديوان عدالت اداري تقاضـا  ةنمايند
  ببرند.تصميمات مذكور را به اين ديوان 

امـور  ةرئـيس جمهـوري در حـوز ةتصميمات نمايندگان ويژمحدودة البته با توجه به اينكه 
 شـوراي نگهبـان 30/5/1379مـورخ ، 737/21/79تفسـيري شـماره  ةبرابر نظريـ اجرايي است و

شود و منحصـراً شـامل ها نمينامهاساس ها ونامهو آيين هانامهشامل تصويب 127اصل  ةمحدود
 20/11/1378مـورخ ، 6186/21/78ة شـماره و همچنـين مطـابق نظريـ، خواهـد بـود تصميمات

با استظهار به اينكه اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي مربـوط بـه امـور ( شوراي نگهبان
الزام به ارسال تصميمات مذكور در اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي به  ،اجرايي است

ارسال تصـميمات نماينـدگان ويـژه بـه رئـيس ) سي شناخته شدرئيس مجلس خالف قانون اسا
يك مرجع نظارتي بر ايـن تصـميمات قلمـداد عنوان به توانستكه ميـ  مجلس شوراي اسالمي

طبق اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و نظرات متعدد اين شورا، . اما وجود نداردـ  شود
هيـأت وزيـران در  ةمصوب« 2/10/1381،1تاريخ به ، 2124/30/81شماره  تفسيري ةاز جمله نظري
شود تا چنانچه مغاير قـوانين عـادي باشـد بـراي به رئيس مجلس ارسال مي» ويژه ةتعيين نمايند

  گرداند.ران بازبه هيأت وزينظر،  تجديد
مـورخ ، 5477نگهبـان بـه شـماره  البته ذكر اين نكته ضروري است كه طبق نظـر ديگـر شـوراي

و وزرا در خصـوص وظـايفي كـه  تواند از رئـيس جمهـورشوراي اسالمي ميمجلس  22/8/1372،2
. (مانند تصـميمات نماينـدگان ويـژه) سـؤال كنـد» كنندبه ديگري تفويض مي«قانوناً به عهده دارند و 

 ةصالحيت نظارت سياسي مجلس شوراي اسالمي در خصوص تصميمات نمايندگان ويـژسان، نبدي
و از طريـق رئـيس » نظـارتي غيرمسـتقيم« اين نظـارتهرچند ، استرئيس جمهوري نيز قابل اعمال 

 ).15ص، 1390هاي مجلس شوراي اسالمي، ست (مركز پژوهشو وزرا جمهوري

۷۶    ، ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۶رم، شماره اول، پياپي سال چها  

، يفرجـ(ژه مسئول هسـتند يندگان ويا نماينده يران در برابر اقدامات نمايأت وزيس جمهور و هيرئ
 يژه خـود در امـر خاصـيو ةندياز استانداران را نما يكيس جمهور يمثال، اگر رئ يبرا .)44، ص1385

ا يرد، آيصورت بگ يا تخلفيانجام دهد  يه را به درستشد ف محوليژه نتواند وظايوة نديقرار دهد و نما
 س جمهور؟يا رئياست شور مسئول كر يوز

چهـارم) بـه  ةمجلس شوراي اسالمي (دور 10/3/1372مورخ  ةچنين ابهامي در جلس ةنمون
تخلفـي سبب ) بهبوالفتحمد كه طي آن يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي (آقاي وجود آ

با اسـتناد بـه اصـل هشـتاد و هشـتم قـانون وقت كه استاندار لرستان كرده بود، از وزير كشور 
استاندار در وزير كشور و برخي از نمايندگان معتقد بودند ، و حال آنكه اساسي سؤال كرده بود

رسد استاندار. به نظر ميعنوان بهنه است، رئيس جمهور اقدام كرده  ةنمايندعنوان امر مزبور، به
ويژه را در حكـم  ةكه ذيل اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي تصميمات نمايند روازآن

نـه ، ندداند، رئيس جمهـور و هيـأت وزيـران مسـئولتصميم رئيس جمهور و هيأت وزيران مي
دهـد، در مقابـل مجلـس پاسـخگو ويژه در قبال اقداماتي كه انجام مي ةنمايندگان ويژه. نمايند

و يا ساير مسـائل، رئـيس  هكه تخلفي به وجود آمدموضوعاتي تواند در ولي مجلس ميست، ني
جمهور و يا هيأت وزيران را با استناد به اصول هشتاد و هشت و هشـتاد و نـه قـانون اساسـي 

 كـه درگونـه همانبر اين، ). عالوه 157ص، 1392د (دولت رفتار و آقايي طوق، كنست بازخوا
مقـام  سبب سلب مسـئوليت از آثار تفويض اختيار بيان شد، تفويض اختيار شرايط وخصوص 
اجـراي صـحيح كارهـا نظـارت كنـد بـر همواره  اين مقام بايد شود واختيار نمي ةكنندتفويض
  ).627، ص1392(فتحي، 

  ژهيو ةندين سپردن امور به نمامحاس

ناپذير است. برخي از امور داراي ماهيـت زگريجاها ويژه در بسياري از  ةسپردن امور به نمايند
گـردد. امـور ميدر خانه موجب اخـتالل اي هستند كه سپردن آنها به يك وزارتخانهوزارتفرا
گـذاري در ريزي و سياستتا با برنامهها دارند خانهگونه امور نياز به نهادي فراتر از وزارتاين

هاي مرتبط را هماهنگ سازند و امكانـات آنهـا را بـراي انجـام امـور خانهوزارت ،هااين حوزه
نهــادي عنوان بــه رئــيس جمهــور ةجايگــاه نماينــدگان ويــژرو، ازايــنمــذكور بســيج نماينــد. 

  يد.آميشمار اي بهترين جايگاه براي چنين اموري بهخانهوزارتفرا
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در امور  يگانگيم و وحدت و يتصم يدر اتخاذ و اجرا ي، سرعت و هماهنگييز در امور اجراكتمر
  ر است.يوز يژه به جايندگان وياز محاسن سپردن امور به نما يياجرا

 يالزم بود اقـدامات يخاص ةا منطقياستان  يكه در كآمد يش ميپ يگاه، يش از بازنگريدر دوران پ
در و د يـطلبيخانـه را ماقدامات مزبور دخالت همزمان چند وزارترد؛ زيرا يبهبود امور صورت گ يبرا

 ييالت اجراكاز مش يكين يش ببرد. اياز پ ياركشد دولت نتواند در فرصت مناسب، يم، موجب عمل
  شد برطرف شود. يسع يبازنگر يه در شوراكبود  يقانون اساس ياز بازنگرپيش شور در دوران ك

تفويض اختيارات را به رئيس جمهور نداده و ممكـن  ةبا توجه به اينكه اصول قانون اساسي اجاز
االختيار تعيين كند و اين نماينده يك تصميم اساسـي بگيـرد و ايـن تام ةبود رئيس جمهور يك نمايند

او كه مجلس بـه را تصميم به مجلس برود و مجلس بازخواست كند كه چرا رئيس جمهور اختياراتي 
ترديدي در نياز به اين اصل وجود ندارد. وجود چنين اصلي مفيد واگذار نموده است،  داده به ديگري

  آورد.يك سلسله ابهامات را به وجود ميكم دستاست و عدمش 

  ژهينده ويب سپردن امور به نمايمعا

  است:مواجه  يب متعدديبا معاه دارد، ك ينار محاسنكژه در يندگان ويسپردن امور به نما
سـت و هفـتم قـانون يصـد و بيكط مصرح در اصـل يم برخالف شرايشاهد بودر، ياخ يهادر سال

س يرئ ةژيندگان ويها، نماخانهوزارت يف قانونيشرح وظا ةطيو در حگوناگون  ي، در موضوعاتياساس
ا و يانه، آسيحساس امور خاورم يهانهيژه در زميندگان وين نماييبارز آن تع ةاند. نمونن شدهييجمهور تع

وزارت امور خارجـه، گوناگون ندگان با ادارات ين نمايف اينظر از تداخل وظاقا بوده است. صرفيفرآ
نـدگان ين نمايـرسـد ايشود و به نظر ميده نمين انتصابات ديا يبرا يگونه مورد خاص و ضرورتچيه

  ت درازمدت داشته باشند.يمأمور
كـافي در  ةرئيس جمهور فقدان تخصـص و تجربـ ةاصلي در انتصاب نمايندگان ويژ ةدغدغ

لـزوم «موجب بـروز مشـكالتي خواهـد شـد و موضـوع حكـم بـه  ه قطعاًبرخي از آنان است ك
موجـب  »هـاي مربـوطهاي متولي اين امور با نماينـدگان ويـژه در حوزههماهنگي كلي دستگاه

  اخالل در امور خواهد شد.
ويژه سبب خواهد شد امكان نظارت مستقيم بر تصميمات  ةنمايندعنوان به دخالت افراد مذكور

تواند مدعي شود مسـئوليتي در هاي آنان نيز سلب شود و وزير امور خارجه نيز طبيعتاً ميو فعاليت
  قبال اقدامات و تصميمات آنان ندارد.

۷۸    ، ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۶رم، شماره اول، پياپي سال چها  

 يعاد هر موضوع يه براكاي گونهبهده است، يگردل يتبددولت  يجارة يده به روين پديمتأسفانه ا
ل از كمتشـ يميگروه دااركن يچند ،هستيم؛ مثالًس جمهور يژه رئيندگان ويشاهد انتصاب نما ييو اجرا

  از جمله:؛ جاد شده استيس جمهور ايژه رئيندگان وينما
 ت؛ت مصرف سوخيريو مد يحمل و نقل عموم ةگروه توسعاركـ 
  .يتحول اقتصاد يهاگروه طرحاركـ 

 سـت.هاخانهت وزارتيو در قلمرو صـالح يز در امور جاريژه نيندگان وين نماير ابيشتمات يتصم
  رد:كچند ماه گذشته اشاره  يژه طيندگان وين نمايمات ايتوان به چند نمونه از تصميمنمونه،  يبرا

 ؛گاز ةن تعرفييس جمهور در خصوص تعيرئة ژيندگان ويم نمايتصمـ 
 ؛برقة ن تعرفييتعس جمهور در خصوص يرئ ةژيندگان ويم نمايتصمـ 
رئيس جمهور در خصوص الزام نصب بخاري در جـا بـا اولويـت توليـد  ةتصميم نمايندگان ويژـ 

 ن.يسنگ يهاونيامكتمام داخل براي 
 »يضـرور«و  »خـاصموضـوعات «ق ياز مصـاد ،ونيامكـدر  يهمچـون نصـب بخـار يا مسائليآ

  باشد؟داشته ور س جمهيژه رئيندگان وينما ةاز به مداخليه نكشود يمحسوب م

  يريگجهينت

بـر موضـوعات خـاص، توانـد در مـي س جمهوري، رئيست و هفتم قانون اساسيصد و بيكطبق اصل 
  د.ين نماييارات مشخص تعيژه با اختيندگان ويا نماي ندهينماران، يأت وزيب هيحسب ضرورت با تصو

؛ خـاصموضـوعات در  از:س جمهور عبارتنـد يژه رئيو ةنديانتصاب نما يسه شرط اساسن، يبنابرا
  .ارات مشخصياختبا ؛ ضرورتبرحسب 
دولـت سـوي مات از يمنظور اتخاذ تصـمبهگوناگون  يهاگروهاركل كيتشرسد ميبه نظر رو، ازاين

  .در تعارض است يياجراهاي دستگاه يف قانونيبوده و با شرح وظا يفاقد وجاهت قانون
اجرايـي و هاي بـراي امـور جـاري دسـتگاهانتصاب نمايندگان متعدد از سوي رئـيس جمهـور 

هـا بـه نماينـدگان ويـژه مغـاير قـانون سازمان ها وخانهاختيارات ذاتي وزارت واگذاري وظايف و
 و هـاخانهاختيارت وزارت اختالط احتمالي وظايف و منظور جلوگيري ازرو، بهازاين اساسي است.

 توجه و ت وزيران بايدأهي رئيس جمهور و، ژهحدود اختيارات نمايندگان وي اجرايي باهاي دستگاه
  اهتمام خاصي به اين موضوع داشته باشند.
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ن يـو انيسـتند پاسـخگو  يگـريا هر نهاد ديدر مقابل مجلس ران، يژه برخالف وزيندگان وين نمايا
ن امـر اسـت و يـا ةماً وجود ضرورت الزممسلّ رده است.كد يرا تشد ينظام ادار يزيگرموضوع قانون

محسوب  يقانون يا نهادهايها و خانها در مقابل وزارتين و يگزيجا يزكژه، خود مريو يندگينما دينبا
خـاص  يو اجراي يالت اجتماعكمش يد محدود و منحصر به موارد ضروريآن با ةن دامنيهمچن گردد.

  ژه باشد.يو معضالت و يع اجتماعير وقاينظ
  :باشند ييهايژگيو يدارا، يژه به لحاظ شخصيو ندگانيد نمايبانگارندگان، به زعم سوي ديگر، از 
شـود تـا بتواننـد بـه صـورت مـي محسوبآنها ه به آنان تنها شغل شد خاص محول يهاپروندهـ 
  .ر آن باشنديگيپوقت، تمام

 يدگياقدام آنان وجود داشته باشد و از ورزة ژه با حوزيندگان ويان سابقه و تخصص نمايم يتناسبـ 
  .ار باشندبرخورد يكپلماتيد

برخـوردار باشـند،  ياجمـاع داخلـ ةد از پشـتوانيـباويژه در مسائل حسـاس، بهژه، يندگان وينماـ 
 يداخلـ ياسينخبگان ساز سوي ژه يندگان وينماهاي اركاقدامات، مواضع و ابتسو، يكه از ك ياگونهبه

اعتماد و قابل رد، آنان را كز با توجه به تعهدات و عملين يخارجهاي شوركگر، يد يو از سوتأييد شود، 
  .ره بدانندكقابل مذا

  شور نسبت به آنها اعتماد داشته باشند.ك يريگميتصم يز اصلكه مراكآننهايت ـ 
نبودن  گومسئوليت مستقيم آنان در برابر مجلس و پاسخفقدان ترين مشكل نمايندگان ويژه مهم

توانـد در خصـوص نميضـاح، استيآنهاست. مجلـس از ابزارهـاي نظـارتي خـود ماننـد سـؤال و 
رئـيس جمهـور و هيـأت  ةنمايندگان ويژه استفاده كند. مسئوليت اعمال نمايندگان ويـژه بـه عهـد

بايـد بـر رئـيس جمهـور و هيـأت وزيـران ، وزيران است و نظارت مجلس در خصوص اين نهـاد
نجـام داشـتن بـار سياسـي اسـبب صورت گيرد. نظارت بر رئيس جمهور از سوي مجلـس نيـز به

مجاز بـراي تعيـين نماينـدگان ويـژه  ةشايد بهتر باشد حوزالت، وجود اين مشكسبب هشود. بنمي
  رئيس جمهور به صورت مضيق تفسير شود.

آن  ـوضع قوانين عادي منجر به اعمال محدوديت براي تحقق اهداف اصـل سوي ديگر، از 
 ـمطـرح شـده اسـت  هم در موقعيت اجراي موضوعي كه با شرايط خاص و مسائلي ضـروري

بررسـي نيـز . كنـدبست ديگري ايجاد بن بلكه خود ،گشا نباشدراهتنها نه ممكن استو  شودمي
اصل يكصـد و در خصوص كه وضع قوانين عادي سازد ميهايي از احكام انتصابي روشن نمونه
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برخـي نكـات را تواند به كاركرد بهتر اين سـمت كمـك كنـد. بيست و هفتم قانون اساسي، مي
تعيين مقامي كه از حيث اي از موضوعات قوانين عادي ياد كرد؛ از جمله: عنوان نمونهتوان بهمي

ويـژه بـا قـوانين عـادي و مصـوبات هيـأت وزيـران، داراي  ةتصميمات نمايند نداشتن مغايرت
ط احتمـالي و الزام قانوني هيأت وزيران به بررسي و جلوگيري از اخـتال ؛باشد» نظارتي مستقيم«

  .ويژه ةبا حدود اختيارات نمايندگوناگون هاي وظايف دستگاه
عملكـرد بهتـر نهـاد منجر بـه تواند وضع قوانين عادي ميگرفت كه توان نتيجه ميرو، ازاين

اصل يكصد و بيست و هفـتم «كرد كه و مطلق، ادعا  كلي طوربه توانو نميشود نمايندگي ويژه 
» شـودون عادي ندارد و وضع هرگونه قانون موجب محدوديتي ديگر ميقانون اساسي نياز به قان

 ).307ص، 1375(مدني، 
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   _____________________ ________________________________   هانوشتپي
ها و نامهها و آييننامهاصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي مربوط به امور اجرايي است و شامل تصويب«. 1

، كه مقرر كرده است تفويض 29شود و منحصراً شامل تصميمات است. بنابراين، تبصرة الحاقي ماده ها نمياساسنامه
نمايندگان ويژة رئيس جمهور محدود به هفتم قانون اساسي به نماينده يا  اختيار دولت موضوع اصل يكصد و بيست و

نامة هيأت وزيران، كه طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات امور اجرايي است، وافي به مقصود است، لكن تصويب
و الزم است اين  نامة ذيل اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي استنمايد، از مصاديق تصويبمشخص تعيين مي

ها ضمن ابالغ، براي اجرا به اطالع رئيس مجلس شوراي اسالمي برسد تا در صورتي كه آنها را برخالف نامهتصويب
 قوانين بداند با ذكر علت، براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.

تواند از رئيس جمهوري ميمجلس شوراي اسالمي «شوراي نگهبان:  22/8/1372مورخ  5477نظريه مشورتي شماره . 2
اند، سؤال كند، البته اگر مجلس يا وزرا صرفاً در خصوص وظايفي كه قانوناً بر عهده دارند و به ديگري تفويض كرده

مستقيماً كاري را بر عهدة غير رئيس جمهوري و وزير بگذارد حق سؤال در اين مورد را از رئيس جمهوري يا وزير 
از مسئول مزبور را نيز ندارد، اگرچه حق تحقيق و تفحص در همة امور كشور و در صورت ندارد؛ كما اينكه حق سؤال 

 ».لزوم، درخواست رسيدگي از قوة قضائيه را دارد


