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 مقدمه
اين. است)Public law( از اصول مهم حقوق عمومي)Rule of law(اصل حاكميت قانون

كه شامل  ميتمامياصل يك مفهوم كلي است و نهادهاي حاكميتي كهب قوا اشد به اين معني

و اجرائيذگ هاي عمومي اعم از قانون فعاليتتمامي .باشند تابع قانون بايداري، قضائي، اداري

كه قواعد مندرج در هنجارهاي اصل حاكميت قانون بر كلية اعمال هنجاري، ايجاب مي كند

كه قواعد فرادست، برآمد عا ترين مظهر ارادةليفرازين بر قواعد ديگر برتري داشته باشند؛ چرا

و ساير پديده و دنباله حاكم است .روي آن، موجوديت يابند هاي حاكميتي بايد در پيرو

و قرار دادن آن در رأس و تصويب قانون اساسي و شناسائي بايد توجه داشت كه اعالم

و. هرم سلسله مراتب قواعد حقوقي، يك مرحله از كار است مرحلة اساسي، ضمانت اجراء

و در برابر مكاني و تضمين نمايد كه بتواند اجراي آن را از طرف قواي حاكم تأمين سمي است

كه.العمل حقوقي نشان دهد نقض آن عكس به اين است تضمين اجراي قانون اساسي منوط

و بي و از تجاوز يك مرجع عالي، مستقل به رعايت قانون اساسي نظارت كند طرف نسبت

و نهادها و اصول مندرج در آن احتمالي قواي حاكم به قانون اساسي و اجرايي ي سياسي

.جلوگيري نمايد

وذگ در نظام حقوقي كشور ما، قانون ار قانون اساسي، عالوه بر اصول قانون اساسي، حفظ

و خود) ترين هنجار حقوقي به عنوان عالي(حراست موازين اسالمي  را نيز در نظر داشته است

ق و كه. ده استكرانون اساسي را مقيد به دو ميثاق شرع و اصلي اين است حال سئوال اساسي

و مكانيسمي نيز پيش و قانون اساسي، مرجع بيني آيا قوة مؤسس، براي تضمين حاكميت شرع

 كرده است؟

و متمركز براي و با فرض اينكه مرجعي واحد اين نوشتار با در نظر گرفتن سئوال فوق

به استدالل پيش» قانون اساسي«و» شرع«صيانت از  و با توسل بيني شده، شكل گرفته است

و با  غايت گرا در تحليل اصل چهارم قانون اساسي، به تبيين مفاهيم مرتبط با موضوع پرداخته

به اثبات فرضيه پرداخته است .ارائه تحليل حقوقي

در قوانين ضمانت اجراء؛ خصيصه-1  اي بنيادين
و ساير مي ضمانت اجراء مرز ميان قانون كند، قاعده قانوني قواعد اجتماعي را روشن

و خواه اينكه قاعده و اساسي اي است كه داراي ضمانت اجراء باشد، خواه اينكه عام باشد

و عادي باشد به موارد خاص و همان، 2846ص/4، 1381جعفري لنگرودي،(.مربوط و مدني،19ص/ 1383؛

به نام مقرراتي كه از ضمانت اجراء يعني؛)29ص/ 1385 ضمانت قدرت عمومي برخوردار است

.)83ص،1383لنگرودي،(شود قانون ناميده مي
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الزامي بودن از مشخصات. اي كه توأم با ضمانت اجراء است قاعدة حقوقي يعني قاعده

كه قاعدة حقوقي  قاعدة حقوقي است ولي قواعد ديگر هم حالت الزامي را دارد در حالي

ميمثل قواعد اخالقي. نيستند كه براي پيروان ايجاد تكليف درو قواعد مذهبي و الزام كند

حقوقي ندارند قاعده] قاعده[معني وسيع را به همراه دارد اما ضمانت اجراي مادي مثل 

.)37ص/ 1385مدني،( حقوقي از جانب دولت تضمين شده است

و فيلسوف معروف انگليسي، حقوق توصيه) Hobbes(زبه گفته هاب نيست، فرمان حقوقدان

است هدف قانون اين نيست كه مفاهيم را تعريف كند، موضوع اصلي حكم قانون، ايجاد الزام 

و نواهي ويژه كه ضمانت اجراء داردو تكليف در رفتار متقابل اجتماعي است، اوامر اي

.)185ص،1، 1378كاتوزيان،(

و رعايت قاعدة حقوقي چهار خصيصه دارد، بايد الزام آن از طرف دولت تضمين آور بوده

و باالخره هدف آن تنظيم روابط اجتماعي باشد و مفاد آن كلي، عمومي اي بنابراين قاعده. شده

.)49ص،1383عميدزنجاني،(توان در شمار قواعد حقوقي آورد را كه ضمانت اجرايي ندارد نمي

ا)Montesquieu(به گفتة منتسكيو و وحشتي ست كـه مـردم قدرت قوانين كشوري در ترس

ژاكو بـه تعبيـر ژان)815ص،1370منتـسكيو،(از نيروي سياسي موجود در پشت آن قـوانين دارنـد 

در صورتي كه ضمانت اجرايي وجود نداشته باشـد قـوانين در)Rousseau, Jean-Jacque( روسو

بي  به سود اشخاص شرير خوا ميان افراد بشر و و اين به ضرر افراد عادل  هد بود اثر خواهد بود

.)187ص،1380روسو،(

 ضمانت اجراء در قانون اساسي-2

نُرم برتر در نظر كه به يك قانون اساسي مجهزند اين قانون به عنوان در همة كشورهايي

بيني شده هاي ضمانت اجراء پيش براي حصول اطمينان از اين برتري؛ نظام. شود گرفته مي

كه تحت كنترل مبتني بر قانو. است ميو اعمالي ازن اساسي قرار -2 قوانين-1:گيرند عبارتند

و قواعد ناشي از ارادة قوة مجريه آيين كه-4 تصميمات قضايي-3نامه  عدم صالحيت مقامي

به طبق اصل حاكميت قانون، وظيفة اوليه.)76ص،1383هامون،(عمل از او ناشي شده است اي كه

اعمال اختيارات. دن نهادهاي حكومت استقانون اساسي مدون محول شده عبارت از مهار كر

هاي جوامع ضروريست، بايد مهار شود تا خود آن اختيارات، حكومتي كه براي تحقق ارزش

به وجود آمده ويرانگر ارزش به منظور ترويج آنها .)Wade, 1983, p.285(اند هايي نباشند كه
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و شيوه روش-3  هاي تضمين قانون اساسي ها

به وسيلة قانون اساسي پيشدر همة كشورها، مي پاسداري از قانون اساسي كه اين بيني شود

)1(جزء(-عالي اياالت متحده آمريكا مثل ديوان-باشد پاسداري يا بر عهدة مرجع قضايي مي

يا يك نهاد سياسي آن را بر عهده دارد) اصل سوم قانون اساسي اياالت متحده آمريكا)2(بخش

وچهارم قانون وششم الي شصت فصل هفتم، اصول پنجاه(-ي فرانسه مثل شوراي قانون اساس-

). اساسي فرانسه

. وجود دارد» غيرمتمركز«و» متمركز«هايبه لحاظ وحدت يا تعدد مراجع نظارتي نيز روش

به جاي دادگاه كه در سيستم متمركز و خاص تحت عنوانيهاي عادي، مرجع به اين معنا  ويژه

ميدادگاه يا شوراي قانون به اساسي رسالت صيانت از قانون اساسي را بر عهده و صرفاً گيرد

كه در آنجا مطرح مي و ترافعات حقوق اساسي و در صورت احراز دعاوي شود رسيدگي كرده

كه بطالن آن در خصوص عدم انطباق موضوع دعوا با قانون اساسي، آن را باطل اعالم مي نمايد

د.همة افراد صدق خواهد كرد به ترافعاتر نظام غيرمتمركز؛ دادگاهاما هاي عادي قضايي

به قانون اساسي رسيدگي مي مشخصة اصلي اين مدل، گستردگي صالحيت«. كنند مربوط

كه دادگاه. هاي مختلف است ها براي قضاوت در موضوعاتي از طيف دادگاه ها دربارة به ترتيبي

و  به قانون اساسي در دعاوي تحت موضوعات مربوط موضوعات مرتبط با قوانين موضوعه

به در اين شيوه، نظارت بر مبناي قانون اساسي در همة دادگاه. شان واجد صالحيتند رسيدگي ها

بهو هيچ رسيدگي ويژه. عنوان يك اصل پذيرفته شده است اي در رابطه با موضوعات مربوط

.)159ص،1384زارعي،(» گيرد قانون اساسي صورت نمي

 حقوقدانان روش قضائي غيرمتمركز شايستگي بيشتر از روش متمركزبه نظر برخي از

كه. سياسي دارد بهترين راه حمايت از قانون اساسي اين است كه قضات اختيار پيدا كنند

هرگاه با قانوني برخورد كنند كه با قانون اساسي مخالف باشد در دعوي از اجراي آن قانون 

آ ن را داشته باشند چون اگر قاضي حق داشته باشد قانون خودداري كنند بدون اينكه حق ابطال

،1377كاتوزيان،(»را ابطال كند اين اقدام هم نوعي تجاوز از طرف قوة قضائيه به قوة مقننه است

مي در مقابل، عده.)127ـ128صص هاي باشند، در حال حاضر دادگاه اي نيز طرفدار شيوة متمركز

ك به شيوة متمركز در پارلماني استقرار شورهاي داراي نظام پارلماني يا نيمهقانون اساسي

مي. اند يافته به دادگاه قانون اساسي سپرده به گفتة وظيفة اعمال دادرسي اساسي كه شود

قواي عمومي تحت نظارت ديوان قانون. مستقل از تمام نهادهاي دولتي است (kelsen)كلسن

ر اينكه نظارت«.)88ص،1378شواليه،(ا ندارنداساسي، حق آسيب رساندن به وضعيت استقالل آن

عالي قانون اساسي هاي ديوان. كند پيش يا پس از انتشار قانون باشد تغييري در مسأله ايجاد نمي

به اعمال نظارت پيشين مي و پرتغال هم گاه گفته پردازند، اما هيچ آلمان، ايتاليا، اسپانيا، اتريش
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در شود كه اين دادگاه نمي ميها تنها به اعمال نظارت پسين پردازند عمل قضايي مواردي كه

مي و چه در اعمال نظارت پسين بنابراين اين دادگاه. دهند انجام ها چه در اعمال نظارت پيشين

به اعمال نظارت قضايي  چه با ارجاع اقليت پارلماني، و چه با ارجاع مقامات دولتي و

.)370ص،1385فاورو،(» پردازند مي

در نظام حقوقي ايرانصي-4  انت از قانون اساسي
به منظور تضمين قانون اساسي در مقابل در جمهوري اسالمي ايران، شوراي نگهبان

و تأسيس شده است تجاوزات احتمالي مجلس شوراي اسالمي پيش .ق96و72 اصول( بيني

شو)اساسي راي اسالمي كه از اين لحاظ صيانت قانون اساسي، در برابر نقض احتمالي مجلس

مي پيش و ضمانت اجراي قانون اساسي نيز از اين حيث غيرقابل خدشه اما. باشد بيني شده

كه مطرح مي و ابهامي كه سئواالت و،اوالًشود اين است  در مقابل تجاوزات احتمالي ساير قوا

بيني شده است؟ چون ممكن است هايي براي قانون اساسي پيش اركان حكومتي چه تضمين

عالي امنيت ملي، عالي انقالب فرهنگي، شوراين اساسي از سوي نهادهايي چون شورايقانو

و از. نقض شود... قوه مجريه، قوة قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراهاي محلي اگر

و نهادها، عملي خالف قانون اساسي صورت گيرد، چه مرجعي بايد قانون  سوي اين قوا

و تضمين  كند؟اساسي را پشتيباني

و،ثانياً كه مجلس شوراي اسالمي به لحاظ دور بودن از امور اجرائي  بايد توجه داشت

و نمايندگي مستقيم مردم، كمترين تهديد براي قانون اساسي محسوب ادواري بودن دورة آن،

و اقتدارات، باالترين مي و قضائيه با داشتن بيشترين اختيارات كه قواي مجريه شود در حالي

كه ناقض. براي نقض قانون اساسي هستندتهديد  و عملكردهاي آنها لذا در مقابل تهديدات

 قانون اساسي باشند چه تضميناتي بايد انديشيد؟

كه،ثالثاً به نوع نظارت شوراي نگهبان بر قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي  با توجه

به زمان معين مي و محدود به نظارت پيشين  اگر)اساسي.ق95و94اصول(باشد صرفاً مقيد

كه در مرحلة عمل، قوانين الزم بعد از اعالم و نظر شوراي نگهبان مشخص گردد االجرا، آثار

و آزادي به ويژه حقوق بنيادين مي نتايجي مغاير با قانون اساسي، به بار آورند، هاي اساسي افراد

چه راه اج در اين صورت و جلوگيري از راي قواعد مغاير با آن حلي براي تضمين قانون اساسي

 وجود دارد؟

حق،رابعاً به چه مرجعي و تضمين حقوق اساسي خويش  اشخاص براي احياي حق

 خواهي دارند؟ تظلم



 1389 تابستان،2ة شمار،40 دوره، فصلنامه حقوق 330

به مباحث مختلف كه به صورت پراكنده در آثار حقوقدانان مطرح در اين زمينه با توجه

ايگرديده است نظري و راهه كه هر يك، هاي متعدد پيشنحل واحد وجود نداشته هاد شده است،

به اين منظور پيشنهاد داده و مراجعي را به بررسي اين نظريات مقامات كه در ادامه اند

:پردازيم مي

 مقام رهبري-1-4
كه بر اساس مقدمه قانون اساسي و اصول) ذيل عنوان واليت فقيه عادل(گروهي معتقدند

ميوهفتم آن، رهبري ضامن قانون اساسيو پنجاه پنجم با اين. باشدو عدم انحراف نظام

كه در نظام حقوقي ما نهادي برتر پيش مي عبارت كه رهبري با وجود اين. باشد بيني شده است

به دادگاه يا شوراي مي. عالي قانون اساسي وجود ندارد نهاد برتر، ديگر نيازي گوييم رهبر وقتي

و يا رهبر وظيفة هماهنگي بين سه قوه نظارت دارد به طور سه قوه را دارد خودبهبر و خود

بنابراين در چنين. عالي را رهبر بر عهده دارد غيرمستقيم، وظايف دادگاه عالي يا شوراي

بيني نشده اي چون احساس خأل نشده، در قانون اساسي ما، دادگاه عالي يا مشابه آن پيش زمينه

كه دادگاه. است عالي بايد انجام دهد از رهبري در حقيقت روح قانون اساسي ما، كاري را

.)16ص،1380عميدزنجاني،(خواسته است 

سه قوه وظايفشان را عمل مي مي در شرايط فعلي، و رهبري هم نظارت احتمال. كند كنند

و رهبري هم وجود ندارد و كنترل. تباني بين سه قوه كه در رهبري به علت شرايط هاي صفاتي

سه قوه وظايفشان بنابراين، تنها ضمانت. شده است اجراي اصول قانون اساسي، اين است كه

و با انجام وظايف اجرايي رهبري، مسأله تضمين شده  و رهبري هم نظارت كند را عمل كنند

.)16ص،1380عميد زنجاني،(است 

و بررسي كه:نقد  احتمال نقض قانون اساسي توسط،اوالً در پاسخ به اين نظريه بايد گفت

و نهادها به علت رياست او بر قوة مجريهرهبري به رهبري و دارا)اساسي.ق60اصل(ي وابسته

هاو با توجه به حوزة گستردة صالحيت)اساسي.ق113اصل(ترين مقام رسمي كشور بودن عالي

 اصل،ثانياً. قانون اساسي، وجود دارد)110(و اختيارات رهبري، مصرح در اصل يكصدودهم

اعمال قواي حاكم زيرنظر واليت مطلقة امر، تأكيد قانون اساس)57(وهفتم پنجاه ي صرفاً بر

، اين اصل 1368دارد كه با توجه به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي در سال

و دليل بر محصور نبودن اختيارات رهبري در بندهاي 110ناظر بر اصل  قانون اساسي

مي يازده و مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، 666ص،1385عميدزنجاني،(باشد گانه اصل مذكور

م.)3ص،1380 بهزبلذا نظارت خروج موضوعي» تضمين قانون اساسي«ور در اين اصل نسبت
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و اعطاي صالحيت،ثالثاً. دارد و تضمين آن مستلزم وجود تشكيالت  نظارت بر قانون اساسي

. اعطا نشده استباشد كه در قانون اساسي چنين امري به رهبري مي

 جمهور رئيس-2-4
و صيانت از قانون اساسي پيشنهاد گروه ديگر، رئيس به عنوان مرجع تضمين جمهور را

كه. كنند مي يا: اينها معتقدند قانون اساسي ممكن است از يك سو با تصويب قوانين عادي

و مقررات الزم و از سوي ديگر با نقض عملي مقرر دستورها ات آن، يا كوتاهي االجراي دولتي

از. هاي اجرايي آن، مورد تجاوز قرار بگيرد در فراهم كردن زمينه در متن قانون اساسي بسياري

و راه .كارهايي طراحي شده است كشورها تمهيداتي در هر دو زمينة مزبور انديشيده شده

بيدر قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، وظيفة اول به عهدة نهاد و مستقل ه نام خاص

و. شوراي نگهبان گذاشته شده است اما وظيفة دوم يعني مراقبت در اجراي اصول قانون اساسي

و عدم نقض عملي آنها، بر عهدة رئيس و متروك نماندن آنها جمهور گذاشته شده است معطل

.)20ص،1380مهرپور،(

و سيما، نهادهاي مسؤول اجراي قانون اساسي در قوة قضائيه، قوة مقننه، قوة مجريه، صدا

و غيره رئيس مي تابع رهبري .)50ص،1380هاشمي،(باشد جمهور

جمهور ناظر بر اجراي قانون اساسي اين يك معناي كامالً صحيح است كه بگوييم رئيس

به صورت نظارت استطالعي  .)50ص،1380عميدزنجاني،(است

س به منظور اجبار قواي به وظايف قانونيهدر قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، گانه

و براي اجبار رئيس خود از اختيارات رئيس و براي كنترل جمهور جمهور از اختيارات رهبر

به نام خبرگان استفاده شده است  .)50ص،1383عميدزنجاني،(مقام رهبري از وجود نهادي مردمي

و اجرايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران براي پاسداري از اين قانون، از نظر«  تقنيني

:قائل به تفكيك شده است

كه از طريق نظارت بر مصوبات مجلس ـ پاسداري تقنيني بر عهدة شوراي نگهبان است

و قانون اساسي اقدام مي .نمايد شوراي اسالمي در مطابقت آنها با شرع

جمهور بر عهده رئيس» مسؤوليت اجراي قانون اساسي«ـ پاسداري اجرايي، تحت عنوان

.)284ص،1380هاشمي،(» ار گرفته استقر

و بررسي و ايرادهاي حقوقي متعدد بر آن وارد:نقد  نظريات اين گروه نيز قابل خدشه بوده

از. است :كه اين ايرادها عبارتند
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و اقتدارات وسيع اجرايي رئيس-الف و قوة مجريه به لحاظ اختيارات گسترده جمهور

مينسبت به قواي ديگر، باالترين تهدي شود، لذا سپردند براي نقض قانون اساسي تلقي

به نظر نمي به يك فرد منطقي و تضمين آن .رسد مسؤوليت اجراي قانون اساسي

و تفسير از اصول-ب و تطبيق اعمال با اصول آن، مستلزم برداشت  تضمين قانون اساسي

ا ساسي را داشته قانون اساسي است؛ يعني اينكه مرجع تضمين بايد صالحيت تفسير قانون

به  كه در قانون اساسي چنين صالحيتي باشد تا بتواند موارد مغايرت را تشخيص دهد، در حالي

.جمهور اعطا نشده است رئيس

سيزدهم، حوزة اعمال اينو بر اساس نظرية تفسيري شوراي نگهبان از اصل يكصد-ج

مياصل فقط  1459/21/75 نظرية شمارة باطارتباشد در اين مربوط به اجراء اصول قانون اساسي

مي2/12/1375مورخ به جايي است كه اصلي از اصول قانون 113اصل«: دارد مقرر  مربوط

در اينجا وظيفة رياست جمهور است. اساسي يا به كلي اجراء نشده باشد يا متوقف شده باشد

1.»كه از مقامات مسؤول بخواهد آن اصل را اعمال كند

دي اگر رئيس-د كه قانوني برخالف قانون اساسي، تصويب شده است يا دستگاه جمهور د

تواند جلو آن را بگيرد؟ آيا با ساختار قضائي حكمي، برخالف قانون اساسي داده است آيا مي

كه چنين قانون اساسي ما انطباق دارد؟ با ساختار فعلي قانون اساسي، طبعاً نمي توانيم بگوييم

در. اختياري دارد .قوة ديگر خواهد بودزيرا دخالت

كه اينكه رئيس-ه جمهور جلو اجراي حكم دادگاه يا جاي ديگر را بگيرد ظاهراً با ساختاري

در(هميشه اين واهمه هست كه اگر اين اختيار. كند قانون اساسي ما دارد مطابقت نمي دخالت

و قدرتبه او داده شود گرچه ممكن است بسيار خوب باشد اما گاهي اين) قواي ديگر  اختيار

ميدر دست او باعث مي سوءاستفاده كه از آن و آن ديكتاتوري ترسيم از اين راه، پيش شود

به، به عبارت ديگر.)35ص،1380مهرپور،(آيد مي اعطاي صالحيت تضمين قانون اساسي

مي رئيس و تفكيك قوا .باشد جمهور مغاير اصل استقالل

ر.1 : دبير شوراي نگهبان خطاب به رئيس قوة قضائيه به شرح ذيل22/7/1380 مورخ14267/80به نامة شمارة:ك. همچنين

و معطل نماندن« و احياء ميو شكلاجراي قانون اساسي، اجرا  به معناي پيگيري 113مفاد اصل. رساند گيري اجرايي قوانين را

و در رابطه و رئيس قوة مجريه موظف است وظايف مربوط به آن را مستقيماً اجرا كند و احياي اصول قانون اساسي است اجرا

م  و و نظاير آنها بايـد شـرايط و نهادها مانند رهبري، مجلس، قوة قضائيه و احيـاء آن با ديگر قوا قـدمات الزم را جهـت اجـرا

و در صورت عدم اجرا تذكر دهد قوانين كه در اختيار او مي .باشد مهيا كرده

معموالً در قوانين، دستگاه نـاظر از دسـتگاه مجـري جـدا. مفهوم نظارت را الزمة مسؤوليت اجراي قانون دانستن، غفلت است

و وظيفه نظارت ماهيتاً وظيفه  اس است و نه تنها الزمة آن نبوده بلكـه بـا آن تقابـلت كه در مقابل اجرا قرار مي اي قضائي گيرد

چ اول،»وظيفة دشوار نظارت بر اجراي قـانون اساسـي«مهرپور، حسين،(».دارد ص 1384، تهـران، انتـشارات ثالـث، و 423،

و مشورتي، نشر مركز تحقيقات شوراي ص 1381نگهبان، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، نظريات تفسيري ،488.(
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ـ كه رئيسهحقوقدانان غالباً بر اين عقيد«و را اند جمهور، مسؤوليت اجراي قانون اساسي

و يا عدم اجراي قانون اساسي بايد با استفاده  و در صورت مشاهده نقض، تخلف بر عهده دارد

.از ابزارهاي مختلف اقدام نمايد

و مسؤوليت و اختيارات هاي رياست جمهوري اسالمي قانون تعيين حدود وظايف

.مؤيد اين امر است نيز 4/9/1365 ايران مصوب

كه رئيس در برداشت حقوقدانان بر اين است  تمامجمهور مسؤوليت اجراي قانون اساسي

به نظر مي و قضائيه را بر عهده دارد ولي با مداقه حقوقي رسد اين امر قوا اعم از مجريه، مقننه

و يا الاقل از اصل  و در واقع ل استنباط قانون اساسي اين موضوع قاب113قابل تشكيك است

به نحو و اگر قصد چنين بود بايد متن قانون ميينيست به نظر ما نهايت ديگر تنظيم گرديد

جمهور مسؤوليت اجراي قانون اساسي قانون اساسي اين است كه رئيس113برداشت از اصل 

به ساير قوا و نه نسبت و در محدوده رياست خود را داراست ،1379نجفي اسفاد،(»در قوة مجريه

.)136ص

جمهوري عالوه بر مسؤوليت اجراي قانون زـ مضافاً اينكه اگر بر فرض محال، رئيس

نفسه ضمانت اجراي اساسي، مسؤوليت نظارت بر آن را هم بر عهده داشته باشد اين امر، في

در قوانين. شود؛ چرا كه هميشه مقام ناظر با مرجع تضمين يكي نيست قانون اساسي تلقي نمي

د به عنوان مثال سازمان بازرسي.ر كنار مقام ناظر، مرجع ضمانت اجرا نيز وجود داردعادي هم

مي كل كشور مسؤول نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دستگاه باشد، اما ضمانت هاي اداري

و ديوان عدالت اداري مي و يا مرجع تضمين آنها، مراجع قضايي نه سازمان اجراي قوانين باشد

مي.ربازرسي كل كشو كند، به عبارت بهتر سازمان بازرسي فقط بر حسن اجراي قوانين نظارت

و يا با اعمال مغاير با قوانين به چه نحوي برخورد شود اين امر  اما اينكه با متخلفين از قوانين

و بر عهدة مراجع ديگري مي .باشد از حيطة صالحيت آن خارج بوده

 قوة قضائيه-3-4
 هفتادوو اصل يكصد)156(وششم پنجاهو اصل يكصد)3(به بند ديگر با استناديگروه

و)173(سومو  قانون اساسي كه نظارت بر حسن اجراي قوانين بر عهدة قوة قضائيه گذاشته شده

و هم قانون» قوانين«اينكه كلمة با استظهار بر و هم قانون عادي به صورت مطلق استعمال شده

صال اساسي را شامل مي حيت نظارت بر اجراي صحيح قانون اساسي را از وظايف قوة شود، لذا

)1382مأوي،(.دانند قضائيه مي

و داراي ايرادات متعددي به شرح ذيل :مي باشداين نظريه نيز مصون از خطا نبوده
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در-الف كه  اگر قوة قضائيه بخواهد براي اين امر دادگاهي اختصاصي تشكيل دهد از آنجا

بيني نشده است، لذا اين امر مغايرت صريح با قانون اساسي جعي پيشقانون اساسي چنين مر

به منظور اجراي آن صحيح نيست و نقض قانون اساسي .دارد

 ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع قضائي اختصاصي، بر اساس نظريه تفسيري-ب

به مقررات قوه و مقررات مربوطه،صرفاً صالحيت رسيدگي و قوانين  مجريه را شوراي نگهبان

و مقررات از شمول رسيدگي اين ديوان خارج مي و ساير قوانين كه. باشند داشته در حالي

و تام ايجاب مي و مقررات موجود مورد نظارت قرار گيرند تضمين كامل .كند كه همه قوانين

 ايجاد مرجعي در بطن قوة قضائيه براي صيانت از قانون اساسي مغاير اصول حقوقي-ج

و قاضي يكي خواهد بود؛ چون قوة قضائيه نيز در موارد بسياري كه مدعياست؛ چرا عليه

.شود ناقض قانون اساسي محسوب مي

به ويژه»نظارت بر حسن اجراي قوانين«156اصل)3( بند-د ؛ ناظر بر اصول فصل يازدهم

مي174و161،173اصول نينبه اين معنا كه اين نظارت در سطح قوا. باشد قانون اساسي

و در ارتباط با وظايف قوة قضائيه مي .باشد عادي

 رئيس مجلس شوراي اسالمي-4-4
و از برخي ممكن است استدالل كنند كه قانون اساسي از يك سو با تصويب قوانين عادي

مي سوي ديگر با تصويب مقررات الزم االجراء كه در قانون اساسي مورد تجاوز قرار گيرد

و) مصوبات مجلس شوراي اسالمي( قوانين عادي جمهوري اسالمي ايران توسط نهاد خاص

به نام شوراي نگهبان مورد نظارت قرار مي و مقررات نيز اوالً مستقلي  در چارچوب،گيرند

هشتم قانون اساسي، رئيس مجلس شوراي ذيل اصل يكصدوسي، ثانياً،شوند قوانين تصويب مي

و از آنجا كه ده است تا مقررات مغايكراسالمي را مكلف  ر با قوانين را مورد نظارت قرار دهد

مي» قوانين«كلمه و هم قانون اساسي را شامل و مطلق استعمال شده لذا هم قانون عادي شود

اين بر عهده رئيس مجلس شوراي اسالمي است تا مقررات مغاير با قانون اساسي را مورد 

. نظارت قرار دهد

شبه : وارد استرح ذيل اين نظريه نيز ايرادهايي به

و آئين نامه-الف هاي اجرايي؛ نامه ها اقسام متعددي دارند كه از اين ميان فقط آئين مقررات

به صورت مستقل توسط مراجع مبتني بر قوانين تأييد شده قبلي مي و ساير مقررات باشند

.)80ص،1380و ابوالحمد، 151ص،1384زاده، موسي(شوند ذيربط تصويب مي

و مصوبات مقرر در اصل يكصد ظارت رئيس مجلس شوراي اسالمي بر آئين نامهن-ب  ها

مي» دولتي«قانون اساسي، فقط مقررات)138(هشتموسيو در را شامل كه شود در حالي
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كه دست به تصويب مقررات مي نظير. زنند نظام حقوقي ما، مراجع ديگري نيز وجود دارند

وشوراي عالي انقالب فرهنگي، رئ .يس قوه قضائيه، شوراهاي عالي اداري، شوراهاي محلي ... 

ـ بر اساس نظريه تفسيري شوراي نگهبان،  قانون اساسي،138مقرر در اصل» قوانين«ج

و رئيس مجلس شوراي اسالمي فقط صالحيت تطبيق مقررات با منصرف از قانون اساسي بوده

در پاسخ به استفساريه رئيس مجلس آنگونه كه نظريه تفسيري ذيل.قوانين عادي را دارد

.باشد شوراي اسالمي، مؤيد اين ادعا مي

 اسالمي شوراي مجلس رئيس

 قانون)138( تفسير اصل در خصوص؛ 13/8/1370 مورخبه419 شماره نامهبه عطف

، نظر قرار گرفتو بررسيو مورد بحث مطرح نگهبان شوراي در جلسه موضوع اساسي

:گرددمي اعالم شرح شورا بدين تفسيري

»شود نمي اساسي قانون شامل اساسي قانون) 138( اصل كلمه قوانين مذكور در ذيل«
.)228ص،1380مؤذنيان،(

 تأسيس دادگاه قانون اساسي-5-4
. اند عالي صيانت از قانون اساسي را پيشنهاد داده برخي اشخاص تشكيل دادگاه يا شوراي

و پيش حل باقيبه نظر اينان تنها راه بيني دادگاه عالي قانون مانده، بازنگري در قانون اساسي

اگر روزي نوبت بازنگري قانون اساسي برسد.)316ص،1383زاده هريسي، هاشم(باشد اساسي مي

رين راه براي اين مسأله، تشكيل دادگاه عالي قانون اساسي است؛ يعني قانون اساسي يك بهت

و مستقل باشد؛ چون دادگاه عالي پيش بيني كند بيرون از دستگاه قضايي كه در عرض سه قوه

نهادي كه قضائي نباشد ولي ماهيتاً كار. شود اگر در درون سه قوه باشد استقالل قوا نقض مي

دار ضمانت اجرايي بيني شود كه عهده در هر حال، يك نهاد عالي بايد پيش.م بدهدقضايي انجا

.)48ص،1380عميدزنجاني،(اصول قانون اساسي باشد 

كه ايده آن فراتر از چارچوب قانون اساسي مي موضوع. باشد ايراد اين نظريه نيز اين است

و ما، وضعيت فعلي مي كه در حال حاضر به اين معنا به قانون اساسي موجود، باشد، با توجه

به بازنگري در قانون اساسي موكولچه راه و مسأله و اال اگر موضوع حل حقوقي وجود دارد؟

و صبغه حقوقي خود را از دست خواهد داد .شود در آن صورت، موضوع، حالت

 صالحيت ناشي از اصل چهارم قانون اساسي-5
م يار، شايد در بدو زبوبا توجه به مطالب  امر چنين به نظر آيد كه قوه مؤسس

ازذگ قانون و امر صيانت ار قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران توجهي به موضوع نداشته
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و جنجال و اين امر خود چنين ابهامات به فراموشي سپرده هايي را باعث قانون اساسي را

 اما واقعاً چنين است؟. شده است

م ميبراي روشن شدن به بررسي اصل چهارم قانون اساسي به ذكر.پردازيم وضوع الزم

و فرجام شناختي مي و استدالل ارزشي و.باشداست كه اين بررسي مبتني بر تحليل غايت گرا

به قانوني خاص انتساب پذير باشد، كه اگر هدفي كلي به قانون بايد منظور از آن روشي است

و در خدمت غايت اي تفسير شود كه اعمال آن گونه در موارد جزئي،آن هدف را تأمين كند

چرا كه شناخت هيچ ماهيتي جز از راه شناخت هدف.)206ص،1383،جعفري تبار(نهايي قانون باشد

بايد هدف تأسيس قانون اساسي چيست؟)4(براي اينكه بدانيم اصل چهارم.آن ممكن نيست

و حكمت وضع آن را تميز دهيم رات.آن را بشناسيم ا هر كجا با ابهامي مواجه شديم بايد قانون

. در راستاي غايت نهائي آن تحليل كنيم

 اصل چهارم قانون اساسي-1-5
و تعيين مرجعذگ قانونبه نظر ما، ار قانون اساسي، موضوع ضمانت اجراء قانون اساسي

و از آن عبور نكرده است و همراه. آن را مدنظر داشته  با نظارت پسيني بلكه مرجعي متمركز

و مقررات پيش و تصويب كرده است بر تمامي قوانين به عبارت ديگر بر اساس اصل. بيني

و مطمئن و چهارم قانون اساسي، تضميني بهتر تر صورت گرفته است ولي متأسفانه اين تضمين

و اين عدم به آن توجهي صورت نگرفته است و و اجراء مغفول مانده  نهاد آن در مرحله عمل

كه پيشنهادهاي انحرافي براي ضمانت اجراي قانون اساسي شكل بگيرد يكي. توجه باعث شده

كه اصل چهارم در ارتباط با اصول نود و از داليل اصلي مغفول ماندن موضوع اين است

و)91(يكم قانون اساسي تفسير شده است به بيان رساتر علت فراموشي اصل)99(نهم تا نود

كه در واقع چهارم اين بوده اس مقرر در اصل چهارم همان فقهاي» فقهاي شوراي نگهبان«ت

كه موضوع اينچنين نبوده است. موضوع اصل نودويكم قانون اساسي تلقي شده است . در حالي

و يكم قانون اساسي مجلس شوراي«صرفاً از نظر عدم مغايرت مصوبات بلكه فقهاي اصل نود

و قانون اسا» اسالمي كه فقهاي اصل چهارم از با موازين شرع سي شكل گرفته است در حالي

و مقررات آن(نظر عدم مغايرت همه قوانين و غير ) اعم از مصوبات مجلس شوراي اسالمي

. شكل گرفته است

ترين هنجار ار قانون اساسي در حين تصويب اصل چهارم در مقام بيان تضمين عاليذگ قانون

و اين موضوع هي چ ارتباطي با تضمين عدم مغايرت مصوبات مجلس حقوقي كشور بوده است

كه مشروح مذاكرات اعضاي مجلسآن. با قانون اساسي نداشته استشوراي اسالمي گونه

:بررسي نهايي قانون اساسي نيز بر اين موضوع داللت صريح دارد
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و اين يك ...« و يك رأي كم داشت و رأي كافي نياورد به رأي گذاشتيم ما اصل چهار را

به نكتهر و معلوم شد كه آن هم براي رفع هرگونه دغدغه أي مربوط كه مطرح شد اي بود

به طور خصوصي  كه مقام تشخيص دهنده چه كسي باشد؟ و آن اين است توضيح الزم دارد

به هر حال در خود قانون اساسي براي تشخيص اين قسمت بايد فكري  كه تذكر داده شد

ميجا بنويسي اگر در همين... بشود كه مشخص، فقهاي عصر باشند هيچ مشكلي هم پيشم

و مخالفتي هم وجود نمي كه دارند هيچ اشكالي ندارد و از لحاظ فقاهتي و مانعي هم ندارد آيد

و  و تشخيص اين اصل طبق ضوابطي كه در اصول آينده آمده است به عهدة فقها ندارد

كه گذاشتهمي. مجتهدين است ايد؛ براي قوانين مجلس شوراي ملي فرمايند آن شوراي نگهبان

خواهند بگويند است مگر اينطور نيست؟ براي اينكه قوانين مجلس شوراي ملي را مي

و تشخيص برمي به آن شورا در صورتي كه شوراي نگهبان فقط براي. دهنده آن است گردد

ميقوانين مصوب مجلس شوراي ملي است كه اينجا و عموم، در حالي ات گويند اطالقات

و در اينجا هم بنويسيد»فقيه اعلم«بنويسيد. اين قانون اساسي فقيه«؛ در واليت فقيه هم داشتيد

كه به نظر اكثريت مردم باشد. تا از ابهام بيرون بيايد» اعلم مشروح مذاكرات مجلس(» يعني آن اعلمي

 ).346-347صص،1، 1358بررسي نهايي قانون اساسي، 

مي ك بنابراين مالحظه بيشود و ارتباط با اصول هفتاده تصويب اصل چهارم قانون اساسي،

كه اصول اخيرالذكر فقط مختص به تشخيصو نود دوم ويكم قانون اساسي بوده است؛ چرا

ميقوانين مصوب مجلس شوراي اسالميعدم مغايرت  و موازين شرع باشند، با قانون اساسي

مي آن كه اصل هفتادودوم تصريح كه گونه  وضع قوانينيتواند نميلس شوراي اسالميمجكند

و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد كه با اصول در حالي. كند

آن»قوانين«كه اصل چهارم از عبارت  و يا غير ؛ اعم از قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي

مي»مقررات«و از عبارت كه خارج از شمول قوانين .ده كرده استباشد استفا؛

و در واقع اصل چهارم قانون اساسي، عالوه برمصوبات مجلس شوراي اسالمي، مصوبات

و نهادها را نيز در نظر گرفته است و مراجع .مقررات ساير قوا

كه اصل چهارم، يك اصلي مستقل از اصول هفتاد پس مالحظه مي وو نود)72(دومو شود

ش)91(يكم و دايرة ميقانون اساسي بوده و هم مقررات به لحاظ مول آن، هم قوانين و باشد

و مقام تضمين كننده آن مشخص گردد اينكه نحوة اجراي اين اصل تحت يك ضابطه در بيايد

آن)91(يكمو ار قانون اساسي، فقهاي مقرر در اصل نودذگقانون قانون اساسي را؛ مسؤول

و تكليف اضافيكرتعيين  و اين در واقع يك صالحيت به فقهاي شوراي نگهبان ده كه  است

و كيفيت انتخاب نمايندگانآن. اعطاء شده است و شرايط به تعداد گونه كه تهيه قانون مربوط

ن فقخستينمجلس خبرگان رهبري براي به هاي شوراي نگهبان واگذار شده است دوره
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به عنوان اعضاء).اساسي.ق108اصل( تو يا اينكه همين فقها شخيص مصلحت ثابت در مجمع

كه برطبق اصول متعدد قانون اساسي بر عهده و يا ساير وظايفي شان گذارده نظام عضو بوده

.شده است

به ذكر است كه حتي در حين تصويب اين اصل، پيشنهادهاي براي اثبات ادعاء الزم

كه مقام تشخيص با ديگري نيز صورت گرفته است و اشخاص ديگري باشند، دهنده، مراجع

ع كه اين به شوراي رهبري احاله شود«بارت مشروح مذاكرات،(» به نظر من بايد تشخيص اين امر

براي اين موضوع) فقهاي شوراي نگهبان( اما نهايتاً فقهاي مقرر در اصل نودويكم)351ص،1358

و نودو هاي مقرر در اصول هفتاد اما نه از باب صالحيت. اند تعيين شده يكم، بلكه اينو دوم

ميصال و اضافي .باشد حيت، يك صالحيت جديد

بر(مجدداً در تأييد اين ادعا و مبني بر اينكه، قانونگزار قانون اساسي ملتفت موضوع بوده

توان به مشروحمي) خالف برخي ادعاها، نهاد صيانت از قانون اساسي را از نظر دور نداشته

جست در اين اسناد مالحظه مذاكرات اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي استناد 

و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات«: كنيم مي منظور، پاسداري از احكام اسالم

مجلس با قانون است اما از نظر پاسداري از اجراي قانون الزم نيست تذكر داده بشود؟ بعد از 

و  جمهوري آنكه ما نظام جمهوري اسالمي را در مملكت امضاء كرديم اين قانون اساسي

داشته باشد اگر شوراي نگهبان در طي اسالمي بايد حافظ هم داشته باشد احكام شرع بايد حافظ

و قانون اساسي نيست ولي بعد از بيست روز فهميد  ده روز نوشت كه اين قانون مخالف با اسالم

 امكان اظهارنظر گوييم كه هميشه اشتباه كرده، ما براي آن هم بايد فكري بكنيم، بنابراين اين طور مي

(مجدد باشد .)947ـ958صص،2، 1358مشروح مذاكرات،(»)يعني همان نظارت پسيني.

بر پس مالحظه مي شود كه اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي هم نظارت پسيني

و مقررات را در نظر داشته و هم نظارت متمركز بر همه قوانين و راه قوانين حل آن نيز اند

چ و مقررات1هارم بوده استتصويب اصل ها، نامه ها، آيين نامه تصويب( كه همة قوانين

و ساير اعمال اداري بخشنامه حتي نائب. ترين هنجار حقوقي باشند بايد منطبق با عالي) ها

يكي از اعضاي مجلس مي به آقاي«: گويد رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي خطاب

پارلمان، دادگاه قانون اساسي يعني محكمه قانون اساسي در صدر در كشورهاي داراي دكتر بني

و اظهارنظر  كه يك قانوني بر خالف قانون اساسي است رسيدگي مواردي كه شكايت كنند

.)959ص،1358مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي،(» كند مي

و تصويب گرديده اسـت اصلي كه در پيش.1 و توسط اعضاء مجلس بررسي نهايي قانون اساسي تهيه ، 1375يـزدي،:رك.(نويس نبوده

).75ص
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و تضمين آن توسط مرجع اصل چهارم، بايد توجه داشت كه نظارت بر قانون اساسي

و  سه گانه با اصل استقالل به قواي و عدم وابستگي آنها عالوه بر اينكه به لحاظ استقالل

مي تفكيك قوا سازگار مي كه باشد، با روح حاكم بر قانون اساسي نيز منطبق  باشد چرا

و نظارت بر اجراي آن مستلزم دارا همان بدون گونه كه متذكر شديم تضمين قانون اساسي

به صالحيت تفسيري مي و هشتم قانون اساسي چنين صالحيتي كه براساس اصل نود باشد

به مراجع. فقهاي شوراي نگهبان اعطاء شده است كه قوه مؤسس چنين صالحيتي را در حالي

.و مقامات ديگر اعطاء نكرده است

 دايرة شمول اصل چهارم-2-5
ميقوانين از نظر سلسله مراتب به قانون اساس و مقررات تقسيم كه ي، قانون عادي شوند

از قانون توسط مجلس تصويب مي و مقررات عبارتند ها ها، بخشنامه نامه ها، تصويب نامه آيين: شود

هاي اداري به معناي عامو هر عملي كه توسط نهادهاي حكومتي يا هيأت دولت يا دستگاه

و اتخاذ مي .گردند تصويب

كه در جمهوري اسالمي در اطالق اصل چها«بنابراين و مقرراتي است رم شامل كلية قوانين

و ساير نهادهاي حاكميتي اعمال مي سه قوه بر اين اساس.)214ص،1385عميدزنجاني،(»گردد هر

كه مشخص كنندة  به اصل چهارم ارائه نموده است شوراي نگهبان دو نظريه تفسيري راجع

.باشد حوزة شمول اين اصل مي

مي8/2/1360 مورخ 1983رية شمارة بر اساس نظ  قانون4مستفاد از اصل«: داردكه مقرر

و مقررات در تمام زمينه به طور اطالق كلية قوانين كه ها بايد مطابق موازين اساسي اين است

و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است و؛اسالمي باشد  بنابراين قوانين

كه در مراجع ميمقرراتي را و شوراي قضايي اجرا عالي قضايي آنها را مخالف موازين گردد

و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسالمي براي فقهاي اسالمي مي داند جهت بررسي

.»شوراي نگهبان ارسال داريد

 حتي 3/3/1372 مورخ 4575همچنين شوراي نگهبان در نظريه تفسيري ديگر به شمارة

م به اصل چهارم نموده استمصوبات مجمع تشخيص اين نظريه مقرر. صلحت نظام را محدود

تواند مطابق اصل چهارم قانون اساسي، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي«: دارد مي

.»خالف موازين شرع باشد
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 نحوه اعمال اصل چهارم-3-5
مي-الف و پسيني  لذا بر باشد از آنجا كه اعمال اين اصل، مستلزم نوعي نظارت بعدي

و كه به صورت پيشيني خالف نوع نظارت شوراي نگهبان بر مصوب مجلس شوراي اسالمي

و بدون شكايت صورت مي و خود كار و شكايت گيرد اين نوع نظارت بايد همراه با ارجاع

به عبارت ديگر زماني نظارت اعمال مي از دادخواهي باشد شود كه فرد يا مقام يا مرجعي

و ادعاي مغايرت آن را داشته باشدموضوع شكايت نمود .ه

و مقررات با هنجار عالي-ب به تشخيص مغايرت قانون  اعمال اصل چهارم صرفاً محدود

كه ظاهر اصل چهارم حقوقي مي .داللت بر اين ادعا دارد)4(شود نه نسخ آنها؛ چرا

وذگ از آنجا كه اصل هفتادويكم قانون اساسي صالحيت انحصاري قانون-ج نسخ آن اري

را براي مجلس شوراي اسالمي قائل است لذا فقهاي شوراي نگهبان فقط مغايرت را تشخيص 

.دهند مي

كه فلسفة-د و تفكيك وظايف و تقسيم  حكم فعلي ضرورت بر قراري نظم در امور

به عبارت ديگر تا زماني. دهد مؤيد اين استنباط است وجودي قانون اساسي را نيز تشكيل مي

و درصورتكه شكايتي  از قانون يا مقرره اي صورت نگيرد مقام ناظر حق دخالت ندارد

و جايگزيني قانون يا مقررات جديد بر شكايت، فقط تكليف تشخيص مغايرت بر عهده اوست

.باشد عهده مراجع ذيربط مي

و مقررات-ه و مقررات جايگزين، قانون و انتشار قانون و وضع  در فاصله ميان تشخيص

و ابالغ قوانين. االجراست همچنان الزمسابق به عبارت ديگر فقهاي شوراي نگهبان با تشخيص

و  به اجراء تكاليف ناشي از آن؛ اختيار و نسبت به تكليف خويش عمل نموده و مقررات مغاير،

.اي ندارند وظيفه

كه-و و شرعي خويش  الزم است فقهاي شوراي نگهبان در راستاي انجام تكاليف قانوني

در بر اساس اصل چهارم قانون اساسي عهده دار مي به تأسيس تشكيالت نظارتي باشند نسبت

و تظلمها سطح سازمان و با پذيرش شكايات و مناطق جغرافيايي اقدام و، نهادها، خواهي افراد

به صيانت از عالي . ترين هنجار حقوقي اقدام نمايند اشخاص نسبت

و هر چند ممكن است ايراد شود-ز  كه اصل چهارم صرفاً ناظر بر موازين اسالمي بوده

كه منصرف از قانون اساسي مي كه مغاير با موازين،اوالًباشد اما بايد اذعان داشت  امري

به طريق اولي مغاير با قانون اساسي خواهد بود يك،ثانياً. اسالمي باشد  موازين اسالمي با

م تفسير عام شود؛ چرا كه قوانين نظام اسالمي از موازينيالشمول شامل قانون اساسي نيز

و تخلف از آنها براي هيچ كسي جايز نمي .باشد شرعي بوده
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 نتيجه

و تضمين عالي و شرع ترين قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، براي حاكميت قانون

و در عين حال نظارتي از نوع پسيني، پيش و متمركز دهركبيني هنجار حقوقي، مرجعي واحد

و مطلق به صورت عام كه بر اساس صراحت اصل چهارم قانون اساسي، اين تضمين است،

و مقررات  ميهمه قوانين : لذاشودرا شامل

و در مرحله( قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي-1 حتي پس از تأييد شوراي نگهبان

حقمي) اجراء و هنجار برتر به ادعاي مغايرت با قانون اساسي و دعوا توانند وقي مورد شكايت

به اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان بوده تا در صورت تشخيص. قرار گيرند كه رسيدگي

. صحت ادعا، موارد مغايرت را اعالم نمايند

 از ساير قوانين الزم االجراء، همچون قوانين مصوب قبل از پيروزي انقالب اسالمي،-2

وقوانين مصوب شوراي انقالب، قواني درمي...ن مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام توان

به ادعاي مغايرت آنها با هنجار برتر، شكايت كرد .نزد فقهاي شوراي نگهبان

و اعم از آئين( از هر نوع مقررات-3 هايو تصميم...) نامه ها، مصوبات، دستورالعمل

به استناد قضايي مغاير با قانون اساسي كه قابل شكايت در ديوان عدالت اداري  مي توان نباشند

به اين شكايت از تكاليفكراصل چهارم، در نزد فقهاي شوراي نگهبان شكايت  كه رسيدگي د

. باشد آنان مي

 مصوبات ساير مراجع قاعده گزار نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي-4

و و روستا ر در اصل چهارم مصون از نظارت مقر... انقالب فرهنگي، شوراهاي اسالمي شهر

و در صورت مغايرت با هنجار مرجع، حق شكايت از آنها محفوظ مي . باشد نبوده

و هر نوع عمل-5 كه ادعاي نقض حقوق اساسي خويش را داشته باشد و شخصي  هر فرد

و گروهي را كه مغاير با آزادي و حتي حزبي در تقنيني، قضايي، اداري و حقوق مصرح خود ها

ميقانون اساسي بي .خواهي نمايد تواند از آنها در مرجع مقرر در اصل چهارم تظلم ابد

و مأخذمنابع
.، نشر ميزان، ترجمه عباسعلي كدخدائي، تهران»اي بر حقوق اساسي مقدمه«)1382(، اريك، بارنت.1

. تهران، نشر شركت سهامي انتشار،2ج،»مسائل حقوق اساسي«،)1384( جعفر،بوشهري،.2

و قواعد«،)1384( جعفر،ي،بوشهر.3 . تهران، نشر شركت سهامي انتشار،2ج،»حقوق اساسي، اصول

.، تهران، گنج دانش»مقدمه علم حقوق«،)1383(، محمد جعفر،جعفري لنگرودي.4

.، تهران، گنج دانش»حقوق اموال«،)1364(، محمد جعفر،جعفري لنگرودي.5

. تهران، گنج دانشچ دوم،،»مبسوط در ترمينولوژي حقوق«،)1381(، محمد جعفر،جعفري لنگرودي.6

.، تهران، شركت سهامي انتشار»مباني فلسفي تفسير حقوقي«،)1383(،حسن،جعفري تبار.7
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و عرضي قانون ويژگي«)1385(، محمد،راسخ.7 و يكم»هاي ذاتي و پژوهش، سال سيزدهم، شماره پنجاه .، نشريه مجلس

، تهران،» قرارداد اجتماعي«،)1380( ژان ژاك،روسو،.8 . آگاهانتشاراتترجمه مرتضي كالنتريان

و مباني كنترل قضايي«،)1384(، محمد حسين،زارعي.9 ، مجله تحقيقات حقوقي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد»مفهوم

ش .42بهشتي،

.ان، نشر دادگسترمحمدي، تهر، ترجمه حميدرضا ملك»دولت قانونمند«،)1378(, ژاكشواليه،.10

. تهران، نشر ميزانچ سوم،،»حقوق اساسي«،)1384(، منوچهر،طباطبايي مؤتمني.11

و حقوق بشر آزادي«،)1382( منوچهر،،طباطبايي مؤتمني.12 . تهران، انتشارات دانشگاه تهرانچ سوم،،»هاي عمومي

.ان، موسسه انتشارات امير كبير تهر،ج اول،چ چهارم،»فقه سياسي«،)1377(، عباسعلي،عميدزنجاني.13

.تهران، نشر ميزان» حقوق اساسي تطبيقي«،)1384(، عباسعلي،عميدزنجاني.14

.، تهران، انتشارات دانشگاه تهران»حقوق اساسي ايران«،)1385( عباسعلي،عميدزنجاني،.15

قو«،)1380( عباسعلي،عميدزنجاني،.16 و تكفيك .20شماره، قم، مجله حكومت اسالمي،»اقانون اساسي، مسؤوليت اجرا

.تهران، موسسه انتشارات اميركبير»درآمدي بر فقه سياسي«،)1383(عباسعلي، عميدزنجاني،.17

ش» حقوق قانون اساسي حقوق اساسي،«،)1383(، لويي، فاورو.18 سال،3ترجمه جواد تقي زاده، نشريه حقوق اساسي،

.دوم

ش» دادگاههاي قانون اساسي«،)1385( لويي،فاورو،.19 .سال چهارم،7و6ترجمه علي اكبر گرجي، نشريه حقوق اساسي،

.نشر دادگسترچ هفتم،،»هاي حقوق اساسي بايسته«،)1380(، ابوالفضل،پناهي قاضي شريعت.20

دا»گفتارهايي در حقوق عمومي«،)1375(، ابوالفضل،پناهي قاضي شريعت.21 .دگستر، تهران، نشر

و نهادهاي سياسي«،)1383( ابوالفضل،پناهي، قاضي شريعت.22 .نشر ميزان تهران،چ يازدهم،»حقوق اساسي

و علوم سياسي دانشگاه تهران»گامي به سوي عدالت«،)1378(ناصر، كاتوزيان،.23 . تهران، انتشارات دانشكده حقوق

و ششم،،»مقدمه علم حقوق«،)1379(ناصر، كاتوزيان،.24 .تهران، شركت سهامي انتشارچ بيست

.، تهران، نشر دادگستر»مباني حقوق عمومي«،)1377(ناصر، كاتوزيان،.25

و مشورتي«،)1381( مجموعه نظريات شوراي نگهبان،.26 .تهران، مركز تحقيقات شوراي نگهبان» نظريات تفسيري

و«،)1384(الدين، سيدجاللمدني،.27  انتشارات تهران،چ هفتم،،» نهادهاي سياسي جمهوري اسالمي ايرانحقوق اساسي

.پايدار

و كليات علم حقوق«،)1385(الدين، سيدجاللمدني،.28 .انتشارات پايدار تهران،چ دهم،،»مباني

و روابط عمومي انتشارات اداره كل امور فرهنگي تهران، ،چ دوم،)1380(مشروح مذاكرات شوراي باز نگري قانون اساسي،.29

.مجلس شوراي اسالمي

و،)1364( جمهوري اسالمي ايران،مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي.30  تهران، انتشارات اداره كل فرهنگي

.شوراي اسالمي روابط عمومي مجلس

.شارات امير كبيرانت اكبر مهتدي، تهران،، ترجمه علي»القوانين روح«،)1370(شارل دو، منتسكيو،.31

. تهران، نشر ميزانچ هفتم،،»حقوق اداري«،)1384( رضا،زاده، موسي.32

و تفكيك قوا«،)1380( حسين،مهرپور،.33 .20قم، مجله حكومت اسالمي، شماره» قانون اساسي، مسؤوليت اجرا

.ثانتشارات ثالتهران،.»وظيفه دشوار نظارت بر اجراي قانون اساسي«،)1384(، حسين، مهرپور.34

.نشر دادگستر تهران،،1ج،»الملل عمومي حقوق بين«،)1376( سيدباقر،ميرعباسي،.35

و نجفي اسفاد،. 36  المللي انتشارات بين تهران،،»حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران«،)1379(فريد، محسني، مرتضي

.الهدي

. تهران، نشر ميزانچ پنجم،،»قمقدمه علم حقو«،)1385(،...ا قدرتواحدي،.37

و تحوالت سياسي«،)1382( علي،وفادار،.38 .انتشارات وفادار تهران،چ سوم،،»حقوق اساسي
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و عدم اجراي قانون اساسي«،)1383(، هاشم،زاده هريسي هاشم.39 نشريه حقوق اساسي، سال،»درآمدي بر مسأله نقض

.3شماره دوم، 

.20 قم، مجله حكومت اسالمي، شماره،»و تفكيك قوا قانون اساسي، مسؤوليت اجراء«،)1380(سيدمحمد، هاشمي،.40

.تهران، نشر دادگستر ،چ پنجم،2ج،»حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران«،)1380(سيدمحمد، هاشمي،.41

و آزادي«،)1384( سيدمحمد،هاشمي،.42 .، تهران، نشر ميزان»هاي اساسي حقوق بشر

ش»صيانت از قانون اساسي«،)1383(، سلين،واينر، فرانسيس، هامون.43 سال،2، ترجمه محمد جاللي، نشريه حقوق اساسي،

.دوم

ـ حقوقي شوراي نگهبان«،)1380( محمدهادي،كاوياني،و ...ا فرج نيا، هدايت.44 و،»بررسي فقهي تهران، پژوهشگاه فرهنگ

.انديشه اسالمي

همه«،)1375(، محمديزدي،.45 .، تهران، انتشارات امير كبير»قانون اساسي براي

.قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.46

و مقررات كشور، چاپ اول چهار جلد،المللي هاي بين مجموعه كنوانسيون.47 .1381 تهران، اداره كل قوانين
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