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 يدهكچ

 یاست که برا 1431مصوب  رانيبرق، قانون سازمان برق ا یحاکم بر حوزه نيقوان نيتراز مهم
 شيقانون که پ نيا بيرا مشخص کرده است. با توجه به زمان تصو یفيتکالحوزه  نيفعاالن ا

 یاز مفاد آن همچنان از نظر حقوق کيسؤال مطرح است که کدام نيبوده، ا یاز انقالب اسالم
نگهبان مرجع  یشورا نکهيو با توجه به ا یانتقاد -یليو چرا. براساس روش تحل تمعتبر اس

مصوبات مجلس با شرع و  رتيمرجع نظارت بر عدم مغا زيو ن یقانون اساس ريتفس یرسم
نگهبان  یشورا یهيو رو یاست، مفاد قانون مزبور براساس شرع و قانون اساس یقانون اساس

قانون با شرع يا  نياز مواد ا یبرخ رتيکه با وجود مغا دهدیم نمقاله نشا ني. اشودیم ليتحل
موجب  تواندینم 11/3/1411مورخ  یريتفس شورا در نظر نيا یمالک اعالم ،یقانون اساس
مواد از قانون مزبور مستند  نيا زيعمل ن یدر عرصه نکهيشود؛ کما ا یمواد تلق نياعالم لغو ا
 قرار گرفته است. روين زارتو یهااز دستورالعمل یاريصدور بس

 .ینگهبان، قانون اساس یشورا ن،يبرق، تقن یانرژ ،یاعتبار حقوق :گان کليدیواژ

                                                                                                                                                       
*E-mail: Mbarzegar@nri.ac.ir 
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 مقدمه
انقالب تغيير بنيادين  ماننددر کشورهايی مانند ايران که قانون اساسی کشور بر اثر تحوالتی 

مقننه  یای که پيش از انقالب به تصويب قوهکند، در خصوص انطباق قوانين عادیمی
قوانين  کهیدرصورتمطرح است که حدود اعتبار اين قوانين چيست.  سؤالاند، اين رسيده

اين  اکنونهمان معتبر باشند، حدود و شرايط اعتبار داشتن آن قوانين چيست. عادی همچن
 ینظريه در نگهبان شورای مسئله در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران نيز وجود دارد.

 یجاريه قوانين اينکه به نظر»خود تصريح کرده است:  11/3/1411 مورخ 1201 یشماره
 داشته مغايرت اساسی قانون با که دارد اجرايی منع ساسیا قانون لحاظ از صورتی در کشور
 قوانين به نسبت اساسی قانون اصول از يک هر شمول که مواردی در اينکه به نظر و باشد

 نداده تفسيری نظر نگهبان شورای که مادام باشد، داشته نياز نگهبان شورای تفسير به جاريه
 .«است باقی خود اصل به قوانين آن یجراا جواز و ندارد اجرايی منع قوانين آن ،باشد

 11/3/1431 مصوب ايران برق سازمان قوانين، قانون ينترمهمصنعت برق، از  یحوزهدر 
قانون اساسی شرع يا مغايرت با  یمجلسين شوراست. در خصوص اکثر مواد اين قانون، شائبه

رسد اگر اين قانون می نظربه کهیطوربهاست؛  تأملشورای نگهبان، قابل  یرويه براساس
. قرار خواهد گرفتايراد  موردتحت نظارت شورای نگهبان قرار گيرد، بسياری از مواد آن 

اصلی اين مقاله اين است که با توجه به قواعد حاکم بر اعتبار قوانين عادی  سؤالبنابراين 
 مصوب پيش از انقالب، کدام مواد قانون سازمان برق همچنان معتبر است.

مستند  که قوانينی از جه به اينکه بسياری از قوانينی که در حال اجرا هستند و بسياریبا تو
 اند، و باند، پيش از انقالب تصويب شدهاو اقدامات مقامات اجرايی و قضايی 1مقررات دولتی

سازوکار دادرسی اساسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران )نظارت بر عدم  اينکه به توجه
نشده،  اعمالبا شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان( در مورد آن قوانين  هاآنمغايرت 

 نظام حقوقی مناسب )قواعد یتضمين اصل انطباق مورد خدشه قرار گرفته است، بايد با ارائه
انقالب(، قوانين عادی مصوب پيش از انقالب از  از پيش مصوب عادی قوانين اعتبار بر حاکم

 .کردبرق را تحليل و ارزيابی جمله قانون سازمان 
همچنان وجود دارد و ی که اتابهام يلدلبه اوالًنگهبان،  شورایمزبور نظر تفسيری  با وجود

، همچنان مشکالتی در مزبور در مورد برخی موارد محتمل تفسيری نظرسکوت يل دلبهياً ثان
ضرورت دارد  روازاين اشاره خواهد شد؛ هاآنوجود دارد که در مقاله به  اصل انطباق اعمال
استناد فراوان به قانون سازمان برق ايران در  سبب. همچنين بهتفسيری جديدی صادر شودنظر 

، ضروری است وضعيت حقوقی اين قانون و ساير قوانين وزارت نيرو و اقدامات 0مقررات
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 قرار گيرد.مجدد مقنن  اثرگذار مورد توجه
 توان به دو مورد زير اشاره کرد:ص اين مقاله، میدر خصوص پيشينه و ادبيات موجود در خصو

 و عمومی نظرية) قوانين اعتبار بر انقالب اثر»با عنوان  علی ميرزايیاقبالی آقای اول: مقاله
 -اطالعات سياسی یفصلنامه 011 یشمارهدر  «(ايران اسالمی انقالب موردی بررسی

اجرايی و قضايی مدعی شده است که  یاقتصادی. اين مقاله با بررسی مبانی فلسفی و رويه
مقننه پس از انقالب نسخ نشوند، بايد  یها مادام که توسط قوهقوانين مصوب پيش از انقالب

همچنان معتبر تلقی شوند و صرف وقوع انقالب از هر نوع آن دليل لغو قوانين سابق نيست 
عيت حقوقی قوانين مصوب در مقام بيان وض ی حاضر(. البته مقاله51-12: 1411)ميرزايی، 

 ادبيات موجودين مقاله و ميان ا نظرنيست و از اين  «به صرف وقوع انقالب»پيش از انقالب 
 وجود دارد. تفاوت

اصل نودوچهارم و قوانين مغاير قانون » عنوان با ایمقاله کورش کاويانی در آقایدوم: 
قوق و سياست بيان داشته ی پژوهش حمجله 5 یشماره در« اساسی جمهوری اسالمی ايران

 کند.کلی منتفی نمیوجود يا ايجاد قوانين مغاير با قانون اساسی را به 13است که اصل 
بريم و می بهره ایکتابخانه منابع از انتقادی با استفاده -تحليلی روش در اين مقاله از

ی کرده و موردی بررسصورت ذيل هر حکم قانون سازمان برق بهنگهبان را  شورای هاینظر
نقد  و تحليل شرع يا قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان براساس را مزبورمفاد قانون 

های زير اصلی اين مقاله، مقاله را در قسمت پرسشتحليل و پاسخ به  منظور تبيين،کنيم. بهمی
 گيريم.میپی

 انقالب از پيش مصوبعادی  قانون اعتبار عدم مالک .1
و نظرهای متفکرانی همچون کلسن، هارت و جوزف راز در مورد  فارغ از مباحث نظری

، با توجه به اينکه ماهيت انقالب (11-10: 1411 ميرزايی،)تأثير انقالب بر نظام حقوقی سابق 
استقالل، آزادی و »ی پهلوی، در شعار عليه نظام سلطنت مشروطه 1415مردم ايران در سال 

دم بسياری از تصميمات و اقدامات مقامات پهلوی را تبلور يافته بود، مر« جمهوری اسالمی
 نظامات نيست معلوم اوالً معتقدند حقوقدانان برخی حتیکردند. مغاير با اين ماهيت تلقی می

 10 اصل ظاهر در که جاازآن ثانياً ؛باشد بوده مؤسس قانونگذار قبول مورد انقالب، از قبل
 قانون تصويب لزوم است، شده استفاده مضارع علف از ،«شودمی مقرر» عبارت در اساسی قانون

 برداشت کشور کل یبودجه یتهيه به مربوط( انقالب از قبل) سابقِ قوانين نسخ نيز و آينده در
رسد، زيرا اوالً صرف استفاده از فعل نظر میاستدالل مذکور نادرست به (.1412 الهام،) شودمی
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اشاره کرد  35توان به عبارت اصل برای نمونه میمضارع دليل بر رد قوانين موجود نيست که 
که به معنای رد قواعد مالکيت مندرج در قانون مدنی نيست؛ ثانياً برخی حقوقدانان قوانين پيش 

 بادامچی، و رنجبری ؛1-3 :1412 کاشانی،اند )ی بودجه را معتبر دانستهاز انقالب مرتبط با تهيه
رسد اصل بر عدم بطالن قوانين عادی مصوب نظر میبه (.141 :1413 کاشانی، ؛131 :1410

 پيش از انقالب است. 

 انقالب از پیش مصوب عادی قوانین بطالن عدم. 1ـ1

ی قضایي است که در ادامه تبيين و این اصل مستنبط از مباني حقوقي، قوانين و رویه
 شود.تحليل مي

 بانقال از پیش مصوب قوانین اصل اعتبارحقوقی مبانی . 1ـ1ـ1

 توان به موارد زير استناد کرد:از حيث مبانی می

 مور عمومیناپذیری ااصل تعطیلالف( 

روزه برای قانون اساسی در اعطای مهلت ده 13ی تصويب اصل خبرگان قانون اساسی فلسفه
اند اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس را معطل نماندن امور کشور دانسته

 ،1413 ايران، اسالمی جمهوری اساسی قانون نهايی بررسی مجلس اتمذاکر مشروح )صورت
نظام را مانند نتايج  در ی فقهی عدم اخاللرسد بتوان نتايج قاعدهنظر می(. به115-111: 0 ج

 ناپذيری امور عمومی دانست.اصل حقوقی تعطيل

 اصل صیانت از امنیت قضایی مردمب( 

که اصل بر عدم اعتبار قوانين مصوب پيش از  کنيممبتنی بر روش برهان خلف، فرض می
انقالب باشد. در اين صورت بسياری از امور و موضوعات فاقد حکم قانونی مدون خواهند 

مواجه(  115قانونی )يا تشتت قضايی در صورت مراجعه و اجرای اصل شد و در نتيجه با بی
. با توجه به تکليف دولت ترين تهديد عليه امنيت قضايی استشويم که اين وضعيت بزرگمی

 شود.(، باطل بودن فرض ثابت می4اصل  13)حکومت( به ايجاد امنيت قضايی )موضوع بند 
و  هستند انقالب از قبل اغلب مصوب که است بسيارى قوانين بر مبتنى کشور قانونى نظام

 مصلحت شد. خواهد جامعه در نظمىبی و اختالل موجب نوعاً قوانين گونهاين توقف و ابطال
 طى و اساسى قانون در مقرر ضوابط براساس قوانين اصالح و تغيير که کندمى اقتضا جامعه
 از بيش قانونى خأل از ناشى (. فساد013: 0، ج 1451گيرد )هاشمی،  صورت قانونى مراحل

 حاکم ی مخالفت با شرع يا قانون اساسیبا شائبه قوانينی آن در که است وضعيتی از ناشى فساد
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ی ترجيح اهم بر مهم، ميان دو ی دفع افسد به فاسد يا قاعدهدر نتيجه از باب قاعده. دباش
حالت ابطال قوانين گذشته )افسد يا مهم( و عدم ابطال قوانين گذشته )فاسد يا اهم(، حالت 

 گزينيم.ناچار برمیرا به (اهم يا فاسد)دوم 

 اصل ایجاد نظام اداری صحیحج( 

ها با شرع و قانون اساسی، از سبب مغايرت احتمالی آناز انقالب به فرض ابطال قوانين پيش
ی سوره 41ی مصاديق توقف بر امر غيرحتمی است که مورد مذمت خداوند حکيم در آيه

سبب تدبير امور اجتماعی مخالف با نظام اداری اسراء قرار گرفته است. تکيه بر احتمال به
 ( است.4اصل  12وضوع بند صحيح، يکی از وظايف دولت )حکومت( )م

پذير باشند، ليکن مجموع اين مبانی تنهايی خدشهممکن است اطالق هر يک از مبانی مذکور به
 توان دليل بر اين دانست که اصل بر عدم ابطال قوانين مصوب پيش از انقالب است.را می

 قوانین (د

جا صرفاً به ت که در ايندر قوانين متعددی بر قوانين مصوب پيش از انقالب تصريح شده اس
 شود:تصريح قوانين بر اعتبار قانون سازمان برق به قرار ذيل اشاره می

 صنعتی، خانگی، مصارف برای برق نرخ تعيين یاجازه در خصوص براساس اليحه -
مجلس که توسط شورای  02/1/1412مصارف مصوب  ساير و تجاری کشاورزی،

مغاير با شرع و قانون  01/1/1412رخ مو 4451ی ی شمارهنگهبان براساس نامه
 به شرايط توجه با را برق نرخ شد داده اجازه نيرو اساسی شناخته نشد، به وزارت

 در و درآورد اجرا به اقتصاد شورای تصويب از پس و تعيين منطقه هر برای اقليمی
 کند. عمل ايران برق سازمان قانون طبق بر مربوط هاینامهآيين و هاتعرفه مورد

 1/12/1414باختر مصوب  ایمنطقه برق سهامی شرکت یاساسنامه 1ی طبق ماده -
 قانون و شرع با مغاير نگهبان شورای توسط 10/12/1414 تاريخ مجلس که در

 و قانون ايران برق سازمان قانون رعايت نشد، شرکت مزبور با شناخته اساسی
انجام  به ن مجازبا اصالحات بعدی آ 01/11/1414نيرو مصوب  وزارت تأسيس

 اقداماتی شده است.

ها مصوب استان در برق نيروی توزيع هایشرکت استقالل قانون 0ی تبصره -
 هااستان برق نيروی توزيع هایمجلس تصريح کرده است که شرکت 1/10/1413

 و مؤسسات و ایمنطقه برق هایشرکت قانونی اختيارات یکليه از توانندمی
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 ايران برق سازمان قانون در مندرج اختيارات جمله از نيرو وزارت تابع هایشرکت
 استفاده کنند. برق نيروی توزيع امر در خود وظايف انجام برای

کشور  مالياتی قوانين تنقيح قانون«( قوانين منقضی»)با عنوان  1ی ضميمه 13در بند  -
ايران  برق سازمان قانون 02 یمجلس تصريح شده که ماده 42/1/1411مصوب 

 منقضی شده است.

 قضایی یرویه. 2ـ1ـ1

 آرای قضايی مملو از استناد به قوانين مصوب پيش از انقالب است. برای نمونه رأی
اداری با پذيرش ضمنی اعتبار  عدالت ديوان عمومی هيأت 3/5/1411 مورخ 141 یشماره

 یپروانه هب مربوط درآمد کسر دستورالعمل 1 یقانون سازمان برق ايران، ماده 1ی ماده
با اصالحات  4ايران برق بازار تنظيم هيأت 0/1/1412 مصوب( برق توليد برای) برداریبهره

 است. کرده ابطال بعدی آن را

 اصل انطباق. 2ـ1

اين اصل،  براساسيکی از قواعد حاکم بر نظام حقوقی هر کشوری اصل تطابق است. 
ق باشد. اصل حاکميت قانون بايد با رعايت هنجار حقوقی مادون بايد مطابق با هنجار حقوقی مافو

در  (.12: 1411زاده، ؛ موسی10 :1411 استوارسنگری، و قوانين اجرا شود )امامی مراتبسلسله
 یمقننه( از حيث درجه یکشورهای پيرو نظام حقوق نوشته، قوانين عادی )مصوب قوه

اصل انطباق، قوانين عادی بايد  اسبراستر از قوانين اساسی قرار دارند. در نتيجه اهميت، پايين
 ماهيت اين مقاله، که داشت توجه منطبق با قوانين اساسی باشند و اال اعتبار حقوقی ندارند. بايد

يا « محورهست»و در مقام بيان بايدهاست و نه دارای رويکرد  رددا «بايدانگارانه»
اجرای قوانين عادی  شاهد است ممکن روازاين (؛52: 1411)برزگر خسروی، « انگارانههست»

 .مغايرت با قانون اساسی از حيث حقوقی معتبر نيستند يلدلبهمصوب پيش از انقالبی باشيم که 
. در پاسخ به نيست پذيرامکان قانون هدف و موضوع شناخت بدون قوانين فهم درست

 هاياستس و اصول تأثيرپرسش اين مقاله، نظر به فقدان حکم صريحی در قانون اساسی، بايد 
: 1414 خسروی، برزگر و خواهمدنظر قرار گيرد )نجفی حقوقی مسائل حل و قانون تفسير در
 ريدی،)ارائه شود  سازنده و خالقانه تفسيری هاسياست و اصول از گيریبهره با( و 41-45

 .(410-411 و 415: 1412 هارت، ؛11-13: 1411 وکس، ؛15-13: 1410
دانی بايد مطابق با قانون اين است که قانونِ  نطباقا اصل يکی از سؤاالت در خصوص

فارغ از اين نزاع که  ، اصل انطباق رعايت شده است.مغايرت عدمعالی باشد يا اينکه به صرف 
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شود و دکترين ديده می 11و  13، 11، 50، 3در قانون اساسی هر دو رويکرد در تعابير اصول 
رسد بايد ديد که آيا قانون عالی نظر میبه (.12و  35: 1413نيز دچار تشتت است )قاضی، 

صورت جامع و مانع تدوين شده و برای تمامی مسائل جواب دارد که در اين صورت به
مطابقت مالک است؛ زيرا قانون عالی در بيان هيچ چيز فروگذار نکرده است. البته در اين 

که مغايرتی با قانون جامع وضعيت، عدم مغايرت نيز به معنای مطابقت خواهد بود، زيرا همين 
که قانون عالی را واجد و مانع عالی وجود نداشته باشد، يعنی مطابقت وجود دارد. درصورتی

ندانيم، تکيه بر تطابق قانون دانی با قانون عالی فاقد توجيه خواهد « جامعيت و مانعيت»ويژگی 
 دانست.رو در اين فرض بايد عدم مغايرت را مالک اصل انطباق بود، ازاين

براساس اصل انطباق، قوانين عادی بايد در پرتو قانون اساسی تفسير شوند، کما اينکه در 
 «اساسی دادرسی» 3مقاالت متعددی برای نقد قوانين از اين روش تفسيری استفاده شده است.

 کنترل» شاخص الگوی دو دارایاست،  «اساسی قانون حاکميت اصل» رعايت منظورکه به
 Femandes de) استفرد برای هر يک های منحصربهبا ويژگی «سياسی ترلکن» و «قضايی

Andrade, 2001: 978 توان شورای نگهبان را دادرس می 11(. در ايران، به استناد اصل
دهد: از حيث عدم مغايرت از دو حيث اين دادرسی را انجام می 11اساسی دانست که طبق اصل 

 از حيث عدم مغايرت با شرع توسط فقهای عضو. ی اعضا وبا قانون اساسی توسط همه

تنیدگی برتری دادرسی اساسی از حیث عدم مغایرت با شرع و درهم. 3ـ1
 شرع و قانون اساسی

اند که قانون مغاير با دفعات تصريح کردهنمايندگان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی به
ساسی حکم کرده است که تمامی قوانين و قانون ا 3بر همين مبنا اصل  1شرع اسالم معتبر نيست.

باشد. اين  اسالمی موازين براساس مقررات و حتی اطالق و عموم اصول قانون اساسی نيز بايد
با  11اساسی با موازين اسالمی در اصل  قانون اصول عموم و حکم در خصوص تطابق اطالق

گهبان تضمين کامل شده و چهارم اعضای شورای ناعطای صالحيت تفسير قانون اساسی به سه
صورت خودکار و نظارت پيشينی و با عدم اعتبار در خصوص قوانين عادی پس از انقالب به

( تضمين شده است؛ 13و  14مصوبات مجلس بدون بررسی شورای نگهبان )موضوع اصول 
 ليکن در خصوص قوانين عادی مصوب پيش از انقالب، حکم مزبور تضمين نشده است. 

 شورای داخلی ینامهآيين 11ی ماده در که است پسينی نظارت ،3 اصل حکم متيقن قدر
 3 اصل اجرای در نبايد را 152 اصل حکم که است بديهی. است شده بيان صراحتبه 1نگهبان
 اسالمی، موازين با مقررات و قوانين تطابق تشخيص مرجع ،3 اصل تصريح به زيرا ،دانست
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 .هستند (قضات نه و) نگهبان شورای فقهای
 توان از حيث اجزای آن در دو بخش کلی ذيل قرار داد:قانون اساسی را می

اجزای ناظر به حقوق و تکاليف آحاد ملت که به تعبير ديگر همان وظايف و اختيارات  -1
 نسبت به يکديگر است؛ ملت آحاد متقابل تکاليف و حقوقدولت و مقامات در برابر مردم يا 

 ار و تشکيالت دولت و صالحيت دولت در برابر دولت.اجزای ناظر به ساخت -0
ی تنگاتنگی با موازين اسالمی دارد و بلکه ميان جزء اول قانون اساسی و بخش اول رابطه

موازين شرع، تناظر يک به يک وجود دارد، زيرا هر يک از حقوق و تکاليف مردم در شرع نيز 
ها و گيریازين اسالمی جهتدارای حکم مشخصی است. در خصوص بخش دوم نيز در مو

در نتيجه،  5ضوابطی مانند منع استبداد، حق بر نظارت همگانی بر حاکم و ... معين شده است.
 مغايرت عدم بر نظارتشرع ارتباطی با  بااوالً، اين تصور که نظارت بر عدم مغايرت قوانين 

ون عادی با قانون اساسی از با قانون اساسی ندارد، نادرست است؛ ثانياً، هر مغايرت قان قوانين
 حيث نقض جزء اول )حقوق و تکاليف مردم(، به معنای مخالفت قانون مزبور با شرع است.

ناظر بر مصوبات مجلس پس از انقالب است، زيرا اوالً تصريح بر  11و  13حکم اصول 
شده است و در اصطالح حقوقی به مصوبات مجلس پيش از انقالب « مصوبات مجلس»عنوان 

ی مجلس روزهو بيان مهلت ده 11و  13شد نه مصوبه؛ ثانياً، ترتيب اصول الق قانون میاط
منظور حفظ نظم و کند. بهی مورد ايراد شورای نگهبان داللت بر اين امر میبرای اصالح مصوبه

سبب استنادناپذيری قانونِ خالف قانون اساسی و شرع، نزد مجريان و محاکم، اصل بر اعتبار به
نين مصوب پيش از انقالب قرار گرفت و مجلس مسئوليت اصالح قوانين خالف شرع و قوا

دار شد. البته همين مسئله در خصوص مصوبات شورای انقالب نيز قانون اساسی را عهده
که مالک و مرجع تشخيص اعتبار يا عدم اعتبار اين مصوبات چه چيزی يا  1مطرح است

ينيآقانون  11 یماده انقالب، از قبل قوانين هب رسيدگی ینحوه خصوص درشخصی است. 
 اولين از: »بود دهکر مقررمجلس  04/4/1411مصوب  اسالمی شورای مجلس داخلی ینامه

 از اعم ،گذشته قوانين به رسيدگی منظوربه ایويژه کميسيون ،اسالمی شورای مجلس یدوره
 با متناسب کميسيون اين شود.می تشکيل ،انقالب از قبل قوانين و انقالب شورای قوانين
 اليحه يا طرح صورتبه که نمايدمی پيشنهاد گذشته قوانين در را الزم تغييرات اسالمی انقالب
. مغاير ندانستن اين ماده با قانون اساسی و شرع «شودمی مطرح مجلس در نامهينآي مطابق

 شورای قوانين از اعم) به معنای پذيرش ضمنی اعتبار قوانين گذشته 1توسط شورای نگهبان
ی اول مجلس بدون ( است. البته کميسيون ويژه مزبور در دورهانقالب از قبل قوانين و انقالب

ی دوم مجلس نيز، براساس اطالعات تارنمای رسمی عملکرد مؤثری تشکيل شد و در دوره
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 11.و از سال دوم به بعد تشکيل نشد 12مجلس شورای اسالمی صرفاً در سال اول تشکيل شد
شورای  مبنی بر عدم صالحيت 11/1/1455 مورخ 4121/01/55 یشماره نظر 1بند  هرچند

 اصل با مطابقنگهبان در خصوص اظهارنظر در مورد مخالفت قوانين گذشته با قانون اساسی، 
 تفوق بر مبنی اساسی قانون روح با ليکن رسد،نظر میبه اساسی قانون ظاهر و صالحيت عدم
، زيرا اوالً، نظر مزبور منصرف به قانون ندارد تطابق قوانين ساير بر اسیاس قانون و شرع

 1201 یتفسيری شماره یمصوب شورای انقالب است؛ ثانياً، پيشتر شورای نگهبان در نظريه
رسد بتوان نظر میخود، احراز صالحيت در اين خصوص کرده بود؛ ثالثاً، به 11/3/1411 مورخ

ناپذير )و نه جزء به جزء قانون اساسی را( ی تفکيکنوان يک مجموعهعمتن قانون اساسی را به
خصوص اصول از مصاديق موازين اسالمی دانست و در نتيجه هر حکم مخالف با کليت آن به

قانون اساسی( را به استناد مغايرت با شرع معتبر ندانست.  155تغييرناپذير آن )موضوع اصل 
جوانب  10انقالب از قبل مصوب قوانين بر نگهبان ورایش فقهای شرعی نظارت شمول یمسئله

 .شودجا صرفاً به جوانب مرتبط آن با موضوع اين مقاله توجه میمتعددی دارد که در اين
توان قائل به دو می نگهبان شورای 11/3/1411 مورخ 1201 یشماره یبراساس نظريه

تشخيص صراحت يا عدم وضعيت زير شد؛ البته در نظر مزبور مشخص نيست که مرجع 
 صراحت مغايرت، چه شخصی است:

 اساسي قانون با عادی قانون صریح مغایرت: اول وضعيت
در اين وضعيت براساس نظر تفسيری مذکور، حکم قانون عادی، منع اجراست؛ خواه 
مغايرت با جزء اول قانون اساسی )حقوق مردم( باشد، خواه مغايرت با جزء دوم )ساختار(. 

قانون سازمان برق در مورد ساختار کميسيون مجلسين اشاره  13ی توان به مادهه میبرای نمون
 کرد که توضيح داده خواهد شد.

 اساسي قانون با عادی قانون غيرصریح مغایرت: دوم وضعيت
در اين وضعيت، بايد ميان حالتی که شورای نگهبان در مورد شمول قانون اساسی بر قانون 

رت داده و حالتی که چنين نظری اعالم نشده است، تفکيک کرد. در عادی نظر تفسيری مغاي
حالت اول، حکم منع اجرا برای قانون عادی حاکم است و تحقق اين حالت به اعالم شورای 

 نگهبان وابسته است. در حالت دوم، اجرای قانون عادی مجاز است.
ريح( مشخص ی تفسيری مزبور مرجع تشخيص نوع مغايرت )صريح يا غيرصدر نظريه
جا که اين، ازآن . با وجوداست قاضی يا مجریبا  مغايرت نوعرو در عمل تعيين نشده، ازاين

براساس نظر شورای نگهبان در مورد پاسداری از موازين اسالمی در خصوص قوانين پيش از 
درستی، فقهای شورای نگهبان، ( به1/0/1412مورخ  1114ی ی تفسيری شمارهانقالب )نظريه
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اند، اگر قانونی مغاير با طور انحصاری، مرجع تشخيصساً يا با درخواست ساير مقامات، و بهرأ
سبب مغايرت با شرع قابل کنترل است. برای جزء اول قانون اساسی )حقوق مردم( باشد، به

 مورد درفقهای شورای نگهبان  1/1/1414مورخ  1311ی ی شمارهتوان به نظريهنمونه می
 و پيشه و کسب حقو  مدنی دادرسی آيين قانون 442 یماده در مذکور عدوانی تصرف
 و متعاقدين مجازاتو  مستأجر و موجر روابط قانون 11 یماده در غيرمذکور ملک در تجارت

 در مذکور مجدد ازدواج در و ازدواج قانون 1 یماده در مذکور غيررسمی ازدواج عقد در عاقد
در  13/10/1451مورخ  1101/01/51ی و نظر شماره خانواده حمايت قانون 15 یماده

قانون مجازات اسالمی اشاره کرد. براساس  010ی موضوع ماده قسامه با قتل اثباتخصوص 
 شورای مجلس با قانون اصالح» نگهبان شورای 05/10/1452 مورخ 0141 یشماره ظرن

. صالحيت فقهای شورای «ندارد اختياری و وظيفه امر، اين در نگهبان شورای و است اسالمی
نگهبان در چنين مواردی، صرفاً اعالن عمومی تشخيص مغايرت قانون با قانون اساسی )و نه 

ی اشخاص و مقامات )اعم از و از زمان اعالم، کليه 14سکوت يا لغو يا ابطال قوانين( است
ترتيب اثر بدهند.  اند و بايد به آن نظرتقنينی، اجرايی و قضايی( مکلف به تبعيت از نظر اعالمی

قوانين »بر « شرع و قانون اساسی« حکومت»»توان در مفهوم مستند برداشت مذکور را می
 بر آن تصريح شده است. 3دانست که در بخش حکومت شرع بر قوانين در اصل « عادی

 قانون اصول شمولمشخص نيست که در چه مواردی  مزبور تفسيری ینظريه درهمچنين 
نياز دارد و در چه مواردی نياز  نگهبان شورای تفسير به جاريه وانينق در خصوص اساسی

ندارد. اگر در اصلی از قانون اساسی شورای نگهبان دارای رويه شده باشد، به اين معناست که 
شمول آن اصل نسبت به قوانين، به تفسير شورای نگهبان نياز ندارد؟ يا صرف وجود چند نظر 

کند؟ اکثريت کمّی نظرهای شورای ص آن اصل کفايت میموردی شورای نگهبان در خصو
نگهبان در خصوص يک اصل، برای شمول اصل نسبت به قانون جاری کافی است يا خير؟ 

ای اعضای شورا آخرين نظرهای اعضای شورای نگهبان مالک است يا به صرف تغيير دوره
 اساسی قانون لاص شمولکه  مواردیبايد منتظر رويکرد جديد شورا بود؟ در چنين مواردی )

ی چنين مواردی مبهم و (، که ضابطهداردن نياز نگهبان شورای تفسير به جاريه قوانين به نسبت
بلکه مسکوت است، تکليف چيست؛ آن قانون منع اجرايی دارد يا خير. در نتيجه، نظر تفسيری 

يد در خصوص مزبور ابهامات متعددی دارد که در خصوص موارد عملی قابل اجرا نيست و با
انديشی شود، و اال اصل برتری قانون اساسی در عمل مورد خدشه قرار اين ابهامات چاره

خواهد گرفت؛ کما اينکه چنين شده است. برای وضوح بيشتر ابهامات مزبور در ادامه، قانون 
 شود.صورت موردی تحليل میسازمان برق ايران به
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های مغايرت احتمالی قانون جاری با سياستوضعيت  مزبور تفسيری یعالوه در نظريهبه
 کلی نظام و ساير اسناد باالدستی مسکوت است.

ی تفسيری شود که شورای نگهبان در يک نظريههای مزبور پيشنهاد میمبتنی بر استدالل
تنها مرجع صالح در خصوص تشخيص مغايرت قوانين عادی با قانون اساسی  -1»اعالم کند 

تمامی مقامات )اعم از تقنينی، اجرايی و قضايی( و اشخاص بايد  -0شورای نگهبان است. 
در صورت مغايرت صريح قانون با  -4براساس نظر اين شورا نسبت به قوانين اقدام کنند. 

قانون اساسی، آن قانون منع اجرايی دارد که تشخيص ابتدايی مغايرت صريح با مقامات است و 
ين مقامات و يا شکايت از تشخيص مقامات توسط در صورت بروز اختالف در اين تشخيص ب

ی نگهبان، موضوع در جلسه مردم، با وارد دانستن مغايرت به تشخيص يکی از اعضای شورای
در صورت مغايرت  -3شود. ی شورا جهت رسيدگی و اعالن نظر مطرح میالعادهفوق

 51ی موضوع ماده غيرصريح قانون با قانون اساسی براساس تشخيص و اعالم مقامات سياسی
قانون مديريت خدمات کشوری، در صورت اتفاق نظر دو عضو شورا مبنی بر وجود مغايرت، 

 «. شودمی مطرح نظر اعالن و رسيدگی جهت نگهبان شورای یالعادهفوق یجلسه در موضوع

بررسی مواد قانون سازمان برق ایران از حيث مطابقت با قانون  .2
 11اساسی و اسناد باالدستی

 مواد ،انتقادی و با توجه به نظرهای شورای نگهبان -تحليلی روش براساس قسمت اين در
ممکن است در خصوص برخی  .شوندبررسی می( قانون پس اين از) ايران برق سازمان قانون

اند، در قوانين جاری که مورد ايراد از نظرهای شورای نگهبان که مورد استناد قرار گرفته
اند، بتوان مصاديقی يافت؛ البته اين امر مثال بارز در خصوص يز واقع نشدهشورای نگهبان ن

مواردی است که شمول اصل قانون اساسی نسبت به قانون به نظر تفسيری شورای نگهبان نياز 
 نداشته باشد.

 قانون 5ی ماده .1ـ2
 و توليد تتأسيسا برداریبهره و احداث و ايجاد يا توسعهقانون، ضمانت  1ی براساس ماده

 و صنعتی و کشاورزی امور در مصارف منظوربه اشخاص توسط برق نيروی توزيع و انتقال
 از درخواست با آن اشخاص کار یادامه يا شروع از جلوگيری، پروانه کسب بدون تجاری
 1 یماده 0 یتبصرهاست. براساس  تضميناين  اجرای به هاآن یوظيفه و انتظامی مقامات

 منظوربه برق و آب وزارت طرف از که است اینامهاجازه قانون اين در پروانه از رمنظو» قانون
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 معين شرايط طبق برق نيروی فروش و توزيع و انتقال و توليد تأسيسات از برداریبهره و ايجاد
 .«شودمی صادر

( تجاری و صنعتی و کشاورزی امور) مصرح موارد که نيست مشخصدر اين خصوص 
. خير يا دنشومی نيز خانگی مصارف شامل آيا ،مثال برای. تمثيلی يا دارند حصری یجنبه

 در مصرح موارد لحاظ بدون شغل حق تحديد معنای به که مواردی در 1 یماده حکم اطالق
 .دارد اساسی قانون 01 اصل مغايرت با و 34 اصل 3 بند با مغايرت یشائبه باشد، 01 اصل

 یاليحه خصوص در نگهبان شورای 1/11/1411 مورخ 1110 یشماره نظر براساس
 مصوب ايران اسالمی جمهوری فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، یتوسعه اول یبرنامه

 گرددمی شغل و صنف نوع هر شامل که( 05) یتبصره عموم و اطالق» مجلس، 11/12/1411
 قانون 01 اصل با ،هست نيز قبلی هایپروانه تمديد و تجديد به نسبت آن شمول موهم نيز و

 و مجوز گونه هر اعطای در: »داشتمی اشعار مزبور 05 یتبصره .«دارد مغايرت اساسی
 اقتصادی هایبخش یکليه در صنفی و خدماتی توليدی، مشاغل متقاضيان به کار یپروانه

 را نياز مورد سطوح در ایحرفه و فنی هایآموزش یويژه یدوره که است کسانی با اولويت
 1 یماده حکم اطالق توان وحدت مالک گرفت و گفت کهاز اين نظر می .«باشند ردهک طی

 .است 01 اصل با مغاير گردد،می شغلی نوع هر شامل که قانون
 اعطای شرايط تعيين یهامالک -1 ،قانون 1 یماده 0 یتبصره براساس اينکه به توجه با
مزبور ظهور  0ی و بلکه تبصره تندنيس مشخص مجوز اعطای شرايط تعيين مرجع -0 و مجوز

 مغايرت یشائبهقانون،  1ی ماده خصوص در ،در تعيين آن دو مورد توسط وزارت نيرو دارد
 (1-0) بند در آن آثار و 11 اصل الزامات خصوص در .داردوجود  قانون اساسینيز  11 اصل با
 .شد خواهد داده توضيح تفصيلی صورتبه

 قانون 6ی ماده .2ـ2
 به يا نباشند فنی صالحيت واجد برق، مؤسسات کهدرصورتی قانون، 1 یماده اسبراس

 تواندمی نيرو وزارت ند،کنن عمل بدان و نشوند متعهد نيرو وزارت مقررات و هابرنامه اجرای
 يردگ اختيار تحت او ینماينده يا محل دادستان حضور با را مربوط یابنيه و تأسيسات یکليه

 طبق را سسهؤم آن مقرر مدت پايان از پس و اداره امانی صورتبه سال دو مدت تا را هاآن و
 و شخصی مالکيت تهديد و تحديد جهت از ماده اين اطالق. کند تصرف و خريداری قوانين

 سيمايی و منتظر نظری) شخصی مالکيت در دولت دخالت ورود حدود در ابهام و خصوصی
 .رسدمی نظربه اساسی قانون 35 و 31 ،00 ،02 ،11 اصول با مغاير ،(14: 1411 صراف،
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 یشماره نظر به توانمی نمونه برای اساسی، قانون منظر از مالکيت به احترام خصوص در
 کشور مراتع و هاجنگل قانونی طرح خصوص در نگهبان شورای 14/1/1411 مورخ 1111

 چاه ،(45) یماده( 1) یهتبصر در»: داشتمی اعالم که کرد اشاره مجلس 11/3/1411 مصوب
 مراعات هاآن حق بايد و است هاآن صاحبان ملک ديوار، و کپر آلونک، چپر، اعيانی و حفرشده

 هاتاالب و فارسخليج و هادرياچه درياها، حريم»: داشتمی اشعار مزبور 45 یماده .«شود
 اسناد اراضی، قبيل اين متصرفين اينکه ولو نيست خصوصی تصرف و تملک و تمليک قابل

 و درياها حريم در 14/5/1430 از قبل که اعيانی و عرصه استثنایبه باشند، گرفته مالکيت
. ... باشد شده ايجاد و تصرف هاتاالب حريم در 41/0/1411 از قبل و فارسخليج و هادرياچه
 یبيشه يا ميوه باغ يا و تأسيسات يا ساختمان ماده، اين در اعيانی از منظور -1 یتبصره
 ايجاد و چاه حفر و ديوارکشی صرف کپر، آلونک، چپر، نه باشد،می قلمستان يا و کاشتدست
 .«هاآن امثال و خاردار سيم نصب و حصار

. رسدمی نظربه اسالم یاوليه احکام با مغاير حيث، اين از قانون 1 یماده حکم همچنين
 اصول از مؤثرتر مالکيت تضمين منظوربه را شرعی موازين به استناد نگهبان شورای که جاازآن

 با مغايرت دليلبه شورا اين موارد بيشتر در ،(310: 1411 ويژه،) کندمی تلقی اساسی قانون
 شورای فقهای عموم تلقی البته. است کرده رد را مالکيت ناقض مصوب مواد شرعی موازين
 مالکيت از( نظام مصلحت تشخيص مجمع تشکيل و 1452 سال از قبل تا خصوصبه) نگهبان

 حکم عنوانبه تسليط یقاعده از منبعث و ناپذيرانعطاف برداشت اسالمی، موازين منظر از
 یشماره فقهی نظر به توانمی نمونه برای. رسدمی نظربه ناپذيرتخلف ثابت یاوليه

 اطالق» :داردمی اظهار که کرد اشاره نگهبان شورای فقهای 1/5/1411 مورخ 00111/42/11
 اراضی شامل زيرا شد دانسته شرع موازين خالف مذکور اراضی از دولت نمودن استفاده جواز

 جواز اطالق لذا و گرددمی نيز باشدمی شرعی حقذی يا مالک دارای شرعی ضوابط طبق که
 موازين خالف مبيحه ضرورت وجود عدم فرض در حقذی يا مالک رضايت بدون استفاده

 شودمی موارد اين شامل که اسالمی انقالب پيروزی از پس مصوب قوانين البته. باشدمی شرع
 منفعه يا عيناً که مواردی در وجه پرداخت عدم همچنين. گيرد قرار توجه مورد است الزم

 خالف -باشد داشته مالک شرعی ضوابط طبق که مواردی مانند - باشدمی يد ضمان مشمول
 سير به توانمی همچنين خصوص اين در .«گرددیم ضمان موجب و بوده شرع موازين

 تشکيل از پس تقريباً .کرد اشاره 11شورا اين شرعی ايرادات و شهری اراضی قانون تصويب
 شورای فقهای مستند مصلحت و ضرورت معيار دو ،تدريجبه و نظام مصلحت تشخيص مجمع
 .(1413 امجديان، ويژه )و است شده تلقی افراد مالکانه حقوق سلب يا تحديد جهت نگهبان
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 قانون 7ی ماده .3ـ2
در  ملزم به تبعيت از مقررات وزارت نيرو برق مؤسساتقانون، تمامی  5ی براساس ماده

 نيروی برق فروش و توزيع و انتقال و بهبود وضع توليد و برق مؤسسات یاداره طرز مورد
 يا بنگاه يا شرکت از رتعبا برق یمؤسسه» ،قانون 1 یماده 1 یهستند. براساس تبصره

 طوربه برق نيروی فروش و خريد منظوربه توزيع يا انتقال يا توليد کار به که است سازمانی
 يا و آن به وابسته يا شهرداری به متعلق يا دولتی اينکه از اعم باشد داشته اشتغال جزئی يا عمده

 .«باشد مختلط و خصوصی
 مؤسسات آزادی تحديد به يت از مقررات،در خصوص تبع قانون 5 یماده حکم اطالق

ای در اختيار ی هر مؤسسه؛ همچنين طرز ادارهشودمنجر می خود یسسهؤم یاداره در برق
مالک آن مؤسسه است و تحديد اين اختيار ماهيت تقنينی دارد که بدون تعيين ضابطه توسط 

 متعدد اصول باقانون،  5ی رسد اطالق حکم مادهنظر میمقنن انجام گرفته است. در نتيجه به
سبب اعطای امر تقنينی )به 11 ودليل تحديد آزادی( )به 35 ،00 اصول جمله از قانون اساسی

 صورتبه (1-0) بند در آن آثار و 11 اصل الزامات خصوص در .ت داردمغايربه وزارت نيرو( 
 .شدخواهد  داده توضيح تفصيلی

 قانون 8ی ماده .4ـ2
 یتابعه هایشرکت يا مؤسسات احتياجات تأمين وزارت نيرو مجاز بهبراساس اين ماده 

 کارکنان اداری و فنی آموزش منظوربه خدمات یارائه و اداری و فنی خدمات لحاظ از برق
 است. نياز مورد هایرشته در مزبور مؤسسات
 با خدمات مزبور، اطالق با توجه به خدمات یارائه خصوص درقانون  1ی ماده حکم
 رعايت با بايد حکم اين اجرای. دارد مغايرت اساسی قانون 33 اصل کلی هایسياست
قانون اساسی،  33توضيح اينکه پس از انقالب، براساس اصل  .باشد مزبور کلی هایسياست

نيروی برق، جزء بخش دولتی قرار گرفت و تمامی مؤسسات برق تأمين از جمله  نيرو تأمين
های کلی سياست« الف»بند  0جزء  1شدند. سپس براساس رديف  غيردولتی به دولتی تبديل

 و مالکيت گذاری،سرمايه»مقام معظم رهبری،  1/4/1413قانون اساسی ابالغی  33اصل 
« صادرات و داخلی مصارف برای برق واردات و توليد شامل نيرو تأمينزمينه ...  در مديريت

اعالم شد.  مجاز «خصوصی و تعاونی هایخشب و غيردولتی عمومی نهادهای و هابنگاه» توسط
 فعاليت حق دولت»مزبور تصريح کرده است:  کلی هایسياست «الف» بند 1 جزءهمچنين 
 شامل) فعاليت گونه هر است موظف و ندارد را 33 اصل صدر موارد از خارج جديد اقتصادی
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 نباشد، 33 اصل رصد عناوين مشمول که را( آن از برداریبهره و قبلی هایفعاليت تداوم
 هایبخش به( فعاليت کاهش %02 حداقل ساليانه) چهارم یسالهپنج یبرنامه پايان تا حداکثر
 حسن در نظام وليتمسئ به توجه باکند.  واگذار غيردولتی عمومی و خصوصی و تعاونی

 دولت، توسط 33 اصل صدر عناوين از خارج ضروری فعاليت شروع و تداوم کشور، یاداره
.«. است مجاز معين مدت برای اسالمی شورای مجلس تصويب و وزيران هيأت پيشنهاد به ابن

« 33 اصل صدر عناوين از خارج»صورت مطلق و در مواردی که ی خدمات بهدر نتيجه ارائه
 باشد، مغاير با سياست کلی مزبور است.

 مقام 12/3/1411 ابالغی اساسی قانون 33 اصل کلی هایسياست «ج» عالوه، براساس بندبه
 اصلی هایشبکه استثنایبه نيرو تأمين هایبنگاه سهام از درصد( 12) رهبری، واگذاری معظم
 غيردولتی عمومی هایبنگاه و عام سهامی تعاونی هایشرکت خصوصی، هایبخش برق به انتقال

کرده بود:  اساسی تصريح قانون 33 اصل کلی هایسياست «الف» مجاز دانسته شد. پيشتر ذيل بند
 حفظ به با توجه ،33 اصل صدر هایفعاليت در غيردولتی و دولتی هایبخش یبهينه سهم»

 قانون طبق اقتصادی، یتوسعه و رشد و اجتماعی عدالت و کشور استقالل و دولت حاکميت
قانون  33های کلی اصل قانون اجرای سياست 4ی ماده« ب»بر اين اساس، بند «. شودمی تعيين
 سهام مجموع ارزش از درصد 12 کرد تا مکلف مجلس، دولت را 1/11/1411ی مصوب اساس
( 33 اصل صدر های)فعاليت قانون اين 0 یماده دو گروه مشمول فعاليت هر در دولتی هایبنگاه

واگذار کند. در  غيردولتی عمومی و تعاونی خصوصی، هایبخش به را آهنراه و راه استثنایبه
های دولتی برق را واگذار کند، چگونه مجاز است به درصد از شرکت 12بايد  نتيجه، دولتی که

قانون سازمان برق بدون رعايت  1ی ی خدمت کند. بنابراين، اطالق مادههايی ارائهچنين شرکت
 سياست کلی مزبور مغاير با آن خواهد بود.

های قی سياستدر اين مقاله فرصتی نيست که وارد بحث ماهيت، اعتبار و جايگاه حقو
طور است که ها اينی شورای نگهبان در استناد به اين سياسترويه 11کلی نظام شويم.

 15کند.قانون اساسی اعالم می 112يا  15ها را مغاير با اصول مصوبات غيرمنطبق با اين سياست

 قانون 9ی ماده .5ـ2
 جدول) تعرفه راساسبايد ب برق کنندگانمصرف از وجهی نوع هر اخذبراساس اين ماده 

 شرايط و مقررات بر مشتمل مزبور هاینامهآيين نيرو باشد. وزارت هاینامهآيين و (هانرخ
 با معامالت انجام در که اصولی و مصارف انواع بهای احتساب طرز و برق فروش
 .است، گرفت خواهد قرار عمل مورد کنندگانمصرف
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 بهای احتساب طرز و برق فروش شرايط»مشتمل بر های نامهقانون، تعيين آيين 1ی در ماده
 «گرفت خواهد قرار عمل مورد کنندگانمصرف با معامالت انجام در که اصولی و مصارف انواع

منجر  برق مؤسسات یاداره در برق مؤسسات آزادی تحديد به تواندنيرو، اوالً می توسط وزارت
 به توجه قانون اساسی است؛ ثانياً با 35 و 00 لاصو جمله از متعدد اصول با مغاير امر اين که شود
 قانون اساسی است. 11تقنينی دارد، تفويض آن به وزارت نيرو مغاير با اصل  ماهيت امر اين اينکه

 قانون 11ی ماده .6ـ2
ی قانون، جريمه 1 یماده موضوع هاینامهآيين شرايط از تخلفبراساس اين ماده برای 

 بعد دفعات در و ريال هزارپنجاه تا هزارپنج اول یدفعه درن جريمه نقدی تعيين شده است. اي
 اسالمی مجازات قانون 01 یتعيين شده است. براساس ماده ريال هزار يکصد تا هزار ده

 سه هر مرکزی بانک توسط اعالمی تورم نرخ تناسببه نقدی، یاين جريمه 1/0/1410 مصوب
قانون مغاير با اصول متعدد  12ی است. ماده تعديلبل قا وزيران هيأت تصويببا  باريک سال

 به وارده اتايراد بر مبنی قانون، 1ی سبب ارجاع اين ماده به مادهقانون اساسی است: اوالً، به
تخلف  عناوين بايدثانياً،  رسد؛نظر میقانون اساسی به 11 و 35 ،00 اصول مغاير ،1 یماده

ها ضابطه مشخص شده باشد؛ و اال با توجه به اينکه تعيين يا در قانون برای آن باشند مشخص
قانون اساسی مغاير  41قانون با اصل  12ی جرايم و تخلفات ماهيت تقنينی دارد، حکم ماده

 به) مجازات و جرايم تخلفات، تعيين مانند ،نددار تقنينی ماهيت که اموری رسد.نظر میبه
 شورای اساس همين بر .نيستند دولت جمله زا ديگران به تفويض قابل ،(41 اصل استناد

 ديگران به تقنينی صالحيت تفويض صورت در را مجلس مصوباتدر موارد متعددی  نگهبان
 و فتحی ؛411-444 :1413 اصفهانی، کوهی و فتحی) کندمی و کرده اعالم اصول اين با مغاير

 .(111-411 :1411 اصفهانی، کوهی
 یقوه به هاآن تفويض که دارد تقنينی ماهيت هامجازات و تخلفات و جرايم ميزان تعيين

 :1410 برومند،) است اساسی قانون 11 اصل با ی مجريه مغايرمصوب قوه ینامهآيين و مجريه
 است، زيرا خارج اجرايی و اداری مقامات صالحيت از اساسی قوانين در مجازات تعيين(. 14

 ديگران، و طوقآقايی) شوند تفکيک هم از اجرا و نتقني قدرت که کندمی اقتضا قوا تفکيک اصل
 قواعد داشتن سبببه را دولتی مقررات خود، یرويه در نيز اداری عدالت ديوان(. 051 :1411
 (.111-111 :1411 ديگران، و زادهفالح) است کرده اعالم باطل مجازات، تعيين يا آمره

قانون  12 یماده در مصرح عناوين از ارجخ مقرراتی وضع به اقدام نيرو وزارت کهدرصورتی
 یشماره رأی در طورکههمان شود؛می ابطال مقرره آن اختيارات، حدود از خروج سبببه کند،
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 مورخ 141 یشماره رأی و 12/3/1412 مورخ 121 یشماره رأی ،13/10/1451 مورخ 411
 مصوب وزارت نيرو ابطال ینامهآيين از بخشی اداری، عدالت ديوان عمومی هيأت 5/3/1414

صورت ی مذکور شورای نگهبان در مواردی به. البته رويه(05-03 :1411 حسنی،) است شده
 نظر مانند مواردی قانون اساسی رعايت نشده و اين شورا در 141استثنايی و مستند به اصل 

 اشتهگذ صحه وزيران هيأت توسط مجازات تعيين بر خود، 05/3/1413 مورخ 10541 یشماره
 بر مبتنی و درستیبه (. مستند اين نظر اين است که هرچند00-01 ،1410 برومند،) است

 و (1111 و 1112 :1411-1412 قوانين، کل یاداره) اساسی قانون در بازنگری شورای مذاکرات
 «قوانين» یکلمه» نگهبان، شورای 11/1/1451 مورخ 0121 یشماره تفسيری ینظريه تصريح به

 یواژه ، ليکن«شودنمی اساسی قانون شامل اساسی قانون وهشتم يکصدوسی اصل ذيل رد مذکور
 )صورت 1411به استناد مذاکرات خبرگان قانون اساسی در سال  ،141 اصل صدر در «قوانين»

( 312 :1 ، ج1413 ايران، اسالمی جمهوری اساسی قانون نهايی بررسی مجلس مذاکرات مشروح
 .(13: 1414شود )رستمی و برزگر خسروی، می اساسی قانون اسی، شاملو ساير اصول قانون اس

 گردوغبار یپديده با مقابله آمادگی اجرايی ینامهآيين)مانند  مواردی در نيز وزيران تأهي
 و گرد یپديده زيانبار آثار با مقابله و آمادگی ینامهآيين و وزيران تأهي 04/3/1411 مصوب

 اساسی قانون 141 اصل به مستند (وزيران تأهي 01/3/1411 مصوب کشور در( ريزگرد) غبار
 ینامهآيين هاآن به اداری حقوق در که است کرده تقنينی ماهيتبا  مقرراتی وضع به اقدام

برخی حقوقدانان با تعيين قيودی اين  (.114-113 :1414 زاده،موسی) شودمی اطالق مستقل
 (.041 :1411 ديگران، و زادهفالح) دانندامر را درست می

 قانون 11ی ماده 2ی تبصره .7ـ2
 وزيراين  مخصوص ابالغ موجب به که نيرو وزارت کارکنان گزارشبراساس اين تبصره 

 تحت. است دادگستری ناضابط گزارش حکم در، شوندمی معرفی دادسراها به و انتخاب
 توسط قضايی مرجع نظر زير آموزشی یدوره گذراندنن و نبودن دادستان تعليمات و نظارت
 قانون 111 اصل 3 بند موضوع جرم کشف در يهيقضا یقوه صالحيت با مغاير مزبور کارکنان
 شورای 13/3/1453 مورخ 311 یشماره نظرتوان به عنوان مؤيد میبه .رسدنظر میبه اساسی
 مصوب راناي اسالمی جمهوری آبزی منابع از برداریبهره و حفاظت طرح خصوص در نگهبان

 اصل( 3) بند به توجه با 01ی ماده»داشت: اشاره کرد. اين نظر اشعار می مجلس 42/4/1453
 نموده محول انتظامی نيروی به را جرائم کشف و تفتيش مسئوليت» که اساسی قانون 111
مزبور عنوان کرده بود:  01ی ماده«. شد خواهد اظهارنظر ابهام رفع از پس و است مبهم «است
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 نيروی عهده به آن اجرايی ینامهآيين و قانون اين اجرای در جرايم کشف و تفتيش ئوليتمس»
 و بازرسی»را به اين شرح اصالح کرد:  01ی مجلس برای رفع اين ايراد ماده«. باشدمی انتظامی
 عنوانبه انتظامی نيروی طريق از آن اجرايی ینامهآيين و قانون اين اجرای در جرائم کشف
 «.شودمی انجام يهيقضا یقوه ضابط

 و 1410 مصوب کيفری دادرسی آيين قانون 01 و 01 مواد در دادگستری ضابطان
 ضابط عنوان احراز مزبور، قانون 42 یماده طبق که اندشده تعريف آن 1413 یاصالحيه

 راندنگذ با الزم هایمهارت فراگيری به منوط بودن اعتماد مورد و وثاقت برعالوه دادگستری،
 دادگستری ضابطان یويژه کارت تحصيل و مربوط قضايی مرجع نظر زير آموزشی هایدوره
 نظر از و ممنوع کارت، اين فاقد اشخاص سوی از گرفتهصورت اقدامات و تحقيقات. است

 .است اعتبار بدون قانونی

 قانون 12ی ماده .8ـ2
 فروش يا انتقال يا توزيع يا توليد یحوزه در های مشغولمؤسسات و سازمان براساس اين ماده

 تصميمات و روش برق موظف به: اجرای تأسيسات یتوسعه و احداث امر در فعال يا برق نيروی
 اند.وزارت نيرو شده درخواستی اطالعات و آمار یارائه و وزارت نيرو مقررات و متخذه

 اطالعات و آمار» و «مقررات و متخذه تصميمات» تقييد عدم و 10 یماده حکم اطالق
 نظربه اساسی قانون 11 اصل با مغاير قوانين، رعايت به يا مشخص ضوابط به «درخواستی

در خصوص الزامات اين اصل و آثار آن از منظر قانون اساسی و رويه شورای نگهبان  .رسدمی
 تفصيل توضيح داده شد.( به0.1در بند )

 قانون 14 یماده .9ـ2
 اجرايی هایضمانت کلی طوربه و هاجرم و تخلفات به مربوط هایبراساس اين ماده مجازات

به  بنا بايد نشده،بينی پيشقانون  اين در و نباشد بزرگ جنحه هایمجازات بر زايد که قانون اين
شد؛ می تعيين مجلسين دادگستری هایکميسيون تصويب و دادگستری نيرو و وزارتين پيشنهاد

عنوان قيود تضمينات برای نشده است. اين ماده دو شرط را به ای وضعتاکنون چنين مصوبه
صورت دائمی تعيين کرده است. در اين های دادگستری مجلسين( بهمرجع وضع )کميسيون

 قانون 11 خصوص اوالً، در حال حاضر دو مجلس )مجلسين( وجود ندارد؛ ثانياً، براساس اصل
 مجلس. نيست ديگری به اگذاریو قابل و است شخص به قائم نمايندگی سمت» اساسی

 تواندمی ریضرو موارد در لیو کند؛ اگذارو تیهيأ يا شخص به را قانونگذاری اختيار تواندنمی
 تفويض خود داخلی هایکميسيون به مهفتادودو اصل رعايت با را قوانين از بعضی ضعو اختيار
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 اجرا آزمايشی صورتبه نمايدمی تعيين مجلس که مدتی در قوانين اين صورت اين در. کند
اوالً  برق سازمان قانون 13 یماده حکم .«بود خواهد مجلس با هاآن نهايی تصويب و شودمی
دليل مقيد نکردن و ثانياً به مجلس داخلی کميسيون به مجلس تقنينی اختيار تفويض دائمی سبببه

 .دارد اجرايی منع 1411 سال از و داشته مغايرت اصل اين با ،11 اصل در مقرر شرايط به رعايت
 به نگهبان شورای 15/12/1412 مورخ 3113 یشماره تذکرتوان به در اين خصوص می

 بودن آزمايشی اختيار، تفويض موضوع درج لزوم خصوص در اسالمی شورای مجلس رئيس
 اشاره کرد. اين مجلس داخلی هایکميسيون مصوبات در آزمايشی اجرای زمان مدت و مصوبه

 یوسيلهبه قانونی اساسی، قانون هشتادوپنجم اصل طبق بر که مواردی در»دارد: تذکر اشعار می
 که است مقتضی شودمی اجرا آزمايشی صورتبه و وضع اسالمی شورای مجلس هایکميسيون

 و بودن آزمايشی و اختيار تفويض موضوع شود،می ابالغ اجرا برای که کميسيون یمصوبه در
 .«نمايند حاصل اطالع آن از همگان رسمی یروزنامه در درج با تا شود قيد شآزماي مدت

 قانون 18ی ماده .11ـ2
 صورت در مجازند آن یتابعه هایشرکت و مؤسسات و نيرو دارد وزارتاين ماده اشعار می

 و انتقال تأسيسات به نصب و امالک مستغالت و اماکن حريم و شهرها عمومی معابر در لزوم
 که خصوصی اماکن و مستغالت ديوارهای از توانندمی همچنين کنند. اقدام برق نيروی يعتوز

 سلب و خرابی موجب عرفاً که جايیآن تا زراعتی هایزمين و است معابر عمومی به مشرف
 پايه، مقره، مانند) و توزيع انتقال وسايل نصب منظوربه نشوند، مردم امالک از متعارف یاستفاده

 کند. استفاده مجاناً برق خطوط کانال عبور همچنين و( امثالهم و چراغ یپايه انشعاب، یجعبه
 خصوص درخود  4/10/1455 مورخ 3011/01/55 یدر نظر شماره نگهبان شورای فقهای

 1 بند به نسبت( ع)عبدالعظيم  حضرت مقدس آستان توليت و فقيهولی ینماينده استعالم
 از نظر قطع»اند: اشعار داشته موقوفه اراضی خصوص در 1411 بمصو بودجه قانون 12 یماده

 3 یتبصره با موقوفه اراضی مورد در 1411 مصوب بودجه قانون 12 یماده 1 بند اطالق اينکه
 هایبرنامه اجرای برای امالک و اراضی تملک و خريد ینحوه قانونی یاليحه 1 یماده

 قانونيّت و شده نسخ اسالمی انقالب ورایش 15/11/1411 مصوب دولت نظامی و عمومی
 3 یتبصره در که شرحی به بايد و است شرع خالف اراضی اين مورد در آن اطالق ندارد،
توان در از اين نظر می«. گردد پرداخت اشاالجارهمال يا و آن قيمت است آمده الذکرفوق

بور را در خصوص ی مزقانون وحدت مالک گرفت و اطالق ماده 11ی خصوص حکم ماده
 امالک و اراضی موقوفه خالف شرع دانست.



 

 
 73/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

296 

 نگهبان شورای فقهای 1/5/1411 مورخ 00111/42/11 یتوان از نظر شمارههمچنين می
 ناشی ارتفاق حق پرداخت عدم یدر زمينه اسالمی شورای مجلس رئيس استعالم خصوص در
 دولت توسط نفت و گاز و آب و برق مواصالتی خطوط و فرعی و اصلی هایراه حريم از

در مورد مغايرت  12/10/1411 مصوب کشور یبودجه و برنامه قانون 12 یماده 1 بند موضوع
قانون اساسی وحدت مالک گرفت.  3قانون با موازين شرعی و اصل  11ی اطالق حکم ماده

 موازين خالف مذکور اراضی از دولت نمودن استفاده جواز اطالق»دارد: نظر مزبور اشعار می
 شرعی حقذی يا مالک دارای شرعی ضوابط طبق که اراضی شامل زيرا شد دانسته شرع
 عدم فرض در حقذی يا مالک رضايت بدون استفاده جواز اطالق لذا و گرددمی نيز باشدمی

 انقالب پيروزی از پس مصوب قوانين البته. باشدمی شرع موازين خالف مبيحه ضرورت وجود
 پرداخت عدم همچنينگيرد.  قرار توجه مورد است الزم شودمی موارد اين شامل که اسالمی

 ضوابط طبق که مواردی مانند - باشدمی يد ضمان مشمول منفعه يا عيناً که مواردی در وجه
 «.گرددمی ضمان موجب و بوده شرع موازين خالف - باشد داشته مالک شرعی

 گيرینتيجه
در عمل برای پاسداری از  نگهبان شورای 11/3/1411 مورخ 1201 یشماره تفسيرینظر 

( در تمامی فروض واقعی کافی نيست که بايد تکميل و اصالح 11قانون اساسی )موضوع اصل 
جز شورای نگهبان در مورد داوری در خصوص مطابقت قانون عادی شود. پذيرش مراجعی به

رسد. با توجه به نظر نمیهسازگار ب 11خصوص اصل با قانون اساسی با روح قانون اساسی به
خصوص در جزء حقوق و تکاليف مردم(، هر قانون ابتنای قانون اساسی به موازين اسالمی )به

دليل مغايرت با شرع بايد متضمن حکمی برخالف قانون اساسی از حيث تضييع حقوق مردم به
عنوان مصداق توسط فقهای شورای نگهبان رسيدگی شود. پاسداری از قانون اساسی )حداقل به

ی مدون قانونی( از مصاديق پاسداری از موازين اسالمی عينی موازين شرع در يک مجموعه
( بوده که در صالحيت انحصاری شورای نگهبان است و اين شورا بايد 11و  3)موضوع اصول 

(، اقدام به انجام مسئوليت 1عنوان حکم اصل رأساً يا به درخواست مقامات و افراد ملت )به
( 11و  13، 10، 12تا  1ويش کند. برای نمونه، بسياری از مواد قانون سازمان برق ايران )مواد خ
نحو صريح يا غيرصريح با قانون اساسی يا با شرع مغايرت دارند و نظر به اينکه اين قانون از به

قوانين پرکاربرد در صنعت برق بوده و مستند بسياری از مقررات دولتی است، بايد شورای 
نگهبان در مورد اين قانون ورود کرده و مواد مخالف آن با قانون اساسی را اعالن کند تا تمامی 

 اشخاص براساس آن عمل کنند.
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 هایادداشت
ر.ک: برزگر « مقررات دولتی»در خصوص تعريف، مصاديق، مراجع وضع و شرايط اعتبار  .1

 .51-11: 1411خسروی، 

 ره کرد:اشا ريبه مقررات ز توانینمونه م یبرا .0
مورخ  412/14131/12 یبرق( به شماره ديتول ی)برا یبرداربهره یپروانه يیدستورالعمل اجرا (1

دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه  (0 ؛یدر امور برق و انرژ روين ريمعاون وز 13/3/1412
دنظر: يتجد خيرتا ران،يبازار برق ا ميتنظ أتيه 0/1/1412برق( مصوب  ديتول ی)برا یبرداربهره

 روگاهياز ن یو نگهدار یبرداربهره تيصالح یصدور پروانه يیدستورالعمل اجرا -4؛ 0/1/1411
 هيالحاق-3 ؛یدر امور برق و انرژ روين ريمعاون وز 11/1/1410مورخ  412/12111/10 یبه شماره

 14از  ترنييپا یمتصل به شبکه یهاروگاهين یبرا یبرداربهره یپروانه يیبه دستورالعمل اجرا
 .یدر امور برق و انرژ روين ريمعاون وز 02/1/1411مورخ  412/12544/11 یبه شماره لوولتيک

 در برق فروش و خريد شرايط و نرخ روش، تعيين ینامهآيين( 1-1) بند براساس مزبور هيأت .4
 یماده استناد به مزبور ینامهآيين که شد ايجاد نيرو وزير 4/1/1410 مصوب کشور برق یشبکه

 تأسيس قانون 1 یماده «ز» و «هـ» بندهای و 11/3/1431 مصوب ايران برق سازمان قانون 10
در حال حاضر با توجه  .بود شده صادر آن بعدی اصالحات با 01/11/1414 مصوب نيرو وزارت
 عمرج تنها رقابت شورای اساسی، قانون 33 اصل کلی هایسياست اجرای قانون 10 یبه ماده

 برق بازار تنظيم هيأت مزبور، قانون تصويب تاريخ است؛ لذا از ضدرقابتی هایرويه به رسيدگی
 صالح «ضدرقابتی هایرويه به رسيدگی» و «انحصار منع و رقابت تسهيل» امور در ديگر ايران،
 .است رقابت شورای انحصاری صالحيت در امور اين و نيست

 .11-12: 1413رزگر خسروی، ؛ قاسمی و ب1411 خسروی، ر.ک: برزگر .3

ج  ،1413 ايران، اسالمی جمهوری اساسی قانون نهايی بررسی مجلس مذاکرات مشروح صورت .1
 .111و  111، 111، 133: 0 ؛ ج412، 1

 قانون چهارم اصل به توجه با شرع با هاآن از موادی يا مقررات و قوانين مغايرت : اعالم11ی ماده .1
 تابع و يابدمی انجام نگهبان شورای فقهای اکثريت توسط باشد مقتضی که نزما هر در ،اساسی
 اداری عدالت ديوان فقهی هایباشد. سؤالنمی اساسی قانون نودوچهارم اصل در مذکور هایمدت

 رئيس و ديوان رئيس طريق از مورد حسب شرع با مقررات و قوانين مغايرت یدرباره قضات و
 شود.می ارسال نگهبان شورای به قضائيه یقوه

 .54-50: 1412فرد، پيشه ؛ جعفر34: 1411ک: خمينی، .ر مثال برای .5

 11/3/1455مورخ  0151/5ی ی نامهبه شماره قضاييه یقوه قضايی امور کل مدير ر.ک: استعالم .1
 رسمی کارشناسان کانون لاستقال به مربوط قانونی یاليحه بررسی درخواست خصوص در

اساسی از شورای  قانون و شرع موازين با انطباق حيث از انقالب شورای مصوب دادگستری
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 از موادی است ممکن -1»مبنی بر اينکه  11/1/1455مورخ  4121/01/55ی نگهبان و نظر شماره
 قوانين ودنب اساسی قانون خالف مورد در اظهارنظر لکن باشد، اساسی قانون خالف قانون اين

 شرع خالف که موردی به مزبور قانون در -0است.  خارج نگهبان شورای صالحيت از گذشته
 .«نشد برخورد شود، شناخته

9. http://nazarat.shora-
rc.ir/Forms/FileLoad.aspx?id=LR771ZzVh1w=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m5rC3iu
fWLR1csaqpt/F9Oo=&NF=bHiIRfspeW0=  

10. http://www.parliran.ir/majles/fa/Content/catlist/cat3802/%D8%B3%D8%A7%D9%84%
20%D8%A7%D9%88%D9%842  

11. http://www.parliran.ir/majles/fa/Content/catlist/cat3802/%D8%B3%D8%A7%D9%84%
20%D8%AF%D9%88%D9%852  

، 1412 ند،شويو درو ی؛ راج434-401، 1411 زاده،ی؛ موس30-5، 1411 ،یاخامنه ینير.ک: حس .10
 .111-111: 1412 ،ی؛ برزگر خسرو124-140

 ،یاني؛ کاو104: 1412 شوند،يو درو یمرجع وضع قانون است )راج تيلغو قانون اصوالً در صالح .14
 ديعمالً به تهد کند،یم تيکه به گذشته سرا زي( و ابطال قانون ن111-112و  131-135: 1411

 یفاياست یول شود،یق افراد مشمول مرور زمان نملذا هرچند ح شود؛یمردم منجر م يیقضا تيامن
 یفاياشتباه مقامات موفق به است اي ريتقص ليدلافراد به کهیاست و درصورت طيتابع شرا حقوق

 ديحالت، ضرر مردم با نيا رينشوند، مقامات مسئول ضامن هستند و در غ شيخو یحقوق شرع
. عطف به ماسبق شدن ابطال مقررات (151حکومت جبران شود )مستنبط از اصل  یلهيوسبه

قانون تشکيالت و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب  14 یحکم ماده عخالف شرع موضو
 برداشت است. نيا ديمجلس، مؤ 00/1/1412

است که از نظر اعتبار حقوقی  یآورالزام یحقوق یمقاله هر قاعده نيدر ا یاز اسناد باالدست منظور .13
 1نظام موضوع بند  یکل یهااستي)مصوبات مجلس( قرار دارد؛ مانند س یعاد نيفراتر از قوان

 .یقانون اساس 112اصل 

15. http://nazarat.shora-
rc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=2UV0lhkaT0o=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m6
8PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo= 

 .1415 ،نظيف طحان و ؛ اسماعيلی1412ر.ک: ارسطا و ديگران،  .11

 یشورای نگهبان در مورد اليحه 11/11/1411مورخ  1240/122/11ی نظر شماره 11ر.ک: بند  .15
-1411) ايران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، یتوسعه ششم یسالهپنج یبرنامه
 1/12/1411مورخ  32111/42/11ی نظر شماره« الف»مجلس و بند  01/12/1411 مصوب( 1322

 مجلس. 15/1/1411توسعه مصوب  پنجم یسالهپنج یبرنامه ینگهبان در خصوص اليحه شورای

 



 
 
 

 اعتبار قانون سازمان برق ایران از منظر شورای نگهبان 
 

 

291 

 منابع

 الف( فارسی
 تقنين مرزهای (،1411) علی مشهدی و مسعود فريادی، عرفان؛ شمس، ؛مسلم طوق،آقايی .1

 انتشار و تنقيح تدوين، معاونت :تهران ،ایران اسالمي جمهوری اساسي قانون در اجرا و
 .جمهوری رياست مقررات و قوانين

 مذاکرات مشروح صورت ،(1411-1412)( تدوين و تهيه) مجلس قوانين کل یاداره .0
 یاداره :تهران دوم، چ جلد، سه ،ایران اسالمي جمهوری اساسي قانون بازنگری شورای

 .اسالمی شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل

و  حسين ،مهرپور ؛محمدحسين ،زارعی ؛اردشير ،اميرارجمند ؛محمدجواد ،ارسطا .4
 یفصلنامه ،«نظام کلی هایسياست جايگاه در کندوکاوی» ،(1412) سيدمحمد هاشمی

 .321-451، صص 02 ش ،راهبرد

 کلی هایسياست نهاد ماهيت تحليل» ،(1415) نظيف هادی طحان و محسن ،اسماعيلی .3
 ،01 ش ،اسالمي حقوق یپژوهشنامه ،«ايران اسالمی جمهوری اساسی در حقوق نظام

 .105-14 صص

 کد ،1412 فروردين 11 مورخ ،رجانيوز تارنمای در منتشره دداشتيا غالمحسين، الهام، .1
 :در رويت قابل ،14554: خبر

http://rajanews.com/detail.asp?id=83773  
 .1 هفتم، ج چ ميزان، ، تهران:اداری حقوق (،1411) کوروش استوارسنگری و محمد امامی، .1

 مشروح در اسالمی شورای مجلس تقنين بر شرع حاکميت»(، 1412گر خسروی، محمد )برز .5
 صص ،(ع) صادق امام ، تهران: دانشگاهدین و قانون «اساسی قانون تدوين مجلس مذاکرات

154-111. 

 در دولتی مقررات بر نظارت نظام تطبيقی یمطالعه»(، 1411) خسروی، محمد برزگر .1
 دانشگاه ارشد حقوق عمومی،کارشناسی ینامه، پايان«انقالب از بعد و قبل ايران، حقوق

 .(ع) صادق امام

ی داخلی نامهمعيارهای تشخيص احکام با ماهيت آيين»(، 1411) -------------- .1
 .15-15، 14 ش، سال پنجم، ی دانش حقوق عموميفصلنامه، «مجلس
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 نظرات در اجرا از تقنين ييزتم معيارهای. 1 اجرا از تقنين تفکيک» (،1410) محمد برومند، .12
 شورای تحقيقات مرکز 14102241 مسلسل ش ،پژوهشی گزارش ،«نگهبان شورای
 .41-1 صص نگهبان،

ی ، قم: دبيرخانهوالیت فقيه ینظریهمفاهيم اساسي (، 1412مصطفی ) ،فرد جعفرپيشه .11
 مجلس خبرگان.

 يزد، ،ندیوا عمومي هيأت آرای یآینه در برق صنعت (،1411) سعيد حسنی، .10
 يزد. انديشمندان

، ی کانون وکالمجله، «اصل چهارم قانون اساسی» ،(1411) سيد محمد ای،خامنهحسينی  .14
 .30-5 ، صص114و  110ش 

 یسسهؤم، تهران: والیت فقيه: حکومت اسالمي(، 1411اهلل )سيد روح ،)امام( خمينی .13
 .(ره) خمينی امام آثار نشر و تنظيم

تحليلی بر نظارت بر قوانين و » ،(1412) درويشوندوالفضل اب و ، سيد محمدهادیراجی .11
، سال حکومت اسالمي یمجله، «مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران

 .140-124 ، صص4شانزدهم، ش 

، «ماهيت حقوقی بودجه )سند يا قانون(»(، 1414خسروی ) محمد برزگر و رستمی، ولی .11
 .122-51 صص (،32دوم )پياپی  شم، ، سال پانزدهی حقوق اسالميپژوهشنامه

 .مجد تهران: ،عمومي یماليه و مالي حقوق ،(1410) بادامچی علی و ابوالفضل رنجبری، .15

 .مجد: تهران خسروی، حسن یترجمه ،حقوق یفلسفه ،(1410) ای ديويد ريدی، .11

 ایران اسالمي جمهوری اساسي قانون نهایي بررسي مجلس مذاکرات مشروح صورت .11
 .1 ج اسالمی، شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل یارهاد (،1413)

 نظرات پرتو در اساسي قانون اصول (،1413) اصفهانی کاظم کوهی و محمد فتحی، .02
 .1 نگهبان، ج شورای یپژوهشکده تهران، ،33 تا 7 اصول ؛(7933-7931) نگهبان شورای

 شورای نظرات پرتو رد اساسي قانون اصول (،1411) ----------------------- .01
 .4 نگهبان، ج شورای یپژوهشکده تهران، ،771 تا 17 اصول ؛(7933-7931) نگهبان

 صالحيت مرزهای تحليل: اجرا و تقنين تفکيك (،1411) ديگران و محمدعلی زاده،فالح .00
 جمهوری. رياست حقوقی معاونت :تهران ،مجریه و مقننه قوای روابط در تقنيني

معيارهايی برای تشخيص و درج احکام در »(، 1413خسروی ) مد برزگرمح و قاسمی، محمد .04
 .42-1، صص 13ودوم، ش ، سال بيستی مجلس و راهبردفصلنامه، «های سنواتیبودجه
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 ، تهران: ميزان، چ هجدهم.های حقوق اساسيبایسته، (1413) ابوالفضل قاضی، .03

 بر تأکيد با مجلس ذاریقانونگ اختيارات حدود بررسی» ،(1412) محمود سيد کاشانی، .01
 ،12121: مسلسل یشماره مجلس، هایشپژوه مرکز گزارش ،«1411 سال یبودجه
 .4/1/1412: انتشار تاريخ

 مجلس داخلی ینامهنآيي اصالح برای پيشنهادهايی» ،(1413) محمود سيد کاشانی، .01
 .130-101، صص پنجم ش سوم، سال ،اساسي حقوق ،«اسالمی شورای

 جمهوری اساسی قانون مغاير قوانين و نودوچهارم اصل»(، 1411) شکورو کاويانی، .05
 .111-131، صص 5، ش ی پژوهش حقوق عموميمجله، «ايران اسالمی

 .، تهران: دادگسترحقوق اداری(، 1411) زاده، ابراهيمموسی .01

 ،«شناختی از اصل چهارم قانون اساسیتحليل فرجام» ،(1411) ------------ .01
، 0، ش 32ی ، دورهحقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ینشکدهحقوق دا یفصلنامه

 .434-401 صص

 .شانزدهم چ ميزان، :تهران ،ایران و کليات 1 و 7 اداری حقوق (،1414) رضا زاده،موسی .42

 بررسی و عمومی یهنظري) قوانين اعتبار بر انقالب اثر» (،1411علی )اقبال ميرزايی، .41
، صص 011ش  اقتصادی، -سياسي اطالعات یفصلنامه ،«(ايران اسالمی انقالب موردی

12-51. 

 شورای مجلس صالحيت حدود» ،(1414) خسروی محمد برزگر و محسن خواه،نجفی .40
 صص ،101 ش ،بودجه و ریزیبرنامه یفصلنامه ،«بودجه یاليحه اصالح در اسالمی

01-31. 

 توزيع هایکتشر سازیخصوصی» ،(1411) صراف سيمايی حسين و علی منتظر، نظری .44
 ،انرژی سياستگذاری هایپژوهش یفصلنامه ،«حقوقی و تقنينی هایبايسته: برق نيروی

 .15-11، صص 1 ش

 مسلم و انصاری باقر یهترجم ،مفيد و مختصر: حقوق یفلسفه ،(1411) ريموند وکس، .43
 جنگل. جاودانه: تهران طوق،آقايی

 نگرشی: مالکيت از حمايت و اساسی قانون از صيانت مراجع» ،(1411) محمدرضا ويژه، .41
 پژوهش یفصلنامه ،«فرانسه و ايران اساسی قانون از صيانت مراجع عملکرد بر تطبيقی
 .310-334 صص ،01 ش ،عمومي حقوق
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 یزمينه در نگهبان شورای فقهای رويکرد» ،(1413) امجديان حسن و محمدرضا ويژه، .41
 دانش یفصلنامه ،«ایرويه یمطالعه عمومی؛ منفعت و خصوصی مالکيت رويارويی

 .31-04 صص ،10 ش ،عمومي حقوق

 .دوم نی، چ نشر :تهران راسخ، محمد یترجمه ،قانون مفهوم ،(1412) هربرت هارت، .45
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