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گزارش اجمالی

نوشتار حاضر پیرامون طرح «ابالغ ،انتشار و اجرای قوانین» است که اخیراً به هیأت رئیسه
مجلس تحویل داده شد .از آنجا که موضوع حاضر دارای ادبیات کافی در قوانین ایران نیست
در این نوشتار کوشیده شده با ارجاع به حقوق تطبیقی ،اطالعات مناسب در این خصوص ارائه
شود .این گزارش از چند محور تشکیل شده است .در مقدمه به فراز و فرود قوانین ناظر بر
«امضای قوانین» یا «توشیح قوانین» از زمان تأسیس مجلس شورای ملی تا امروز پرداخته شده و
روشن شده معنای امضای قانون این است که عالیترین مقام کشور اعالن کند که قانون بر طبق
اصول اساسی به تصویب رسیده است .در محور دوم که خالصهای از برخی کتابها و مقاالت
آمده است موضوعاتی چون توشیح ملوکانه در قوانین اساسی انگلیس ،پروسههای انتشار قوانین
و سازوکاری که قانون را به اطالع مردم میرساند و اثرات حقوقی آن بر امور و بحث امکان
خودداری از امضا توسط رئیسجمهور ارائه شده است .در محور سوم ذیل مطالعات تطبیقی
کوشیده شده قوانین و روندهای ناظر بر امضا و ابالغ و خصوصاً گسترۀ اختیارات رئیسجمهور
در ابالغ یا عدم ابالغ در حقوق اساسی ایران و دیگر کشورها مقایسه گردد و در محور چهارم،
گزارشی از نشستی ارائه میشود که در مرکز تحقیقات اسالمی مجلس بدین منظور برگزار شد
و جوانب حقوقی و سیاسی موضوع این نوشتار بررسی گردید .مهمترین نظرات و پیشنهادات
کارشناسان حاضر در این نشست دربارۀ طرح مذکور بدین قرار است:
 -1همخوانی بین صدر و ذیل طرح وجود ندارد .مقدمات دالیل توجیهی با آنچه در مواد
 7و  8آمده است همخوانی ندارد.
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 -2آنچه بهعنوان هدف سامان بخشیدن به نظام تقنینی کشور در دالیل توجیهی معین شده
است هدف نیست بلکه پروسه است .هدف چیز دیگری است.
 -3الزم است وکال ،قضات و دستگاه قضائی پیوستی برای این طرح تنظیم کنند که در
حوزۀ مباحث چک ،مباحث فرارهای اقتصادی یا فسادهای اقتصادی مهلت  15روزۀ ابالغ
قوانین چه مشکالتی را بهوجود میآورد.
 -4این طرح قدرت قوۀ مجریه را محدود میکند.
 -5این طرح می تواند زمینه گسترش صالحیت مجلس در حوزه ای باشد که در اختیار قوه
مجریه است.
 -6ابالغ و انتشار امری اجرایی است و نه تقنینی؛ از این رو ممکن است این طرح با اصل
 60قانوناساسی مغایرت پیدا کند زیرا امضا برای ابالغ ،نوعی توشیح است.
 -7متن قانون معین نکرده است که اگر رئیس مجلس ،قانون را ابالغ نکرد ،چه اتفاقی
خواهد افتاد ،از اینرو این متن ،شرایط فعلی را پیچیدهتر میکند.
 -8این طرح منجر بهدرهم ریختگی نظامهای مندرج در قوانین متعدد همانند قانون مدنی،
قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور و قانون همهپرسی میشود.
 -9عبارت «اقدام» در مادۀ پنجم مبهم است.
 -10این طرح انسجام موضوعی ندارد و سه موضوع ابالغ و انتشار قوانین ،تهیۀ آییننامهها
و دسترسیپذیری اطالعات را هدفگذاری کرده است.
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گزارش تفصیلی
مقدمه

امضای قوانین یا توشیح قوانین ریشهای تاریخی در حقوق اساسی انگلستان دارد که پادشاه
قوانین مصوب پارلمان را امضا میکرد .امضای پادشاه ضمانت اجرای قوانین در قلمرو پادشاهی
بود .پادشاه انگلستان قوانین را امضا میکرد تا اوالً از طریق آن اعالن کند که به پارلمان اجازه
داده است در قلمرو وی به تصویب قانون مبادرت کند .ثانیاً این امضا مبین این بود که پادشاه
نیز با اقدام پارلمان موافق است و به قانون امضا شده احترام میگذارد .بهعبارت دیگر معنای
امضای قانون این است که عالیترین مقام کشور اعالن کند که قانون بر طبق اصول اساسی به
تصویب رسیده است و از آن پس همه باید از آن اطاعت کنند .
این سنت پارلمانتاریستی انگلیس به تدریج به حقوق اساسی دیگر کشورها وارد شد و مبنای
آن کموبیش تضمین اجرای قانون گردید؛ زیرا در اغلب قوانین اساسی که عالیترین مقام
کشور مسئولیت امضای قوانین را برعهده دارد اجازه داده شده که او نسبت به قانون اعتراض
کرده و آن را امضا نکند .چنین قوانینی تنها در صورتی قابل اجرا خواهد بود که پارلمان دوباره
و در اغلب موارد با حد نصاب بیشتری آن را تصویب کند .حتی در کشورهایی نیز که عالیترین
مقام کشور حق اعتراض و بازگرداندن قوانین به پارلمان را ندارد اگر عالیترین مقام کشور
بهعنوان نماد حاکمیت ملی قانونی را امضا نکند ،چنین قوانینی به خوبی اجرا نخواهد شد و در
واقع اینگونه قوانین عمالً فاقد ضمانت اجرایی محکمی خواهند بود.
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در حقوق اساسی دوران مشروطیت ،در پرتو اصول پانزدهم ،سیوسوم و چهلوهفتم قانون
اساسی ،قوانین مصوب مجلس و سنا به امضای شاه ،که عالیترین مقام کشور بود ،میرسید .نه
در قانوناساسی مشروطه و نه در مادۀ  1قانون مدنی مصوب  1307/2/18مهلتی برای امضا
پیشبینی نشده بود .ولی پس از امضا مقرر شده بود که «قوانین باید ظرف سه روز از تاریخ
توشیح به صحه ملوکانه منتشر شود» .
اصل  49قانون اساسی مشروطه و اصل  27متمم قانوناساسی نیز به گونهای تلویحی ،تنفیذی
بودن امضای قوانین توسط شاه را اعالم میکرد .برای مثال ،طبق عبارتی از اصل اخیر...« ،
استقرار قانونگذاری موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح
به صحه همایونی» .بدین ترتیب ،احکام این دو اصل و ادبیات حاکم بر آنها ،بهویژه اصل اخیر
عمل توشیح را از ارکان قانونگذاری تلقی کرده و آن را مرحلهای از مراحل تقنین به حساب
آورده است .ولی اصل  49متمم قانوناساسی به شاه اجازه تعویق و توقیف قوانین مصوب را
نمیداد .طبق این اصل هر چند «صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه
است» ولی وی نمیتوانست اجرای آن قوانین را تعویق اندازد یا متوقف کند.
در قانوناساسی جمهوری اسالمی ایران یکی از وظایفی که به رئیسجمهور واگذار شده
است ،امضای قوانین و نتایج همهپرسی است .طبق اصل  123قانوناساسی «رئیسجمهور موظف
است مصوبات مجلس یا نتیجۀ همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابالغ به وی امضا کند
و برای اجرا در اختیار مسئوالن بگذارد» .هر چند مفاد این اصل روشن به نظر میرسد ،ولی در
برخی موارد و بهویژه در سالهای اخیر و در عمل ،زوایای مبهم آن مجال بروز پیدا کرده است.
گاه رؤسایجمهور ایران با این ادعا که فالن مصوبه مجلس با اجرای قانون خاصی یا
قانوناساسی مخالف است ،از امضای آن سرباز زدهاند.
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 -1خالصة کتب و مقاالت

 -1-1توشیح ملوکانه در غرب

گی اوناق در کتاب «حقوق و امتیازات پادشاهی انگلیس» به تشریح تاریخچه و روندهای
توشیح ملوکانه در انگلیس میپردازد .به گفتۀ وی موافقت و توشیح سلطنتی روش رایج و
متداول کشوری است که از طریق آن شخص پادشاه (و احتماالً از طریق مقامی رسمی) و به
طور رسمی قانون مصوب پارلمان آن کشور را توشیح مینماید .در میان بعضی از ملل ،این
توشیح اعالم رسمی اجرایی شدن قانون است .حال آنکه ممکن است در میان دیگر ملتها
توشیح متمایز از اجرایی شدن قانون باشد .در اکثریت سلطنتهای معاصر این عمل کمی بیش
از حالت رسمی بودن است؛ حتی در کشورهایی که هنوز به پادشاه اجازه منع از توشیح ملوکانه
را میدهند (نظیر پادشاهی انگلستان ،نروژ و لیختن اشتاین) پادشاه تقریباً هرگز چنین کاری را
نمیکند .موارد عدم توشیح ملوکانه بسیار نادر است.
گاهی توشیح یا موافقت سلطنتی طی مراسمی اتفاق میافتد .برای مثال در انگلستان ممکن
است پادشاه در مجلس اعیان حضور یابد یا اینکه نمایندگانی از اعیان را منصوب کند تا توشیح
ملوکانه طی مراسمی که در کاخ وستیمنستر برگزار میشود ،اعالم گردد؛ ولی معموالً توشیح
ملوکانه کمتر طی مراسم بلکه از طریق مکتوبهای (مرقومه) ملوکانه به انجام میرسد.
در دیگر کشورها نظیر استرالیا ،تنها فرماندار کل و نمایندۀ پادشاه الیحه را امضا میکنند.
در مجلس سنای کانادا به دست فرماندار کل و یا با حضور شخص شاه در مراسمی توشیح
الیحه امضا میشود.
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اوناق در قسمتی از کتاب به روندهای دموکراتیکی میپردازد که به تدریج عمل توشیح
ملوکانه در انگلستان را به سمبلی سیاسی تبدیل نمود .چنانچه آخرین باری که ملکۀ انگلیس از
امضای قانون مصوب پارلمان ممانعت کرد به دو قرن پیش برمیگردد .آخرین پادشاه سلسلۀ
استوارت یعنی «ملکه آن» در  11مارس  1708به توصیۀ وزیرانش از توشیح و موافقت با الیحۀ
«شبه نظامیان اسکاتلند» خودداری کرد .با این حال در سال  1976کمیسیون توشیح سلطنتی لغو
و اقدام توشیح پادشاهی جایگزین آن شد .در هر صورت بخشی از این قانون پادشاه را از اینکه
به میل خود توشیح ملوکانه را اعالم نماید ،بازنمیداشت .درواقع موافقت ملوکانه آخرین مرحله
برای تبدیل الیحۀ پارلمان به قانون است.
به محض اینکه الیحهای به پادشاه یا نمایندۀ پادشاه ارائه شود او گزینههای ذیل را دنبال
میکند:
ـ پادشاه ممکن است توشیح ملوکانه را امضا کند و از این طریق اقدام پارلمان تبدیل به
قانون میشود؛
ـ پادشاه ممکن است (از لحاظ نظری) توشیح الیحه را از طریق قدرت مطلقه به تعویق
بیندازد که این عمل را میتوان وتوی الیحه نامید؛
ـ پادشاه ممکن است به توصیۀ وزرای خود توشیح پادشاهی را رد کند؛
 -1-2فرآیند توشیح رئیس کشور

بنین فرانسیز در کتاب «پروسههای توشیح ملوکانۀ نوین» به سنخ برخورد پادشاهان سلسله
استوارت و هانوفر با مصوبات پارلمان پرداخته است .به گفتۀ وی در حکومت سلسلۀ هانوفر ،به
تدریج مجلس و دولت ،قدرت بیشتری در اختیار گرفتند .اولین پادشاه هانوفر ،جورج اول ،به
وزیرانش بیشتر از پادشاهان قبلی متکی بود .پادشاهان بعدی این سلسله تالش کردند تا قدرت
و تسلط سلطنت بر قانون را احیا کنند .جورج سوم و چهارم هر دو آشکارا مخالفت خود را با
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طرح روشنگری و آزادیبخشی کاتولیک اظهار کردند و اعالم نمودند که پذیرش یا تأیید
طرح روشنسازی افکار و قدرتبخشی کاتولیک از سوی سلطنت به معنای نقض سوگند
پادشاهی است که در آن سلطنت ضامن حفظ و حمایت کلیسای انگلستان از سلطۀ پاپ است.
همچنین سلطنت اعالم کرد تصویب چنین طرحی به معنای اعطای حقوق به افرادی است که با
قدرت خارجی در ارتباط هستند و مشروعیت سلطنت را به رسمیت نمیشناسند .با این حال،
جورج چهارم با اصرار و توصیۀ وزرایش به اکراه موافقت خود را اعالم نمود .بنابراین در
انگلستان و در دیگر کشورهای مشترکالمنافع در کنار رشد مفهوم مسئولیتهای وزرا ،قدرت
برداشت و حذف توشیح حکومتی از بین رفته است.
 -1-3حاکمیت قانون

بهمن سلطانی در مقالهای با عنوان «حاکمیت قانون» ضمن تشریح روندها و قواعدی که
ذیل آن مصوبه به قانون تبدیل میشود با برجسته کردن این مطلب که «جهل به قانون رافع
مسئولیت نیست» مینویسد پس از انتشار قانون ،اصل بر این است که آحاد ملت اعم از ساکنان
داخل و یا خارج از کـشور بـا مـتن آن آشنا شده و مطابق آن ،روابط خود را تطبیق مینمایند
و از آن به بعد کسی نـمیتواند بـه دلیل عدم آشنایی با قانون ،از زیر بار مسئولیت شانه خالی
کند و بهعبارت دیگر «جهل بـه قـانون رافع مسئولیت نیست» .عالوه بر وجود قانون که حافظ
منافع افراد جـامعه و بـرقرارکنندۀ نظم است ،استفادۀ درست از قـانون هـم بـرای بهبودِ سالمت
روابط افراد مفید خـواهد بـود؛ زیرا کسی که به قانون متوسل شده و حق خود را استیفاء یا
حفظ مـینماید بـه طرف مقابل نیز تفهیم مـیدارد که چـنانچه اسباب ایـجاد خـلل و نـادرستی
در روابط از سوی هرکسی بـهوجـود آید این قانون است که حقوق وی را استیفا میکند.
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 -1-4امکان خودداری از امضا

مسلم آقایی طوق و محمود رضا دولت در مقالۀ «نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق
اساسی ایران» مینویسند هرچند در نخستین پیشنویس قانوناساسی همانند بیشتر قوانین اساسی،
امضای قوانین ،مسئولیتی تشریفاتی نبوده و رئیسجمهور میتوانست نسبت به قوانین اعتراض
کند ولی با بررسی مشروح مذاکرات جلسۀ  46مجلس خبرگان در تدوین قانوناساسی بدین
نتیجه میرسیم که به دالیل نه چندان مشخص در ذهن بیشتر اعضای این مجلس ،مسئولیت
رئیسجمهور در امضای قوانین امری تشریفاتی است و نمیتواند از امضای آن خودداری کند.
نایب رئیس مجلس در پاسخ اظهارات دکتر نوربخش مبنی بر اینکه «اگر چیزی را
رئیسجمهور امضا نکرد تکلیف چیست ،فرض بفرمایید چیزی مطابق میلش نبود ،آیا میتواند
به مقامی دیگر ارجاع کند؟» عنوان کرد که اگر در قوانین مصوب مجلس چیزی بود که مطابق
میل رئیسجمهور نبود میتواند استعفای خود را تقدیم کند ولی نمیتواند جلوی اجرای قانون
را بگیرد .این اظهار نظر نیز هیچ اعتراضی در پی نداشت و به نظر میرسد به گونهای تلویحی
بازگو کنندۀ قصد قانونگذار اساسی در این خصوص است.
اعتقاد به تشریفاتی بودن امضا تا بدین حد در این مجلس فراگیر بود که رشیدیان یکی از
اعضای مجلس خبرگان تدوین قانوناساسی بدین مسئله اعتراض کرد« :اگر میفرمایید که
امضای رئیسجمهور تشریفاتی است مؤمن که کار لغو نمیکند :وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ.
اگر این لغو است که آن را بردارید و اگر میخواهید بهانه یا سرنخی به دست بدهید که آن هم
باید تکلیفش معلوم و روشن شود و ملت ایران هم بدانند .به هر حال باید از دیکتاتوری
جلوگیری شود و هیچ احتیاجی هم به این نیست که رئیسجمهور هم امضا کند .همانطور که
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شاه هم قوانین را توشیح میکرد و بعد هم ایجاد حقی شد و بعد هم همینطور مجلس سنا
مصوبات مجلس ملی را امضا و تصویب میکرد که بعد هم برای آنها خودبهخود ایجاد حقی
میکرد و خواهشمندم که در این زمینه تجدید نظر شود؛ زیرا این اصل با این وضع به درد
نمیخورد و باید حذف شود.
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 -2مطالعات تطبیقی

 -2-1قلمرو صالحیت قوۀ مقننه در حقوق اساسی تطبیقی

در حکومتهای دمکراتیک قانونگذاری حق پارلمان است که مظهر حاکمیت ملی شناخته
شده و مستقیماً ارادۀ عمومی را در قالب قانون اعالم میکند .با این وجود نمیتوان گفت پارلمان
اقتدار قانونگذاری را به هر نحو بخواهد میتواند اعمال کند ،گرچه مدونکنندگان قانوناساسی
کشورها به ندرت محدودۀ پارلمان را مشخص کردهاند با این حال به اشکال مختلف محدودیت
پارلمان احساس میشود.
در بیشتر کشورها تصویب بخش وسیعی از مقررات کشور ،با عناوین مختلف مثل
تصویبنامه و آییننامه و اساسنامه و نظایر آن با قوۀ مجریه است و استدالل میکنند مجلس
نمیتواند در همۀ مسائل جزئی به وضع قانون بپردازد .بنابراین مقرراتی که ماهیت قانون را ندارد
با قوۀ مجریه است اما این مسئله بحث طوالنی را میطلبد که چگونه باید حد قانون و مقررات
پایینتر از آن را مشخص ساخت و چه ضمانت اجرائی در تفکیک این دو باید در نظر گرفت.
در جمهوری پنجم فرانسه که اکنون نیز امتداد دارد تصویب آییننامه و مقررات موضوعۀ دولت
اصل و قانونگذاری استثناء است؛ زیرا قانوناساسی اختیار قانونگذاری را در موارد مشخص
اعالم داشته و مابقی را به قوۀ مجریه واگذار کرده است وبرای اینکه پارلمان را از تجاوز باز
دارد و در همان محدودۀ معین محصور نماید شورای قانوناساسی را پیشبینی کرده است.
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بنابراین مالحظه میشود در چنین وضعی اقتدار قوۀ مجریه در سطح قانونگذاری از پارلمان
پیشی گرفته است .در بعضی کشورها اگرچه قانوناساسی موارد خاصی را برای قانونگذاری
معین ساخته ولی این تعیین به آن معنی نیست که قوۀ مقننه در سایر زمینهها حق وضع قانون را
ال در قانوناساسی هلند مواردی اعالم گردیده که تعیین تکلیف آنها جز از طریق قانون
ندارد مث ً
ممکن نیست .هدف این نبوده که پارلمان نتواند در سایر موضوعات تصمیمگیری نماید بلکه
منظور این بوده که پارهای از امور فقط محتاج رأی پارلمان است و در غیر این امور بعضی
مسائل نیز توسط مجلس قانون گذاری میشود.
در ایاالت متحدۀ آمریکا هم مثل جمهوری پنجم فرانسه صالحیت قوۀ مقننۀ دولت فدرال
به موارد معین در قانوناساسی محصور گردیده ،اما این محدودیت به دلیل فدرال بودن ایاالت
متحده ،یعنی آنچه را که در قانوناساسی به کنگره اختیار داده نشده ،مربوط به ایاالت است
چون هر ایالت خود قوۀ مقننه دارد .مدونکنندگان قانوناساسی ایاالت متحدۀ آمریکا ،فهرستی
طوالنی از موضوعهایی که کنگره حق وضع قانون را دارد تنظیم نمودهاند ،از جمله استقراض،
مالیات ،بودجه ،نشر اسکناس ،تنظیم امور بازرگانی ،امور پستی ،روابط خارجی و بینالمللی،
حقوق مؤلفین و مصنفین ،اعالم جنگ و صلح.
بعضی از مؤلفین حقوق اساسی عقیده دارند عالوه بر اموری که تصریح شده مواردی هم
هست که استنباط میشود ارادۀ قانونگذار در واگذاری اختیار به کنگره بوده که اینها را
اختیارات ضمنی نامیدهاند و دربارۀ همین اختیارات ضمنی بارها اختالف نظر پیش آمده و
موضوع به محاکم کشیده است .بعضی اختیارات هم نه صریحاً در قانوناساسی آمده و نه به
نحو ضمنی فهمیده میشود ولی با وجود دیگر اقتدارات پارلمان الزم است که اعمال نماید و
برای مرتکبین آن مجازات معین کند .الزمۀ اختیار قانونگذار در وضع قانون این است که برای
اجرای آن قوانین ضمانت اجرا معین کند قانونگذاری که نتواند برای امر و نهی خود ضمانت
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اجرا معین کند قانونگذار نیست در حالیکه چنین اختیاری را به طور صریح و ضمنی به کنگره
ندادهاند.
بهعالوه اختیاراتی هم کنگره به تدریج و در عمل پیدا کرده و به صورت رویه در آمده
است .قانوناساسی بهطور صریح و ضمنی برای حالت اضطرار اختیاری برای کنگره قائل نشده
ولی عمالً هنگام جنگ یا بحران اقتصادی تحت عنوان اختیارات اضطراری قوانینی وضع کرده
است .مقررات مربوط به کنترل قیمتها و جیرهبندی مواد کمیاب ،از این قبیل است که البته
چنین مقرراتی در انحصار کنگره نیست ،حکومتهای ایالتی هم میتوانند از حق قانونگذاری
خود برای تعادل بازار در حوزۀ ایالت خود استفاده کنند و میتوان گفت از نوع اختیاراتی است
که هم مقننۀ حکومت مرکزی و هم مقننۀ حکومت ایالتی اجازۀ قانونگذاری دارند کما اینکه
دربارۀ اخذ مالیات هم چنین اقتدار مشترکی وجود دارد.
 -2-2امضای قوانین در حقوق اساسی تطبیقی

امضای قوانین از مسائلی است که در اکثریت قریب به اتفاق قوانین اساسی به اختصار یا به
تفصیل مورد اشاره واقع شده است .با بررسی قوانین اساسی مختلف ،میتوان به این نتیجه رسید
که در خصوص این مسئله الگوی یکسانی وجود ندارد .ولی در برخی موارد ،مشابهتهایی در
میان اکثریت قوانین اساسی مشاهده میشود .بدون آنکه بخواهیم در اینجا اصول مربوط به
امضای قوانین را از حدود هفتاد قانوناساسی تکرار کنیم ،تالش خواهیم کرد به طور اختصار
به نتایجی که از مطالعۀ این تعداد از قوانین اساسی به دست میآید اشاره کنیم.
 -2-3نقش رئیسجمهور در امضای قوانین

حسین مهرپور در اثر «مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی» ایران اشارهای نه چندان
مفصل به نقش عالیترین مقام کشور در امضای قوانین دارد .به گفتۀ وی در بیشتر قوانین اساسی
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مسئولیت امضای قوانین به عالیترین مقام کشور واگذار شده است .در نظامهای ریاستی
جمهوری ،رئیسجمهور ،در نظامهای ریاستی پادشاهی پادشاه یا ملکه ،در نظامهای پارلمانی
عالیترین مقام کشور و در نظامهای نیمه ریاستی ،رئیسجمهور مسئولیت امضای قوانین را بر
عهده دارند.
از این نگاه تقریباً در هیچیک از قوانین اساسی مسئولیت امضای قوانین به رئیس دولت
واگذار نشده است .بنابراین ،باید گفت که صَرف نظر از نوع نظام سیاسی کشور ،مسئولیت
امضای قوانین به مقامی واگذار شده است که ریاست کشور را بر عهده دارد .تنها در تعداد
انگشت شماری از کشورها مسئولیت امضای قوانین با نهاد دیگری است .برای مثال طبق بند (د)
اصل  81قانوناساسی کوبا رئیس مجلس قوانین مصوب را امضا و دستور انتشار آنها را صادر
میکند.
 -2-4تعیین مهلت برای امضا در حقوق اساسی تطبیقی

مطالعات تطبیقی قوانین اساسی کشورها در باب تعیین مهلت برای امضا نشان میدهد در
اکثریت قوانین اساسی ،مهلت مشخصی برای امضا تعیین شده است .این مهلت در میان قوانین
اساسی مختلف ،یکسان نیست .در برخی از قوانین اساسی چهارده روز (بند  1ماده 90
قانوناساسی چچن) ،در برخی  21روز (اصل  48قانوناساسی بورکینافاسو) ،در برخی سی روز
(بند  2اصل  35قانوناساسی بحرین) و در برخی دیگر حتی سه ماه (بند  1ماده  7قانوناساسی
فنالند) نیز ذکر شد است .در آثار عدم رعایت این مهلت نیز رویۀ یکسانی وجود ندارد .در
بیشتر موارد ،ذکر شده است که اگر عالیترین مقام کشور در مهلت مقرر قانون مصوب پارلمان
را امضا نکند ،قانون بدون امضای وی منتشر خواهد شد.

بررسی طرح ابالغ،انتشار و اجرای قوانین 19 

 -2-5مسئلۀ اعتراض به قوانین مصوب در حقوق اساسی تطبیقی

در برخی از قوانین اساسی کشورها مشخص میشود که رئیسجمهور میتواند از امضای
قانون خودداری نموده و نسبت به آن اعتراض کند .در صورت اعتراض ،معموالً قانون مزبور
به مجلس مربوطه اعاده شده و مورد بازبینی قرار میگیرد .اگر مجلس مجدداً قانون را تصویب
کند ،عالیترین مقام کشور ملزم به امضای قانون است و نمیتواند به آن اعتراض کند .در برخی
از قوانین اساسی ذکر شده است که مجلس برای تصویب مجدد قانون مزبور باید در رأیگیری
حد نصاب خاصی مثالً سه پنجم (اصل  68قانوناساسی گرجستان) ،دو سوم (اصل 127
قانوناساسی کاستاریکا) و یا نصف بهعالوۀ یک (اصل  167قانوناساسی کامرون) را رعایت
کند.
در برخی دیگر از قوانین اساسی حد نصاب خاصی تعیین نشده است .بنابراین ،صَرف نظر
از نوع نظام سیاسی کشور ،عالیترین مقام کشور حق دارد نسبت به قوانین مصوب اعتراض
کند .تنها در تعداد بسیار اندکی از قوانین اساسی مورد مطالعه که عموماً دارای نظام پادشاهی
تشریفاتی هستند ،قانوناساسی اعالم کرده است که عالیترین مقام کشور نمیتواند از امضای
قوانین خودداری کند (اصل  108قانوناساسی بلژیک) .در برخی نظامهای غیرپادشاهی نیز که
عالیترین مقام کشور از اختیارات خاصی برخوردار نیست ،حق خودداری از امضای قوانین را
ندارد (بند  2اصل  46قانوناساسی فیجی) .ولی همانطور که گفته شد ،تعداد اینگونه موارد
بسیار کم است و الگوی فراگیر ،همان امکان اعتراض عالیترین مقام کشور نسبت به قوانین
مصوب است.
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 -3نشست با کارشناسان

در تاریخ  97 /10/23نشستی با اساتید و کارشناسان پیرامون طرح اخیر «ابالغ و انتشار و
اجرای قوانین» ،که در تاریخ  97/8/14تقدیم هیأت رئیسۀ مجلس شد ،برگزار گردید .در این
نشست آقایان دکتر مرتضی گودرزی ،دکتر علی مشهدی ،دکتر محمد منصوری بروجنی ،دکتر
احمد تقی زاده ،سید محمد مهدی شهریاری ،دکتر محمد صالح تسخیری به نقد و بررسی
جوانب این طرح پرداختند .خالصهای از مباحث تقدیم میشود:
 -3-1دکترمرتضی گودرزی:

 در طرح چندان همخوانی بین صدر و ذیل آن وجود ندارد .بهعبارتی مقدمات دالیلتوجیهی چیزی میگوید و آنچه در موارد  7و  8آوردهاند چیز دیگری است.
 در طرح حاضر آنچه بهعنوان هدف سامان بخشیدن به نظام تقنینی کشور و حرکت بهسمت تدوین قانونی جامع و تکمیل بخش نخست در دالیل توجیهی معین شده است هدف
نیست بلکه پروسه است .هدف چیز دیگری است.
رویکرد طرح مشخص نیست و این باعث شده است که طرح پرتناقص شود .اگر این طرح
به همین صورت به مجلس برود به جای سامان ،دردی را به نظام تقنینی ما وارد و آسیب آن را
بیشتر میکند.
 در دالیل توجیهی جایی گفته شده است این طرح بنا دارد جلو سوء استفاده را بگیرد اگرهدف جلوگیری از سوء استفادههای اقتصادی است باید به گونهای دیگر تنظیم شود یعنی باید
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پیوست آسیبشناسی اقتصادی داشته باشد و اگر رویکرد طرح اجتماعی است الزم است
رویکرد اجتماعی داشته باشد.
 الزم است وکال ،قضات و دستگاه قضائی پیوستی به این طرح بزنند که در حوزۀ مباحثچک ،مباحث فرارهای اقتصادی یا فسادهای اقتصادی این مهلت  15روزۀ ابالغ قوانین چه
مشکالتی را بهوجود میآورد.
 -3-2دکترمحمد منصوری بروجنی

 مبنای امضای قانون توسط رئیسجمهور ریشه در تاریخ توشیح قانون توسط رئیسمملکت دارد که برای این هم چند وجه میشود قائل شد .الف -در هر صورت بعد از فراگیر
شدن سیستم تقسیم قوا رئیسجمهور نقش شاه و عنوان رئیس مملکت را ایفا میکند؛ ب-
مملکتداری و حکمرانی امروزی و همۀ شاخههای آن ،از همان درخت رئیس مملکت یا
اجرائیه منشعب شده است ،بهعبارتی شئون تقنینی ،سیاستگذاری و قضا از بن اصلی اداره
منفک شده و به همین خاطر خیلی از نقشها تا حد ممکن در جای اصلی خودش یعنی در ید
متصدی اداره باقی ماند و یکی از اینها توشیح قانون میباشد؛ ج -تشریفات امضای قوانین
میخواهد به قانون و آن متنی که پس از ماهها و سالها بحث در فرایندهای مختلف تقنینی ،به
صحن مجلس میآید اعتبار دهد ،پس خود امضا و توشیح قانون ،کارکرد اطمینان بخش دارد؛
د -امضای قانون واجد نقشی تعادلی در نظام قانوناساسی است.
 اتفاقی که در ایران سال  1358افتاد این بود ،چون ما نگران استبداد قوۀ مجریه بودیم،بسیاری از اختیارات اجرایی مجریه را گرفتیم به تصویب مجلس سپردیم .درحالی که بسیاری
از مصوبات مجلس همه ماهیتاً اجرائی هستند و هیچ شأن تقنینی ندارند ،ولی ما موکول کردیم
به استصواب مجلس.
 -ما این همه قوۀ مجریه را محدود کردهایم و در برابرش چه چیزی به قوۀ مجریه دادیم.
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 اگر تجربۀ فرانسه را در این خصوص مالحظه کنید ،میبینید فرانسویها خیلی زودحکومت مجلس پایهشان را تغییر دادند به آن ترتیبی که در دیرکتوآر (حکومت هیئت مدیره)
انجام شد .آمریکاییها هم بعد از یازده سال تجربه زمامداری ،شکل کنفدراسیون خودشان را
کنار گذاشتند و پادشاهی را در قامت رئیسجمهور ساختند.
 -3-3دکتر علی مشهدی

 این طرح موجب اقتدار رئیس مجلس و هیأت رئیسه میشود در حالیکه قانوناساسیچنین صالحیتی را برای اقتدار یافتن رئیس تمهید نکرده است .همان اتفاقاتی که در خصوص
عدم ابالغ از رئیسجمهور محتمل است ،دربارۀ رئیس مجلس نیز ممکن است اتفاق بیفتد؛
 ابالغ و انتشار امری اجرایی است و نه تقنینی؛ از این رو ممکن است این طرح با اصل 60قانوناساسی مغایرت پیدا کند؛ زیرا امضا برای ابالغ ،نوعی توشیح است؛
 متن قانون معین نکرده است که اگر رئیس مجلس ،قانون را ابالغ نکرد ،چه اتفاقیخواهد افتاد .از اینرو این متن ،شرایط فعلی را بدتر میکند؛
 این قانون منجر بهدرهم ریختگی نظامات مندرج در قوانین متعدد همانند قانون مدنی،قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسالمی ایران و قانون
همهپرسی میشود؛ درحالیکه نویسندگان آن ،چنین هدفی را ندارند؛
 عبارت «اقدام» در مادۀ پنجم مبهم است و یقیناً شورای نگهبان ایراد ابهام بر این موضوعرا خواهد گرفت .از اینرو باید نوع و ماهیت و سطح این اقدام تعیین شود.
 مهم است که بعضی مواقع ،عدم تهیۀ آییننامه ،مستند به دالیل موجه میباشد .از اینروصرف ًا عدم نگارش آییننامهها درصورتی که قرین به «دلیل قانونی» یا «عذر موجه» نباشد ،منجر
به مسئولیت مقام یاد شده شود.
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 نکتهای که مغفول مانده این است که شوراهای اداری نیز در کنار شوراهای عالی بایدمشمول این قانون شوند.
 بهنظر میرسد که این طرح انسجام موضوعی ندارد و سه موضوع ابالغ و انتشار قوانین،تهیۀ آییننامهها و دسترسیپذیری اطالعات را هدفگذاری کرده است .پیشنهاد میشود
موضوع ابالغ و انتشار را در قانون «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای
ریاست جمهوری اسالمی ایران» ،موضوع تهیۀ آییننامهها را در قانون «آییننامه مجلس» و
موضوع دسترسیپذیری را در «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات» اصالح کرد و از وضع
قانون جدید اجتنباب ورزید.
 -3-4دکتر احمد تقی زاده

 به نظر میرسد مبنای چنین طرحهایی جلوگیری از کجرویهای قوۀ مجریه باشد کهظاهراً سابقه در دید منفی به سنت پارلمانتاریستی قبل از انقالب دارد.
 می توان سه برخورد نسبت به این موضوع داشته باشیم .اول اینکه میتوان عنوان آن راعوض کنیم یعنی بنویسیم «طرح اصالح قسمتی از قانون مدنی» .دوم اینکه میتوانیم طرح
جدیدی بگذرانیم که به طرح موجود سه ماده الصاق شده باشد .سوم اینکه میتوان این طرح
را به آیین نامۀ داخلی مجلس ضمیمه کنیم؛
 بهتر است این طرح را بهعنوان «اصالحی بر قانون وظایف و اختیارات رئیسجمهور»تصویب کنیم نه بهعنوان «اصالح قانون مدنی» ،اصالح قانون مدنی تعمیم جدیدی است که
ارتباطی با قانون مدنی ندارد؛
 اما مشکلی که هست این است که در اینجا ضمانت اجرا مشخص نشده است .اگر باالترینمقام مستنکف از قانون باشد چگونه باید با او رفتار شود ،در مادۀ  6و  7ضمانت اجرا وجود
ندارد.
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 یکی از مشکالت قانونگذاری نسخ کلی در قوانین است .در اینجا نیز قانونگذار نیامده یانتوانسته و یا نخواسته و یا با وجود تورم تقنینی نتوانسته است مشخص کند چه قانونی با این
قانون مغایر است و گفته در مواردی که آمده اینها نقض میشوند و از این رو باید به طور
کامل مشخص شود؛
 در این طرح جای مادهای خالی است و آن این است که روزنامۀ رسمی باید زیر مجموعۀقوۀ مقننه قرار بگیرد و هیچ دلیلی وجود ندارد که ذیل قوه قضائیه باشد.
 گفته میشود در بیشتر کشورها عالیترین مقام کشور است که این قوانین را امضا میکند.به نظرم چنین نیازی نیست چون اوالً اجرا بر عهدۀ قوۀ مجریه است نه بر عهده عالیترین مقام
کشور.
 نکتۀ مهمتر اینکه حق وتو در اینجا معنی ندارد .فرض بر این است که مجلس مصلحترا تشخیص میدهد و قانونی را وضع میکند .پس اگر فرض براین است که نه با قانوناساسی
و نه با شرع مغایر است چه دلیلی دارد که رئیسجمهور از حق وتو برخوردار باشد و حق وتو
اجرای قانون را حداقل با تأخیر مواجه میکند .در کشورهایی که رئیسجمهور حق وتو دارد،
معموالً اینگونه است که رئیسجمهور یا مصوبه را به مجلس برمیگرداند که مجلس آن را
دوباره با اکثریت باالیی تصویب میکند و یا اینکه مجلس آن را تغییر میدهد.
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پیوست

بررسی طرح ابالغ ،انتشار و اجرای قوانین
مادۀ  -1قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی و نتیجۀ همهپرسی پس از طی مراحل قانونی
توسط رئیس مجلس همزمان به رؤسای قوای مجریه و قضائیه برای اجرا و به روزنامۀ رسمی
برای انتشار ابالغ میشود.
مادۀ  -2رئیسجمهور قوانین یا نتیجۀ همهپرسی را ظرف مدت پنج روز امضا و به مجریان
ابالغ مینماید.
مادۀ  -3روزنامۀ رسمی موظف است قوانین و نتیجۀ همهپرسی ابالغی را ظرف مدت سه
روز منتشر کند.
مادۀ  -4قوانین پس از انتشار در سراسر کشور الزم االجرا است ،مگر آنکه زمان خاصی
برای آن مقرر شده باشد.
مادۀ  -5هرگاه هیأت وزیران یا مرجع دیگری مأمور تهیه یا تصویب آیین نامۀ اجرایی
میشود ،موظف است در مهلت قانونی اقدام الزم را انجام دهد .در صورت تأخیر ،باالترین
مقام مربوطه مستنکف از اجرای قانون محسوب میشود.
مادۀ  -6تأخیر در تصویب آییننامه مانع حقوق مکتسبۀ اشخاص از زمان الزم االجرا شدن
قوانین نیم شود.
مادۀ  -7کلیۀ آییننامهها ،تصویبنامهها ،تصمیمنامهها ،بخشنامهها و سایر مقررات فاقد
طبقهبندی مصوب هیأت وزیران ،وزرا و شورهای عالی باید در روزنامۀ رسمی و مصوبات
شوراهای اسالمی در جراید محلی منتشر گردد.
مادۀ  )1( -8تا ( )3قانون مدنی نسخ میگردد.
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