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 .1ااتادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران (سردیس فارابی) ،نم ،ایران
دريافت9316/2/96 :

پذيرش9316/6/21 :

چكیده
خواندن متن نوانین اااای در شناختن نحوهی عملکرد نظام ایاای کافی نیست .ریی ی
موجود در انتخاب یزیر اطالعات از جمل مواردی اات ک در متن نانون اااای نوشت شده ی در
دیگر مقررات چیزی دربارهی آن نیامده اات .ریی های جاری مبتنی بر متن نوشت ی نانون اااای
نیستند .موضوع این مقال سراش دربارهی فاصل ی میان متننوشت ی نانون ی عملکرد یانعی
نهادهای نانونی اات .این رییکرد سااخ ب کسانی اات ک هم نانون اااای را در متننوشت ی آن
میبینند ی بدان اصرار دارند .اینان موضوع حقوق اااای را ب متننوشت ی نانون ی آرا ی نظریات
شورای نگهبان محدید میکنند .چنین رییکردی تصویری نانص ی ناراا از نانون اااای ب نمایش
گذاشت اات .نهادهای نانون اااای با نظر ب توازن نوای ایاای صالحیتهای خود را مواع یا
مضیق ت سیر میکنند .این مقال نصد دارد تا توج ب این مقوالت را در مطالع ی حقوق اااای
ایران تذکر دهد .کوشش خواهیم کرد از یک او نشان دهیم آیا نظری ی حقوق اااای ایران می
تواند مبنایی برای سذیرش این نواعد فراهم کند ی از اوی دیگر چ موازین ی معیارهایی بر این
نوع نواعد حاکم اات.
کلیدواژهها :اخالق ی آداب مربوط ب اجرای نانون اااای ،اصول نانوشت نانون اااای،
ریی های اجرای اصول نانون اااای ،عرف اااای ،نانون اااای نوشت .
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مقدمه
بنابر اصول  199ی  196نانون اااای ج.ا.ا «یزراء تواط رئیسجمهور تعیین ی برای گرفتن
رأی اعتماد ب مجلس معرفی میشوند  »...ی «رئیسجمهور میتواند یزراء را عزل کند ی در این
صورت باید برای یزیر یا یزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد  .»...بنابر منطوق ی م هوم
این اصول اختیار عزل ی نصب یزرا با رئیسجمهور اات .از آغاز انتخاب یزرا ،از نخستین
دیرهی اجرای اصل تا امریز ،در مورد عزل ی نصب برخی از اعضای هیأت دیلت باید نظر
رهبری تأمین میشد ی این دات از اعضای هیأت دیلت با نظر ی تأیید رهبری انتخاب ی ب
مجلس معرفی میشدند .این ریی ی اابق  ،ناعدهای نانوشت در حقوق اااای ایران بود ک در
هر دیره ب نسبت جایگاه نخستیزیر یا رئیسجمهور در نظام ایاای ی توازن نوا ی رابط ی
میان ای ی نهادها ی نوای دیگر متغیر بود .اما در االهای اخیر برخوردهایی میان برخی از
نهادهای نانون اااای ریی داد ک آشکارا این ناعدهی نانوشت را در برابر دیدگان نافران نرار
داد ی نیدهایی ،ریشنتر از سیش ،بر این اصول نانون اااای یارد کرد ی نشان داد ک
رئیسجمهور در ب کار بستن این اختیار ی صالحیت مبتنی بر نانون اااای الزامات ی مقدماتی را
باید رعایت کند ی در این خصوص گویا ریی ی ریالی برای اجرای این اصل ایجاد شده

اات)1(.

نمون ی برجست ی این موضوع ،عزل یزیر اطالعات ،حیدر مصلحی ،از طرف رئیسجمهور
ینت ی مخال ت رهبر با این تصمیم ی در سایان بازگشت یزیر ب یزارتخان بود .سس از ااتع ای
یزیر ی نبول ااتع ای ایشان از اوی رئیسجمهور ینت ،مقام رهبری در تاریخ  1931/1/91در
نام ی شمارهی  1/17776خطاب ب «یزیر اطالعات» نوشتند ...« :از شما میخواهم بیش از
سیش در انجام مأموریتهای مهم داخلی ی خارجی یزارت اطالعات اهتمام ب خرج داده ی با
ارمای ی عظیمی ک آن یزارتخان از نیریی انسانی توانمند ی انقالبی ی متدین ی فنآیریهای
ریز برخوردار اات ی با حمایت دیلت خدمتگزار ی همکاری اایر نهادهای اطالعاتی اجازه
ندهید کوچکترین فترت ی استی در انجام یفایف نانونی آن داتگاه مهم سیش آید ( » ...دفتر
ح ظ ی نشر آثار آیتاهلل خامن ای .)1931/1/91 ،حتی در نمون ی انتصاب معاین ایل ،از
رئیسجمهور ینت خواات شده از آنجا ک انتصاب مورد نظر ایشان «برخالف مصلحت
جنابعالی ی دیلت ی موجب اختالف» اات« ،الزم اات انتصاب مزبور ملغی ی کأن لم یکن»
اعالم شود (دفتر ح ظ ی نشر آثار آیتاهلل خامن ای ،

)2(.)88/4/27

در نام مربوط ب یزیر اطالعات ،رهبری مستقیماً یی را خطاب کرده ی از ای خواات اات
بیش از سیش در انجام مأموریت های مهم داخلی ی خارجی یزارت اطالعات اهتمام ب خرج
دهد .تعلل رئیسجمهور در سذیرفتن حکم رهبری اعتراضات نیریی ایاای بسیاری را
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برانگیخت .از جمل یکی از نمایندگان مجلس گ ت بود« :با توج ب شرایطی ک در حال حاضر
در کشور یجود دارد متأا ان باید بگوییم ک نانون اااای در حال تعطیل شدن اات ی فراتر
از آن مسئل ای ارنوشتااز برای نظام ااالمی ک همان حکم یالیت فقی اات مورد
بیاعتنایی نرار میگیرد» (راالت؛  11اردیبهشت

)9(.)1931

در این موضوع تعلل ی ط ره از

نبول این حکم همچون «تعطیل شدن نانون اااای» تلقی شده اات.
همینجا باید میان حکم حکومتی ی ریی های اجرای اصول نانون اااای ت کیک نائل شد.
حکم حکومتی ماهیت سسینی دارد ،یعنی سس از ینوع یانع ای ی اتخاذ تصمیمی یارد میشود.
درحالیک ریی های اجرای اصول نانون اااای ماهیت سیشینی دارند ،یعنی سیش از اتخاذ
تصمیمات مقدمات خاصی باید مالحظ ی رعایت شود .باید ب «مذاق» شکلگرفت در این
حوزهی خاص احترام گذاشت شود .در غیر این صورت ب یایل ی حکم حکومتی آن تصمیم
در جهت تدایم ریی ی «مذاق» ایجادشده اصالح خواهد شد )4(.براااس این ییژگی ،ت ایت
دیگری هم میان این دی نوع ناعده ب دات میآید :حکم حکومتی دفعی ی یکباره فاهر
میشود ،درحالیک ریی ی اجرای نانون اااای تدریجی اات ی در گذر زمان خلق میشود.
حکم حکومتی اصوالً نیازی ب تکرار ندارد تا معتبر باشد ،درحالیک ریی ها باید تکرار شوند تا
اعتبار یابند.
حتی اگر این ریی ها را ذیل اصل  27نانون اااای بیایریم ی آنها را ناشی از اختیارات
حاصل از عبارت «زیر نظر یالیت مطلق ی امر» بدانیم ،باز هم نمیتوانیم از عبارت اخیر همین
اصل ک تصریح کرده اات «بر طبق اصول آیندهی این نانون» چشم بپوشیم .با یجود این ،اگر
همچنان معتقد باشیم ک این ریی ها از صالحیت اختیاری نه ت در عبارت «زیر نظر یالیت
مطلق ی امر» نشأت گرفت اند ی یلیفقی نظر خود را ب ترتیب مقرر در ریی ها اعمال میکند ،در
این صورت نیز این بیان اخیر نافی ریی های نانوشت ی نانون اااای نیست ،بلک ب معنای
تبیین ی ت سیر اازیکارهای اجرایی عبارت مذکور اات .از این نظر توج ب این اصول ی
ریی های نانوشت یالزم اات.
آخرین تحول این موضوع در آاتان ی انتخاب همکاران جدید دیلت یازدهم ریی داد ی
در ادام ی بحثها دفتر رهبری در تاریخ  36/2/6مطلبی را در سایگاه دفتر ح ظ ی نشر آثار
رهبری مطلبی منتشر کرد .در بخشی از یادداشت گ ت شده اات« :ریی ی ثابت در هم ی
دیلتها ،هماهنگی با رهبری در انتخاب یزیران دفاع ،امور خارج ی اطالعات بوده اات ی
این هم ،حسب تکالی ی اات ک در نانون اااای برای رهبری در امور ایاات خارجی ی
دفاعی ـ امنیتی تعیین شده اات» .با توج ب متن باال دی نکت شایان توج اات .نخست اینک
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نقش رهبری در انتخاب برخی یزرا «ریی ی ثابت در هم ی دیلتها» اات؛ دیم آنک ای ای
نقش رهبری در این موضوع «حسب تکالی ی اات ک در نانون اااای برای رهبری  ...تعیین
شده اات» ،یعنی رهبری با ااتناد ی کسب صالحیت از نانون اااای چنین نقشی دارد.
اابق ی این موضوع در جمهوری ااالمی ب االهای ایلی ی تأایس نظام جدید
بازمیگردد ،از همان آغاز نیز الزم بود تا یزیر اطالعات فردی «نزدیک ب رهبری» باشد
(ریشهری .)44-49 :1989 ،حتی با گزین های سیشنهادی تصدی یزارت اطالعات ابتدا از
طرف دفتر امام تماس گرفت میشد (ریشهری .)47 :1989 ،ااماعیل فردیایسور در جلس ی
 62/11/1چنین توصی ی از موضوع را در مجلس ی در جلس ی رأی اعتماد ب یزیر اطالعات
عرض کرده اات (ریزنام ی رامی )1962 ،محمد ریشهری ،یزیر اطالعاتی ک موفق ب
کسب رأی اعتماد از مجلس شد ،در خاطراتش ب نقل از امام خمینی (ره) گ ت اند« :من ب آنای
مواوی گ ت بودم در مورد یزیر اطالعات موافقت من الزم اات ،ینتی شما را سیشنهاد کردند،
گ تم ایشان برای این کار منااب اات» .ریشهری در ادام ی این مطلب ی در توضیح
رابط شان با رهبری مینویسند« :تا زمانیک یزیر بودم هم ی کارهای اااای سیش از آنک با
رئیسجمهور ی نخستیزیر هماهنگ شود با امام هماهنگ میشد ی در یانع معتقد بودم ...
اطالعات باید هماهنگ با رهبری کار کند» (ریشهری.)61 :1989 ،
در مواجه با این موضوعات ،برخی حقوندانان نظرهای متنانضی طرح کردهاند ک ن تنها
اازگاری درینی ندارند ،فاند فرفیت بررای علمی ی فنیاند .ایشان از یک او گ ت اند :یرید
ب این موضوع از طرف رهبری «گرهگشایی از مشکل حقونی برای کشور بود ،چراک با
برکناری یزیر ،فاهراً ابقای مجدد ی مستقیم ای ب یایل ی رئیسجمهور ،سس از تحقق کامل
عزل یا ااتع ا دشوار باشد ،چنانک عدیل از ااتع ا سس از سذیرش سیشبینی حقونی نشده
اات! ی ناگزیر یزیر جدید باید با رأی اعتماد جدید مجلس تعیین شود» .درحالیک در سایان
همین عبارت نوشت اند« :تصمیمی ک اگرچ از نظر حقونی حق رئیسجمهور اات یلی نطعاً
اات اده از حق در امور حساس ی مهم اصوالً نیازمند مشورت ی تأمل بیشتری اات» (الهام،
 )2(.)4 :1931این دی جمل متنانضاند .اگر رئیسجمهور در این موضوع «از نظر حقونی حق»
داشت ،باید تصمیم نهایی از آن ای باشد .درحالیک عمالً چنین نیست ی رئیسجمهور «از نظر
حقیقی» ی در ااخت حقیقی ندرت چنین حقی نداشت ،بنابراین نمیتوان در این موارد فقط
ب متن نانون محدید شد .اشکال ی نقص این دیدگاه در مواجه با چنین موضوعی این اات
ک نانون اااای را ب اصول نوشت ی آن محدید میکند .توضیح ی فهم چنین موضوعی اااااً
بدین توج ب فاصل ی ایجادشده میان متننوشت ی ریی ی جاری ،ممکن نیست .طی االهای
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اجرای نوانین اااای ایران در کنار برخی اصول نوشت  ،اصل نانوشت ای شکل گرفت ک خود
را بر آن اصل خاص تحمیل کرده اات ،این اصول نانوشت ریی هایی هستند ک نحوهی اجرای
اصول نانون اااای را تعیین میکنند.
ریی های اجرای اصول نانون اااای بیرین از دایرهی حقوق نیستند .در درج ی نخست ب
این دلیل ک رفتارهایی ک از گذر آن خود را بریز میدهند« ،ینایع» ی ات انات اادهای نیستند،
بلک اعمال حقونیاند؛ سدیدآیرندگان آن بازیگران ایاایاند ،این بازیگران نهادهای برخاات از
نانون اااایاند ک در چارچوب صالحیتی ک نانون اااای ب ایشان داده عمل میکنند ی آیین ی
ریشی را ک مقرر کرده اات رعایت میکنند ) .(Avril, 1997, 149با این حال این ریی ها ارزش
ی اعتبار حقونی ندارند ،درحالیک اصول نانون اااای نوشت چنین اعتباری دارند.
در جریان این موضوع یاکنشهای بسیاری ب رفتار رئیسجمهور ینت نشان داده شد.
شاید بتوان این یاکنشها را ذیل «اخالق مربوط ب نانون اااای»((Dicey, 1915: 278-303) )6
توضیح داد؛ اخالنیاتی ک در تنظیم ریابط نوای عمومی نقش مهمی دارند .دنت در یاکنشها
نشان میدهد ک لزیم رعایت برخی مالحظات در اجرای اصول نانون اااای چنین شأنی
دارند .یکی از نمایندگان مجلس در ارزیابی این رفتارها آن را «مسئل ای ارنوشتااز برای
نظام» تلقی کرده بود .چنین ارزیابیای در احترام ب ریی های اجرای اصول نانون اااای مؤثر
اات ی بیاحترامی ب آن ممکن اات ب «تعطیل شدن نانون اااای» تعبیر شود.
تا اینجا صورت مسئل را تقریر کردیم ی نشان دادیم ک محل نزاع در این مقال کجاات.
محل نزاع در مبنای اعتبار ،الزام ی ضمانت اجرای چنین ریی های اجرایی ی اصول نانوشت اات.
بررای ی مطالع ی این موضوعات مهم در حقوق اااای ایران باید ذیل ریش ی م هومی انجام
گیرد تا بتواند بر ابعاد سیچیده ی چندالی ی این موضوعات سرتو اندازد ی ااختاری برای کنکاش
علمی ی دنیق آن ارائ کند .بیتوجهی ب م هوم نواعد نانوشت ی حقوق اااای ی ریی های
اجرای اصول نانون اااای مانع فهم ی دریافت دراتی از ماهیت این موضوعات اات .در حقوق
اااای کشورهای دیگر این موضوعات ذیل چنین م هومی بررای ی مطالع میشوند.

 .1اهمیت سابقه
این موضوع در حقوق اااای ایران «اابق » دارد ی سیش از این هم تعدادی از یزرا نیازمند
تأیید باالترین مقام مملکت برای تصدی یزارتخان بودهاند )7(.اابق دی اثر ب بار میآیرد ک از یک
اصل ناشی میشود .1 :نانونی بودن اعمال ناعدهای را ک تکرار میکند فرض میگیرد؛  .2بار اثبات
را جاب جا میکند.
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اثر نخست یکی از نابلیتهای اابق را ک مشریعیت دادن ب عملکرد جدید اات ،نشان
میدهد .هم ی جدالهای نانون اااای جمهوری ااالمی ایران ،مانند نوانین اااای کشورهای
دیگر ،نیریی اابق را همچون عامل مشریعیتبخش نشان میدهند ،چراک ب یضوح میبینیم
ریی ها ی ریالهایی در ابتدا همچون موارد نقض ی تجایز رد ی ن ی شدهاند ،در آخر خود را
تحمیل کرده ی حاکم شده اند ی سس از آن حتی خود را جزیی از نانون اااای یا ت سیر ی
برداشت درات از نانون اااای میدانند ی هم ی ت اایر دیگر را ت سیر ب رأی میخوانند.
در خصوص اثر دیم (تغییر بار اثبات) ،ک از دید ریانشناای تعیینکننده اات ی اثری
شبی اثر ریی ی نضایی دارد ،مقامی مانند رئیسجمهور یا نخستیزیر ک خود را ب سیریی از
اابق ی ریی ی ایجادشده محدید ی مقید میکند ،خود را داتبست ی ناگزیر مییابد .با خلق
این ریی ی اابق  ،ای را در یضعیت دشواری نرار دادهایم ،چراک تصمیمش از آغاز نابل
سیشبینی بود ی ازاینری باید ب بازتولید ی تکرار آنچ در موارد مشاب انجام داده بودیم ،بسنده
کند .رئیسجمهور یا نخستیزیر میتواند ب جای مخال ت ک برخالف اخالق شکلگرفت
دربارهی نانون اااای ی عامل بینظمی ی بر هم زدن نواعد بازی اات ،امنیت ی ثبات ریابط ی
احترام ب نواعد بازی را ب عنوان دلیل ی توجی بیایرد) .(Avril, 1197: 126بنابراین هر مقامی
هرچند تن دادن ب این ریی ی ریال را نپسندد ی آن را محدیدکنندهی دامن ی صالحیت ی
اختیارات نانونی خود بداند ،چاره ی گریزی در تبعیت از آن ندارد ی مخال ت با این ریی ها با
مخال تهای نیریهای غالب ایاای مواج میشود ی ب نوعی بر هم زدن ناعدهی مستقر بازی
ب شمار میآید ،چراک این ریی ها بر بستری از توازن نوای ایاای نرار گرفت اند .بنابراین
میبینیم ک بار اثبات ب ن ع اجرای ریی ی ریال جاری جاب جا شده ی همگان تونع دارند ک
این ریی ی ریال نادیده گرفت نشود .موضوعی ک خالف اصل اات ،ب تدریج ب اصل تبدیل
شده ی بار اثبات را با خود همراه کرده اات.
این ریی ها ی ریالهای اجرای اصول نانون اااای ماهیتی شب نراردادی دارند ،چراک
رضایت بازیگران ایاای یا طرفین این شب نرارداد از ارکان تعیینکننده ی شرط یجود این
ریی هاات .ب عالیه از این نظر نوعی تضاد در ریی های اجرای اصول نانون اااای یجود
دارد ک همان کسانی ک آن را سدید میآیرند ،باید از آن سیریی کنند« .عنصر تعیینکنندهی
ریی های اجرای اصول نانون اااای همکاری ی همداتی بر این اااس اات ک
سدیدآیرندگان خود را همبست ی سیوات ب یکدیگر میبینند»؛ بنابراین عنصری شب نراردادی در
ریی های اجرای اصول نانون اااای اات ،چراک اندیش ی توافق احزاب ی گریههای ایاای
در این زمین نقش تعیینکنندهای برای بنا کردن اابق ی دارد .با این یصف در ریی های اجرای
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اصول نانون اااای یک یج نراردادی اات ـ نوعی از نیم سیمان ک ییژگیاش یکجانب
بودن اات ـ ک البت رابط اش دیجانب ی نراردادی نیست ،بلک در آن ارادهی دیلت (در معنای
حاکمیت) حرف آخر را میزند.
ریی های اجرای اصول نانون اااای نواعد نانوشت ای هستند ک ریش ت صیلی اجرای
صالحیتهای مندرج در نانون اااای را تعیین میکنند .ب تعبیر دنیقتر دایسی ،ریی های
نانون اااای ،ریش اعمال ی اجرای صالحیتهای اختیاری مقامات حکومت را تعیین میکنند.
این ریشها باید با اصول ی معیارهای ایاای زمان هماهنگ ی اازگار باشند.
در این مقال یکی از نمون هایی ک در حقوق اااای ایران ،احتماالً میتوان ذیل این عنوان
نرار داد ،بررای میشود .معیارهای ارائ شده برای انجش ی ارزیابی این مصادیق در حقوق
اااای کشورهای دیگر میتواند نشان دهد ک این موارد تا چ حد شرایط نرار گرفتن ذیل
این عنوان را دارند .برای اینک بدانیم آیا در موضوعی ریی ی اجرای اصول نانون اااای
یجود دارد یا ن  ،باید آزمون

جنینگ()8

را ک شامل ا سراش اات ،اجرا کنیم .1 :اوابق

موضوع چیست؟  .2در خصوص این اوابق آیا بازیگران این عرص معتقدند ک ملزم ب
رعایت یک ناعدهاند؟  .9آیا دلیل موجهی برای این ناعده یجود دارد؟ ).(Marshall, 1987: 111
اگر ریی های اجرای اصول نانون اااای را ب اجزای اازندهی آن منحل کنیم ،در تعریف
آنها میتوان گ ت« :نواعدی ک از تصمیمات بازیگران عرص ی ایاات ناشی میشوند؛ این
تصمیمات ب لحاظ حقونی الزامآیرند ،چراک از نهادهای صالح برخاات از نانون اااای صادر
شدهاند ،اما تنها در حدید همان موضوع خاص معتبرند ( )...یعنی حکم مندرج در این نواعد را
نمیتوان از طریق تنقیح مناط ی نیاس ب موارد دیگر تسری داد .این نواعد ب این دلیل معتبرند
ک با نواعد باالداتی خود همخوان ی هماهنگاند» )(Avril, 1997: 123؛ یعنی این نواعد
نانوشت باید با ریح ی مذاق نانون اااای اازگار باشند تا بتوان آن را در زمرهی ریی های
اجرای اصول نانون اااای شناخت.
مسئل ای ک حقوندان حقوق اااای باید حل کند این اات ک اعتبار ی نانونی بودن انتقال
از اوابق یک موضوع ب تولد ی فهور یک ناعدهی عام را بسنجد .ب عبارت دیگر ،بگوید:
چگون ریی ها ی اوابق ب ناعدهی حقونی عام تبدیل شدهاند؟ ی این اوابق ی ریی ها الزام
خود را از کجا آیردهاند؟

 .2منشأ الزام رویههای قانون اساسی
نظری ی حقونی انگلیسی برای مسئل ی الزام ریی های اجرای اصول نانون اااای چنین
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سااخی تدارک کرده اات« :برای دانستن اینک رفتار ما با ریی ی مانحن فی مغایر نیست ،کافی
اات ببینیم ک ب آنها احترام گذاشت میشود؟ زیرا این ریی ها ایجاد شدهاند تا نواعد
الزامآیری را بیان کنند» .در نظام حقوق اااای باید بکوشیم تا ب لحاظ حقونی بود یا نبود این
نوع اوابق ایاای را شنااایی کنیم .سراش ی سااخی ک در شنااایی این نواعد اهمیت دارد،
این اات ک بدانیم چگون ممکن اات چنین ناعدهای از طریق یک تصمیم اجرایی زاده شود
(حتی تنها یک تصمیم ی ن بیشتر)؟ چگون نواعد خاصی ک اعتبار آن محدید ب شرایط
خاصی اات ،شرایطی ک آن را ب یجود آیردهاند ،میتوانند نواعدی عام ی دائمی تولید کنند؟
برای سااخ ب این سراش باید دی اطح را از یکدیگر ت کیک کرد؛ نخست اطح مؤثر بودن
ناعده ی دیم اطح اعتبار ناعده.
دربارهی اطح نخست (مؤثر بودن) ـ ک ب معنای میزان نیریی الزامی ک در یک
کنوانسیون ی ریی ی اجرای اصول نانون اااای اات ـ میتوان توضیح داد الزامی ک
رئیسجمهور در ضریرت بازگرداندن یزیر اطالعات حس ی لمس میکند ،این اطح از ییژگی
کنوانسیونها ی ریی های اجرای اصول نانون اااای را نشان میدهد (راالت 11 ،اردیبهشت
 )3(.)9 :1931ریی های تولیدشده در حقوق اااای ،معادل ی همسنگ ریی ی نضاییاند ،چراک
از گذر اجراات ک معنای متن آشکار میشود ی اینچنین اات ک میتوان حقوق موضوع را
سیگیری کرد ی فهمید .برخالف فکر رایج ،بازیگران عرص ی ایاات در رفتارشان نسبت ب
حقوق بیت ایت نیستند ،چراک این رفتار ی ریی ها ناشی از عمل نهادهایی هستند ک نانون
اااای آنها را بنا کرده ی صالحیتها ی اختیاراتیاند ک آنها را سای گذاری کرده اات

.

) (Avril, 1997: 125-126ب عبارت دیگر ،ریی ی رفتار ایاای معادل حقونی ریی ی نضایی
در حقوق اااای اات ،اما مربوط ب حوزهای غیرنضایی اات ،هرچند این دی حوزه میتوانند
مناطق همپوشانی هم داشت باشند؛ احتماالً مانند جایی ک شورای نگهبان یا دادگاه نانون
اااای برخی از کنوانسیونها ی ریی های اجرای اصول نانون اااای را ب رامیت بشنااد.
سیچیدگی ریی های اجرای اصول نانون اااای ناشی از ماهیت دیگان ی آن اات ک از
یک او ناعده اات ،اما ب نظر نمیراد ییژگیهای یک ناعدهی حقونی را (همان ت ایتی ک
دایسی میان

law

ی

rules

میگذارد) داشت

باشند)11(.

دشوارترین مسئل هنگام تعریف اعتبار

حقونی این نواعد ی سااخ ب مسئل ی اصلی آشکار میشود .آیا میتوانیم از امکان عقلی
هنجارهای خاصی ک یک هنجار عام نانوشت را اعمال میکنند ،ب امکان حقونی

(شرعی)()11

این هنجار عام گذر کنیم؟ ).(Avril, 1997: 141
مشکلی ک اعتبار ی الزام ریی های اجرای اصول نانون اااای طرح میکنند (مانند مشکل
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عرف حقوق اااای) جالب توج اات ،چراک نظری ی سوزیتیویستی (اصالت یضع) حقوق را
با طرح مورد ی نمون ی ناعدهی نانوشت ب چالش میکشند ی با تنگنا مواج میکنند .در نظام
حقونی مبتنی بر اصالت یضع ،احترام ب یک ناعدهی نانوشت نمیتواند بر سای ی الزام حقونی
ااتوار شود ،زیرا این ناعده از مجاری شناخت شده ی معتبر در نظام حقونی ارچشم نگرفت ،
بنابراین چنانک باید نمیتوان بدان ااتناد کرد ی مانند یک ناعدهی حقونی ک چنین فرایندی را
طی کرده اات ،نابل ااتناد نیست .مسئل ی اعتبار حقونی نقص ی ساشن آشیل ریی های اجرای
اصول نانون اااای اات .بیتردید اینها هنجارهایی هستند ک رفتار بازیگران را هدایت
میکنند ،اگرچ این هنجارها مؤثر ی مجری هستند ،ب لحاظ حقونی معتبر نیستند .اینها نواعد
حقونی نیستند ی بنابراین در دادگاه نمیتوان ب آنها ااتناد کرد .سس از آنجا ک در دادگاه
نابل ااتناد نیستند ،اؤالی ک مطرح میشود این اات ک چگون احترام ب این نواعد تضمین
میشود ی موارد نقض آن چگون مجازات میشود؟
از نظر عموم حقوندانان اعتبار ی یزن حقوق یضعی چنان عظیم اات ک یجود نواعد
نانوشت اغلب نادیده گرفت میشود ی اِحر حقوق نانوشت نمیتواند با معجزهی حقوق نوشت
سهلو بزند .از نظر ایشان هر آنچ نوشت نیست ،در نلمری ایاات اات ی ناعدهی حقونی نیست.
این نقد بر سوزیتیویسم حقونی یارد اات ک یجود چنین نواعدی را در نظام حقونی نادیده
میگیرد؛ نواعدی ک در حیات حقونی جاری ی ااریاند .در حقیقت ،اگر ناعدهی نوشت متونف
شده ی اجرا نشود ی دیگر ب عنوان ناعده شناخت نشود ی ناعدهی دیگری در افکار عموم
جایگزین آن شود ،باید سذیرفت ک ناعدهی نانوشت ای جانشین ناعدهی نوشت شده اات.
این نواعد از جنس حقوق نیستند ،بنابراین غیرترافعیاند ی نمیتوان در صورت نقض آنها
ب دادگاهی دادخواهی برد .سراشی ک باید بدان سااخ گ ت این اات ک چگون ب ناعدهای با
چنین ییژگیهایی احترام گذاشت میشود ی چگون اجرای آن تضمین شده اات؟ یعنی اگر
مثالً رئیسجمهور در ایران در انتخاب یزرایی ک تاکنون بنابر ریی های موجود کسب نظر
موافق رهبر الزم بوده ،چنین ااتمزاجی نکند ،با چ یاکنش حقونی مواج خواهد شد؟ آیا مثالً
مجلس از دادن رأی اعتماد ب آن یزیر خودداری خواهد کرد؟ یا با یاکنشهای غیرحقونی ی
ایاای مواج خواهد شد؟
نایب رئیس ینت مجلس در سااخ ب تذکر ش اهی یکی از نمایندگان گ ت بود« :آنچ آحاد
ملت ما بر آن التزام اعتقادی ی عملی دارند تبعیت از رهبری» اات (خان ی ملت.)1931/1/91 ،
همچنین  216تن از نمایندگان مجلس خطاب ب رئیسجمهور ینت ،ضمن حمایت از یزیر
اطالعات ،خوااتار موضع گیری صریح یی شده بودند .در نام ی نمایندگان تأکید شده بود:
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«از نظر مجلس شورای ااالمی جناب آنای مصلحی همچنان یزیر اات ی انتظار آن اات ک
حضرتعالی در تبعیت از مقام معظم رهبری با موضعگیری صریح ی حمایت از یزیر محترم
اطالعات ب اوء اات اده دشمنان خاتم دهید» (شرق 1 ،اردیبهشت  .)9-1 :1931ریز سنجشنب
 31/2/8مجلس برای بررای این موضوع جلس ی غیرعلنی تشکیل داد .یکی از نمایندگان در
تذکری در ریز چهارشنب گ ت بود« :نمایندگان برای بررای الیح ی بودج ی اال  31حضور نلب
ندارند ی گویا بحثهایی مهمتر از بودج را در دات بررای دارند» (شرق 8 ،اردیبهشت .)1931
گوفری مارشال توضیح میدهد ک

ریی های اجرای اصول نانون اااای ب دلیل

دشواریهای ایاای ک عدم اجرای آن میتواند ب بار آیرد ،اجرا میشوند ،ب همین دلیل ب
آنها احترام گذاشت میشود .اینها نواعدی هستند ک بر رفتار بازیگران ایاای تحمیل
میشوند .مورد یزیر اطالعات ،ی یاکنشهای ایاای اطراف آن ،ب یضوح یزن ی اهمیت چنین
موضوعی را نشان داد« .کنوانسیونی (ریی ی اجرای اصول نانون اااای) ک یک چنین نیدی
بر رفتارهای ایاای یارد کند از نظم ی ریح کلی ک نانون اااای سای گذاری کرده
ت کیکناسذیر اات ،چراک این نظم ی ریح کلی شرایط اجرای این نواعد را تعیین میکند .اما
اگرچ کنوانسیونهای نانون اااای ب لحاظ مواد ی مصالح در زمرهی نواعد حقونی اااای ی
نانون اااایاند ،اما اعتبار ی ارزش حقونی ندارند» )(Avril, 1997: 146؛ اما یزن ایاای ی اثر
عملی این ریی ها گاهی از اصول نانون اااای هم بیشتر اات.
ضمانت اجرای رفتارهایی ک ریی های اجرای اصول نانون اااای رعایت آنها را تحمیل
میکنند ،فقط ایاای ی مبتنی بر مسئولیت اات؛ دربارهی اختالفات ناشی از اعمال این نواعد
در مرحل ی نهایی رأی شهریندان اات ک مانند دیگر عرص های عمومی ،حرف آخر را
میزند .خالص اینک ریی های اجرای اصول نانون اااای ،در مقام یک ناعدهی ایاای،
نمیتوانند مدعی مقام ی جایگاه ناعدهی حقونی باشند ،این ریی ها چیزی جز ریش اجرا ی
اعمال اصول نانون اااای نیستند.

 .3رابطهی رویههای قانون اساسی با نظام حقوق اساسی ملی
سراشی ک باید سااخ داده شود این اات ک چرا با یجود ماهیت غیرحقونی ریی های
نانون اااای ،این ریی ها یک ناعدهی حقوق اااای ب شمار میآیند؟ در برخی نظامهای
حقونی سااخ این اات ک چون ایجادکنندهی آن درک جامعی از نظام حقوق اااای دارد.
براااس این مباحث در خصوص یحدت یا ثنویت نظام حقوق اااای میتوان گ ت ک
هرچند بیتردید حقونی اات ،همانطورک تواع ی دادگاههای نانون اااای ی ریی ی نضایی
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این دادگاهها نشان میدهد؛ اما فقط حقونی نیست ،همانطورک ریی های غیرنضایی (ایاای)
مربوط ب اصول نانون اااای نشان میدهند .ب عبارت دیگر ،نظام حقوق اااای دی نوع
ضمانت اجرا دارد؛ یکی حقونی ی دیگری ایاای .در نهایت باید گ ت حقوق اااای یک
«حقوق ایاای» اات ی از دیدگاه منشأ ،نلمری ی اجرا چنین اات.
این یج فعال ی دینامیک حقوق اااای را باید برجست کرد ی توضیح داد .برجست کردن
این یج ب خصوص در ایران ک حقوق اااای رشت ای دینامیک معرفی نشده ی کتابها ی
منابع آن چنین تصویری از آن نمیدهند ،دیچندان اات .این رییکرد یاکنشی ب دریافتی از
حقوق اااای اات ک آن را ب بررای ی مطالع ی صرف متون نانونی نوشت  ،ریی ی نظریات
شورای نگهبان ی ،بسیار ب ندرت ،ب آرای دادگاهها( )12محدید میکند.
در این دیدگاه اهمیت نظریات ی آرای شورای نگهبان در مطالع ی حقوق اااای جای
خود را دارد .اما ریی ها ی ریال های اجرای اصول نانون اااای خود را در مطالع ی حقوق
اااای تحمیل میکنند ی بدین ترتیب نقش بالمنازع آرا ی نظریات شورای نگهبان ی حتی آرای
دادگاههای عمومی را ،در موارد اندکی ،مقید میکنند .توج ب این موضوع از دیدگاه م هومی
خاص از نانون اااای ضریری اات .اگر نانون اااای را همچون مستقرکنندهی یک نظم
هنجاری غالب ی فراگیر فرض کنیم ،مسئل ی ضمانت اجرا ب موضوعی ثانوی بدل میشود،
چراک یابست ی منوط ب این نظم میشود ی نمیتواند بر آن مسلط ی فائق باشد .همانطورک
نظری ی معاصر رایج در برابر آن ار فرید میآیرد ی در ریی ی نضایی ی آرای دادگاه نانون
اااای کلید درِ یرید ب این کاخ را میجوید .درحالیک آرای دادگاه نانون اااای ضمانت
اجرای نانون اااای را کامل میکند ،شرط یجود آن نیست .بنابراین نانون اااای بدین
ضمانت نضایی هم میتواند یجود داشت باشد ی فقدان ضمانت نضایی یصف هنجاری را از
نانون اااای الب نمیکند ی ضمانت اجرای مسئولیت ایاای هم ب عنوان یکی از
ضمانت اجراهای مهم یجود دارد ی الزام ب احترام ب اصول نانون اااای را تأمین میکند.
همانطورک مورد یزیر اطالعات در ایران نشان میدهد ،مسئولیت ایاای در این زمین
داتکم با ندرتی مشاب ضمانت اجرای نظریات شورای نگهبان عمل میکند.
ااتدالل کردن برای یک حقوندان حقوق اااای ک ریی ی نضایی شورای نگهبان (یا
دادگاه نانون اااای) ایل ی آخر حقوق اااای اات ،مثل این اات ک یک حقوندان حقوق
بینالملل عمومی هم ی حقوق بینالملل را در ریی ی نضایی دادگاههای بینالمللی ببیند.
بنابراین خالص کردن حقوق اااای ب ریی ی نظریات شورای نگهبان ،حقوق اااای را مبتال
ب نزدیکبینی میکند ی در این صورت ینتی ابعاد ایاای حقوق اااای ،مانند مسئولیت ،ب
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میان میآید ،سیریان این نظری ااکت میشوند ی حرفی برای گ تن ندارند.
تضاد ی دیگانگی میان یجود ی حضور یانعی این نواعد رفتار ایاای (کنوانسیون یا
ریی ی اجرای اصول نانون اااای) ی عدم یجود ی اعتبار ی ارزش حقونی آنها (این نواعد
در معنای کلسنی ی سوزیتیویستی یا یضعی معتبر نیستند) را میتوان ب ترتیب زیر هم توضیح
داد .هرچند کنوانسیونهای نانون اااای خصلتی هنجاری از خود ب نمایش میگذارند،
ضمانت اجرایشان کامالً ایاای اات .از دیدگاه یضعی صرف ،کنوانسیونهای نانون اااای از
دات ریی های ایاایاند ک ریی ی حقونی بادبادک نانون

اااای()19

(آرا ی نظریات شورای

نگهبان) اعتباری برای آن نمیشنااد .در این موارد تا جایی ک اطالع داریم ،شورای نگهبان
موضعی نداشت اات ،چراک عدم مغایرت با متن نانون اااای نوشت تنها مستندی اات ک
مبنای نظارت شورا بر نوانین مجلس اات .البت این رییکرد از دیدگاه یضعی صرف اات ک
گ ت میشود رفتار بازیگران ایاای نیز تأثیری بر دایریهای شورا ی نواعدی ک ب کار میبرد،
ندارند .اما از دیدگاهی غیریضعی (غیرسوزیتیویستی) چنین نیست ی رفتار بازیگران ایاای بر
تصمیمات شورا اثر دارد ی ریش سوزیتیویستی ابزارهای الزم برای فهم ی رصد این تأثیرات را
ندارد .اگر موضوع عزل یزیر اطالعات ب شورای نگهبان ارجاع شود ،این شورا چ نظری
دربارهی این موضوع میتواند عرض کند؟ ب نظر میراد با توج ب نظریاتی ک تاکنون صادر
کرده ی اصول ت سیری ک می توان از نظر شورا ااتخراج کرد ،تا حدیدی ی در بیشتر موارد ،ب
ت سیری سوزیتیویستی از اصول نانون اااای سایبند خواهد بود.
ضمانت رفتارهایی ک کنوانسیونها یا ریی های اجرای نانون اااای توصی میکنند ،تنها
میتواند ایاای باشد .اختالفاتی هم ک در اعمال ی اجرای آنها بریز میکند ،در زمین ایاات
ی با رأی شهریندان ،مانند اختالفات ایاای دیگر حلیفصل میشوند (.)Avril, 1997, 154
ب طور خالص باید گ ت کنوانسیونهای نانون اااای نمیتوانند مدعی همشأنی ی همسنگی
با ناعدهی حقونی باشند؛ اینها چیزی جز «ناعدهی اجرای نانون اااای» نیستند .اینچنین
دیگانگی نه ت در کنوانسیون نانون اااای آشکار میشود؛ کنوانسیونها یا ریی های اجرای
اصول نانون اااای ناعدهی اجرای نانون اااایاند ،اما ماهیت ایاای دارند .سراشی ک
ماهیت غیرحقونی این نواعد سیش ریی ما میگذارد ،این اات ک چرا این نواعد با یجود
ماهیت ایاای موضوعِ حقوق اااایاند؟ سااخ این اات ک این دات از نواعد آنگاه در
نلمری حقوق اااای نرار میگیرند ک م هومی مواع از نظام حقوق اااای داشت باشیم.
ب عبارت دیگر ،آیا موضوع حقوق اااای تنها نوانین نوشت اات یا نواعد نانوشت را هم در
برمیگیرد؟ تنها درصورتیک موضوع حقوق اااای را ب نواعد نانوشت هم تسری دهیم،
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کنوانسیونها یا ریی های اجرای اصول نانون اااای موضوع مطالع ی حقوق اااای خواهند
بود .در این دیدگاه حقوق اااای هرچند بخشی از حقوق اات ،همانگون ک کنوانسیون نانون
اااای نشان میدهد ،محدید ب حقوق نیست .ب عبارت دیگر ،نظام حقوق اااای از یک او
با ضمانتهای حقونی ی از اوی دیگر با ابزارهای ایاای ضمانت میشود .در این رییکرد
حقوق اااای یک «حقوق ایاای» اات .تجزی یتحلیل این دی کلم ی تأمل در معنای آن
ب یضوح ماهیت چنین عنوان متضادی را نشان میدهد ک از یک او «حقوق» اات ی از اوی
دیگر «ایاای» اات.
ینتی از حقوق اااای اخن میگوییم« ،موضوع ن بحث از نانون مجازات ی ن آییندادرای
مدنی ی ن نوانینی از این دات اات؛ بلک مسئل ی چارچوببندی «کارِ مُلک» ی رتق ی فتق ی
ادارهی امور حکومت اات :نانون اااای ابزار ی یایل ای اات ک با آن ایاات جام ی عمل
میسوشد ی ایاات بر مبنای آن از خود یاکنش نشان میدهد؛ تا آن را با الزامات عمل اازگار
کند» .ضریرتها ی الزاماتی ک اجرای متن ناگزیر باید ب آن سااخ گوید ،ی اجرای متن با سرده
برداشتن از تواناییهای بالقوه نه ت در متن مانند امکان (ی حتی) تحری ات ب آن جهت ی
امت ی او خواهد داد ،منابع ت سیر متن را مجهز ی در نتیج بازیگران ایاای اعمال خود را
با آن تنظیم خواهند کرد.
نظارهی دنیق حوادث مربوط ب نانون اااای فرصت شنااایی سیشین ی اوابق را فراهم
میکند .مجموع ی سیشین ی اوابق در هر زمین ای ریی ای را در آن حوزه تشکیل میدهد .این
ریی ها ریح ی مذاق حاکم بر نهادها ی تحول کم ی بیش کُندشان را نمایش میدهند .ینتیک
متن نانون صریحاً راهحلی نشان نمیدهد ،برای اجرای آن باید ب این ریح ی مذاق متوال شد،
چراک این ریی ها ک در زمان ی مکان جریان دارند ،نمیتوانند شرایط ی ریح زمان ای را ک در
آن هستند ،فراموش کنند.
باید توضیح داد ک چگون متن دیسهلوی ایلی ک امکان ینوع چند گزین ی ایاای
ناهمگن ی حتی متضاد را ممکن میکرد ،ب امت ی اویی ک امریز در آنیم ،حرکت کرد ی ب
راه دیگری نرفت .ت سیر نانون اااای از اوی بازیگران ایاای ک در ریی های ایاای
خودنمایی میکند ،میتواند این اشکال را برانگیزد ک سیریی از این راه خطرناک اات ی
میتواند نانون اااای را با خطر فریساشی مواج کند.
این دیدگاه از تأکید ی تعصب بر نانون اااای نوشت فاصل میگیرد تا نقش ریی های
ایاای مربوط ب نانون اااای را بشنااد .با ترییج این دیدگاه میخواهیم از غیرت بر متن
نوشت ی نانون اااای یداع کنیم ی جایی ب ریی ها بدهیم؛ ب ت سیر نانون اااای ی نواعدی
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ک بیرین از متن نانون اااای سدیدار میشوند .با تکی بر نمون های ریی های نانون اااای
نتیج میگیریم ک معنای متن نانون اااای تنها از م هوم ی منطوق آن ارچشم نمیگیرد؛
بلک ب عکس ب ارزیابی ی دایری ایاای بست اات .ت سیر ،در ااخت حقونی ،مختص
نانون اااای ی در صالحیت شورای نگهبان اات ،اما نباید از رشد ی نمو نواعد خارج از متن
ی ت سیر ی برداشت های بازیگران ایاای ،در ااخت حقیقی ،غافل شد .محتوای یانعی نانون
اااای را ن میتوان با رجوع تنها ب ت اایر آن دریافت ی ن با برداشتی ایاای از متن فهمید.
حقوندان حقوق اااای باید در جایی بایستد ک بتواند توضیح دهد؛ دی اصل مشاب در دی
نانون اااای مت ایت یا در دی فضای ایاای مت ایت میتوانند معنا ی محتوایی کامالً مت ایت
داشت باشند.
دایسی در فصل سانزدهم کتابش ،از ضمانت اجرای کنوانسیونها یا ریی های اجرای اصول
نانون اااای( )Dicey, 1915: 292( )14بحث میکند« :کنوانسیونها یا ریی های اجرای اصول
نانون اااای در زمرهی نوانین الزامآیر نیستند ،یعنی نواعدی ب شمار نمیریند ک دادگاهها
اجرای آن را تضمین کنند .اگر نخستیزیر سس از رأی عدم اعتماد مجلس عوام همچنان در
ندرت بماند ،همانگون ک لُرد سالمراتون در شرایط مشابهی این کار را کرد ،یا اگر مجلس
عوام را [سس از رأی عدم اعتماد ب کابین ] منحل کند ،ب عبارت دنیقتر ،اگر اجازهی انحالل
مجلس را از مقام الطنت بگیرد؛ یا اگر برخالف لُرد سالمراتون ،نخستیزیر دیباره با رأی
عدم اعتماد مجلس عوام جدید مواج شود ،ی اگر سس از هم ی این ات انات نخستیزیر
همچنان دیلت را ترک نکند ،هیچکس نمیتواند انکار کند ک رفتار نخستیزیر مخالف نانون
اااای اات .با این هم  ،این موضوع در صالحیت هیچ دادگاهی نیست .از نظر دایسی این
مسئل هنگامی هم ک در مجلس ،نانونی تصویب میکنند ی سادشاه از توشیح ی صح ی آن ار
باز میزند ،سیش میآید .در این مورد هم ناعدهی مهمی نقض شده اات ک هیچ آیین مشخصی
در حقوق انگلستان برای انام ی آن در محضر دادگاه

یجود ندارد(Dicey, 1902: 340).

اصرار بر این یضعیت در ایران ی ادام ی آن کار دیلت را با اخالل مواج میکند ی ادارهی
امور کشور را عمالً مختل خواهد کرد؛ همانطورک ماجرای عزل یزیر اطالعات ی خان نشینی
یازدهریزهی رئیسجمهور ینت چنین نتیج ای داشت .در عین اینک هیچ مقام نضایی ی هیچ
دادگاهی نمیتوان ست یارد موضوع شود ی ب این اختالف رایدگی ی حکم نضایی دعوا را
صادر کند .حلیفصل ی رفع اختالف در این موضوع اااااً در صالحیت هیچ دادگاهی نیست.
مزیت ی برتری مهم این دیدگاه آن اات ک مسئل ی ت سیر نانون اااای را موضوع اصلی
ی ایلی ی تحلیل حقوق اااای نرار میدهد .ت سیر نانون اااای ،همانطورک دیدیم ،محدید
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ب ت سیر شورای نگهبان نیست ،بلک بازیگران عرص ی ایاات ی توازن نیریهای ایاای نقش
مهمی در این موضوع دارند .اینجاات ک میتوان بر این دیدگاه نقد یارد کرد ک در چنین
یضعی نانون اااای مانند بادبادکی خواهد بود ک با اعمال ایاای مختلف ب جهات مختلف
ایر خواهد کرد ی در هوا معلق خواهد بود .در چنین شرایطی عمالً نانون اااای ی اااس ی
بنیادی در میان نخواهد بود .آنگاه ک اصل با ریی ها ی رفتارهای ایاای اات ،نانون اااای
در چنین شرایطی فرع ی تابعی از اصل اات ی فری خواهد ساشید.
اما ب این اشکال از دی منظر حقونی ی ایاای میتوان سااخ داد؛ نخست اینک در
موضوعی مانند یزیر اطالعات در ایران مجلس شورای ااالمی ب عنوان یکی از بازیگران عمده
در این موضوع ،حتی سس از «هماهنگی» رئیسجمهور ی رهبر نقشی بیبدیل ای ا میکند ی
اااااً سس از رأی اعتماد مجلس ب یزیر مقام یزارت از نظر حقونی «محقق» میشود .از اوی
دیگر ،ترییج چنین دیدگاهی نانون اااای را بادبادکی معلق در هوا نمیکند ،بلک مقام ی
جایگاه نانون اااای در مقام «اااس ی بنیاد» هر جامع ای نزد هر ملت اات ک اجازه میدهد
تا با نانون اااای چنین رفتار شود ی چنین مقام ی مرتب ای اات ک حدید ی ثغور فاصل
گرفتن از اصول نانون اااای ی جهت نواعد ی ریی های نانوشت را تعیین میکند .بررای
چنین موضوعی ی نشان دادن اهمیت نواعد نانوشت ی در عین حال نی تادن در دام بادبادک
شدن نانون اااای مانند عبور از راه باریک ی تاریکی اات ک برای فهم درات نانون اااای
باید برای مواجه با آن خطر کرد .در این نوشتار کوشیدیم تا از افتادن در این دام ی در این
خطرگاه سرهیز کنیم ی شرایط سدیدار شدن نواعد نانوشت ی نانون اااای ی نقش آن را در نظام
حقوق اااای نشان دهیم.

نتیجهگیری
سرداختن ب موضوع نانون اااای نانوشت ی جایگاه آن در یک نظام حقونی ی نسبت آن با
نواعد دیگر ،موضوع دشواری اات ،ب ییژه اینک یافتن اابق ها ی ریی ها در تاریخ حقوق
اااای کوشش گستردهای می طلبد ک از توان یک تن ی یک مقال بیرین اات .بنابراین در این
مقال تنها مقدماتی دربارهی این موضوع ارائ شد.
در نظام حقوق اااای ایران ب اادگی نمیتوان این موارد را در زمرهی عرف حقوق
اااای یا نواعد نانوشت ی حقوق اااای ب شمار آیرد .برای مثال برخی ریی ها در شورای
نگهبان االهاات اجرا میشود ی با مخال ت صریح ی ضمنی بسیاری از نیریهای ایاای ی
حتی چند تن از رؤاای جمهور ایران مواج شده اات .در چنین مواردی یکی از ارکان
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ریی های اجرای اصول نانون اااای (اجماع ی رضایت) ،در این موارد غایب اات ی نمیتواند
ذیل عنوان عرف ی ریی های اجرای اصول نانون اااای شنااایی شود .ب تعبیر یکی از
نویسندگان حقوق اااای« :ناعدهی عرفی باید در بستری نانونمند شکل بگیرد ی ریی ی
مخالف نانون اااای نمیتواند ناعدهی عرفی تلقی گردد» (عمید زنجانی.)87 :1987 ،
این ریی ها را چنانچ اجماعی باشند ی طرفین بر م اد آن ات اق کنند ،میتوان یکی از
ریی های اجرای اصول نانون اااای محسوب کرد ،اما میدانیم ک هر ریی ای چنین جایگاهی
ندارد .بنابراین نمیتوان آنها را در مقام ناعدهی نانوشت ی حقوق اااای شناخت .سس اگر این
ریشها اجماعی ی مت قٌعلی نباشند ،نمیتوانند ب عنوان ریی ی عرف سذیرفت شوند ی همیش
بدانها ب چشم متجایز نگاه خواهد شد تا ریزی ک ب مجرای صحیح خود بازگردند.
دادگاه نانون اااای کانادا در رأیی دالیل مذکور را چنین بیان کرده اات« :موضوع اصلی
ریی های اجرای اصول نانون اااای تضمین چارچوب حقونی نانون اااای اات ک بر
مبنای اصول یا ارزشهای مشریط خواهان ی زمان عمل خواهند کرد» .گوفری مارشال
مینویسد« :ریی های اجرای اصول نانون اااای نواعدی هستند ک حقوق ،اختیارات ی
تعهدات غیرحقونی( )12صاحبمنصبان نوای ا گان ی ریابط میان این نهادها را تعیین میکنند.
برخی از این ریی ها تکلیفآیرند( )16ی برخی دیگر حقآیرند .هدفشان اصوالً تضمین کارکرد
مؤثر نظام مسئولیت ایاای( )17اات».
این سراش را میتوان طرح کرد ک آیا اااااً ریی های اجرای اصول نانون اااای
میتوانند در فضایی رشد کنند ک در آن حکومت نانون در هم ی عرص ها حاکم نیست ی
نانون فصلالخطاب نیست ی راههایی ،برای گریههایی اات تا از حکم نانون شان خالی کنند.
در چنین شرایطی ،شاید سرداختن ب این موضوع چندان ثمری نخواهد داشت ی نمیتوان
نمون ها ی مصادیقی از ریی های اجرای اصول نانون اااای را شنااایی کرد.
ریح نانون اااای نحوهی خوانش ی فهم نانون اااای را تعیین میکند .بنابراین ریح
نانون اااای ریی ی بنیانگذار در فهم ی اجرای اصول نانون اااای اات .ت سیر نانون اااای
ریی های ت سیری اجرای اصول نانون اااای را معین میکند ی نواعد نانوشت ی نانون اااای
ریی های خلقکنندهاند ک در کنار نواعد نوشت در آنها دخل ی تصرف میکنند.
این ماهیت ایاای حقوق اااای تا ب امریز در ایران فراموش شده اات .سرداختن ب این
یجوه حقوق اااای کوششی برای یادآیری این یج دیر از نظر حقوق اااای اات .نانون
اااای در سرتو نوری ک مردم بر آن میتابانند ،فهمیده میشود .ینتی در انتخابات یا یانع ای
معنادار مردم عالمت ی سیامی میفراتند ،نانون اااای اصوالً باید در نسبت با این سیام دریافت
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شود .بنابراین اگر اصل چنین باشد ،سس متننوشت ی نانون اااای ممکن اات مت ایت با
ال اظ آن ی مطابق با ارادهی مردم ت سیر ی فهمیده شود .اما ینتی چنین سیامهایی ،ب دالیل
مختلف ،جدی گرفت نشده ی لحاظ نمیشوند ،متننوشت ی نانون اااای بنابر خواات ی منافع
نظام حاکم ی غالب ت سیر میشود .در چنین شرایطی گ ت میشود متن سیش از اجرای آن
معنایی ندارد ی معنای متن از ریی ی معینی ک جاری اات ،فهمیده میشود.
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یادداشتها
.3

.2
.1
.4

.1

ر.ک :مشریح گ تیگوی ت صیلی فارس با حجتاالاالم مصلحی ،جزییات عزل مصلحی ب
ریایت خودش مورخ ...« :39/2/16زمانیک نرار شد یزیر اطالعات شوم یکی از حرفهایم این
بود ک این جایگاه ب تأیید نظر مقام معظم رهبری نیاز دارد ی از آنجا نیز با بنده صحبت شد ک
شما مشکلی در این زمین ندارید؟ من نیز سااخ دادم احساام این اات ک میتوانم کاری انجام
دهم لذا براااس اینک نظرم این بود ک نظر آنا باید باشد این مسئولیت را سذیرفتم» (آخرین
بازدید  1مرداد .)1936
رئیسجمهور ینت در نصب معاین ایل ی عزل یزیر اطالعات با مخال ت رهبر مواج شد ،در
مورد نخست با تأخیر چندریزه ی در مورد دیم با تأخیر دهریزه امتثال امر کردند.
غالمرضا مصباحی مقدم این اخنان را در جریان بررای الیح ی بودج ی اال  1931ی با اشاره
ب تذکرات مکرر نمایندگان برای برگزاری جلس ی غیرعلنی گ ت بود.
در صورت بیتوجهی مقام مربوط ب ریی ی جاری اجرای اصول نانون اااای ،نهادهای نافر
دیگر ،مانند مجلس شورای ااالمی نیز می توانند از ابزارهای نظارتی خود مانند رأی عدم اعتماد
اات اده کنند .بنابراین در این موارد ابزارهای نظارت برای تضمین اجرای ریی ها منحصر ب حکم
حکومتی نیست.
ممکن اات برخی این موارد را ذیل بند  8اصل « 111حل معضالت نظام ک از طرق عادی نابل
حل نیست» بدانند ،درحالیک با توج ب نسمت اخیر بند  8ک تصریح ب «از طریق مجمع
تشخیص مصلحت نظام» کرده اات ،این فرض منطبق بر بند  8اصل  111نیست.
The Morality of Constitution

6.

 .1مصط ی کواکبیان ،نمایندهی ینت امنان ی عضو فراکسیون انلیت ،گ ت بود« :در خصوص
انتصاب چهار یزیر اطالعات ،امور خارج  ،دفاع ی فرهنگ ی ارشاد ااالمی باید با مقام معظم
رهبری هماهنگی شود .این بار نیز در مورد یزیر اطالعات باید با رهبری انقالب مشورت ی بعد
نسبت ب جابجایی اندام میشد» (شرق 1 ،اردیبهشت  .)1 :1931البت اغلب یزیر کشور را نیز ب
این فهرات اضاف کردهاند .اعضای فراکسیون انلیت همچنین درخواات راهپیمایی در صحن
علنی مجلس ،در اعتراض ب برکناری یزیر اطالعات دادند .محمدرضا تابش دبیرکل این فراکسیون
در این خصوص گ ت« :اعضای فراکسیون انلیت خواهان راهپیمایی در صحن مجلس ی اعالم
موضع نسبت ب برکناری یزیر اطالعات بودند» (شرق 1 ،اردیبهشت .)9 :1931
Jennings test.

8.

 .6اردار ارلشکر غالمعلی رشید ،جانشین رئیس اتاد کل نیریهای مسلح گ ت بود :مقامات ی
مسئولین در تصمیمگیریها ی اندام ،اصول ی اهداف انقالب ااالمی ی تبعیت از یالیت فقی را
باید ب عنوان شاخص ی راهنما در نظر بگیرند.
 .31گوفری مارشال هم تمایز میان ناعدهی حقوق اااای ی ریی های اجرای اصول نانون اااای را
چنین توضیح میدهد:

"Conventions are distinguishable from rules of law; though they may be equally important, or
more important than rules of law", op .cit. p. 210.
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بنابراین الزاماً اینگون نیست ک ارزش ی اهمیت ریی های اجرای اصول نانون اااای کمتر از
ناعدهی حقونی باشد ی چ بسا اهمیت ی الزام بیشتری هم داشت باشد.
 .33م هوم «امکان عقلی ی امکان حقونی» را در اینجا با توج ب م هوم «امکان عقلی ی امکان شرعی»
نزد فقها آیردهایم ی ب ت ایت این دی اطح در متون حقونی نظر داریم .موضوعی ممکن اات از
نظر عقلی ممکن ی شدنی باشد ،اما از دیدگاه حقونی نمیتواند ممکن باشد ی حقوق ی شرع آن را
شرعی ی نانونی ندانند .مقصود از امکان نقض نانون اااای ،امکان عقلی این نقض اات ی ن
امکان حقونی (شرعی) آن؛ «ی المراد باحتمال المخال ت  ،امکان ینوعها عقالً ی ال شرعاً» (نج ی،
 ،1967ج 229 :92؛ خوانساری( ،بی تا) ج .21 :2
 .32حقوق اااای در ایران هنوز توجهی ب آرای دادگاهها در زمین ی موضوعات مرتبط با آن مانند
ضمانت حقوق ی آزادیها نشان دهد .در کتابهای حقوق اااای ایران در ذیل عنایین مربوط ب
حقوق ی آزادیها ب ریی ی نضایی ی نقد ی بررای آن توج نشده اات .این یضع نشان میدهد
ک هنوز ضمانتاجراهای نضایی حقوق ی آزادیها در درسهای حقوق اااای اهمیت نیافت ؛ این
در حالی اات ک مطالعات ی آثار جهانی حقوق اااای بیش از سیش ب تحوالت ریی ی نضایی
حقوق ی آزادیها توج نشان میدهد .حتی این بخش از حقوق اااای با عنوان حقوق ی
آزادیهای بنیادین از حقوق اااای من ک شده ی در کتاب جداگان ای مطالع میشود .مقصود از
اصطالح حقوق بنیادین در این درسها حقهایی اات ک ضمانتاجرای نضایی دارند ی در دادگاه
می توان آنها را مطالب کرد.

13. Donald P. Kommers, see: The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of
Germany, Duke University Press, 1997.
14. The sanction by which the Conventions of the Constitution are enforced, Dicey.
15. Non legal.
16. Duty-imposing.
17. Political accountability.
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Abstract
Perusing the text of the Constitution is not sufficient for understanding
the performance of the political system. One of the cases the Constitution
and other regulations haven’t broached anything on it is the present
precedent for nominating the Minister of Intelligence. The current
precedents aren’t based on the text of the Constitution. The purpose of
this study is to question the discrepancy between the body of the written
Constitution and the real performance of the legal institutions. Such an
approach is indeed an answer to those who consider the Constitution as
indicated in its body which restrict the Constitutional law issue subject to
the text of the Constitution and the decisions and comments of the
Guardian Council. This approach inadequately and incompletely
delineates the Constitution. The Constitutional institutions broadly or
narrowly interpret their jurisdiction with respect to the balance of the
political powers. This article aims to point out these issues in the studies
of Iran Constitutional law. We’ll attempt in one hand to indicate whether
the Constitutional law theory of Iran would provide a basis for acceptance
of such rules and in the other hand to present the sovereign criteria on
these rules.
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