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 اي حقوق عموميه مشي فصلنامه بررسي خط

هاي حقوق عمومي، انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوزة حقوق  مشي فصلنامه بررسي خط

عمومي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است. الزم است مقاالت در 

ط با حقوقي مرتبباشد. تحليل نظرات و تجارب « حقوق عمومي»جهت پيشرفت مطالعات مربوط به 

 باشد. مشي مي حوزة حقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خط

 محورهاي اين فصلنامه )اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور( عبارتند از:

 سازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ـ مطالعة نظام

هاي شوراي نگهبان در نظام حقوق جمهوري اسالمي ايران و  ه كارويژهـ مطالعة نقش و جايگا

 بررسي نهادهاي مشابه

 مباني، نظريات، ساختار و كاركرد دولت ةـ مطالع

 ابزارهاي كنترل حقوقي قدرت، بازنگري و ارتقاء آن ةـ مطالع

 ـ مطالعة فقه حكومتي

 ساالري ديني ـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردم

 گذاري و نظارت بر عملكرد دولت اتـ مقرر

 

 راهنماي نگارش مقاالت

نامه نيست، خودداري فرمايند؛  شود از ارسال مقاالتي كه مطابق شيوه از نويسندگان محترم، تقاضا مي

 نامه نگاشته شوند. گيرند كه مطابق شيوه صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي قرار مي

شده داخل پرانتز به شكل  قول يا موضوع استفاده ه در پايان نقل . ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقال9

 زير آورده شود:

. منابع فارسي: )نام خانوادگي مؤلّف، سال نشر، جلد: صفحه ـ بدون درج مخفف ص(؛ مثال: 9-9

 (.37: 2، ج6731)حسيني، 

 (.Plantinga, 1998, vol 2: 71. منابع التين: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤلّف(؛ مثال: )9-2

( Ibid, op.citشود و از كاربرد كلمات همان، پيشين و... ) تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان  ـ

 خودداري شود.

سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از  اي در يك  چنانچه از نويسنده ـ

 سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.

. تمام توضيحات اضافي و همچنين، معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات )در صورت لزوم( با 2

ها مثل متن مقاله،  ، در انتهاي متن مقاله آورده شود )ارجاع و اسناد در يادداشت«ها يادداشت»عنوان 

 [ خواهد بود(.6متني ]بند روش درون

 :صورت زير ارائه شود ي و التين )كتابنامه( به . در پايان مقاله، فهرست الفبايي منابع فارس3

 ارسي و عربي و سپس منابع التينابتدا منابع فـ 
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، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت نام كتاب: نام خانوادگي، نام نويسنده )تاريخ چاپ(، كتابـ 

 چاپ، جلد.

، دوره نام نشريه، «عنوان مقاله»شار(، خانوادگي، نام نويسنده )سال انت  : ناممقاله مندرج در مجالتـ 

 نشريه، شماره نشريه، صفحات مقاله.

خانوادگي و نام نويسنده )تاريخ چاپ(:  : نامها المعارف مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايرهـ 

  ، نام ويراستار، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله.نام كتاب، «عنوان مقاله»

ترين  واژه و در بردارندة عنوان و موضوع مقاله، سؤال، روش تحقيق و مهم222اي داراي  . چكيده4

 كليدواژه( باشد. 3تا  5نتايج و فهرستي از واژگان كليدي )

 ها، اسم نويسنده / نويسندگان همراه مقاله ارسال گردد. كليدواژهو   ترجمة انگليسي عنوان مقاله، چكيده. 5

،  TimesNewRoman11))التين BLotus12، متن مقاله با قلم 2223Wordمحيط  . مقاله در6

 BLotus10ها  و يادداشت  TimesNewRoman10))التين BLotus11كتابنامه 

 حروفچيني شود. TimesNewRoman9))التين

گذاري عددي باشد.ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از  . عناوين )تيترها( با روش شماره7

و... ـ تيترهاي  2-6، 6-6و... ـ تيترهاي فرعي با  2، 6ست به چپ تنظيم شود )تيترهاي اصلي با را

 و پس از آن با حروف ابجد باشد(.  و... ـ 2-6-6، 6-6-6تر با  فرعي

 كلمه بيشتر نباشد )از ابتداي مقاله تا پايان كتابنامه(. 3522كلمه كمتر و از  0522. حجم مقاله، از  8

 ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد. . مقاله1

 . مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.91

 در اصالح و ويرايش مقاله آزاد است.« هاي حقوق عمومي بررسي. »99

 د.طور كامل در ابتداي مقاله ذكر شو خانوادگي نويسنده / نويسندگان به . نام و نام92

 . در صورت تعدد نويسندگان، حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.93

 . معرفي نويسنده / نويسندگان مقاله به صورت زير باشد:94

 كشور ـشهر  ـ رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاه

 . آدرس ايميل نويسنده / نويسندگان نوشته شود.95

و بانك اطالعات نشريات كشور به نشاني  www.ensani.irي به نشاني اين نشريه در سامانه جامع علوم انسان

www.magiran.com گردد. نمايه مي 

محفوظ است و آن دسته از نويسندگان محترمي « هاي حقوق عمومي بررسي»كليه حقوق مادي براي فصلنامه 

تند، الزم است با ارائه خود در مجموعه مقاالت، يا بخشي از يك كتاب هس ةكه در صدد انتشار مقالة منتشر

 درخواست كتبي، موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.

لطفاً ميزان تحصيالت، رتبه و پاية علمي، محل كار دانشگاهي، شماره تلفن منزل ، تلفن همراه، نشاني، صندوق 

 مجزا، همراه مقاله ارسال نمائيد. به صورتپستي و پست الكترونيك خود را 
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 یاساسقانون  وانید یها ژهیکاروو  فیوظا
 شیاتر یجمهور

 

 2منش ، جعفر صادق*2آجرلو لیاسماع

 

 رانیای دانشگاه تهران، تهران، عمومی حقوق دکتری دانشجوـ 2
 ، تهران، ایرانشناسی و رئیس دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح دکتری حقوق جزا و جرمـ 2

 

 23/6/1932: رشیپذ  22/11/1931: افتیدر

 دهیچک
محسوب  یاصل رکن یکشورهر دولت  یحقوقو ساخت  یاسیس میرژدر بافت  یاساسقانون 

و  ینوآور، یاساساصول قانون  تیرعا نیتضمجهت  یعال ینهادها سیتأسو  جادیا. شود یم
 که کردمشاهده  توان ینمرا  ینظام چیه. امروزه دیآ یممعاصر به شمار  یحقوق یها نظام ابتکار

برتری »در اصل  دیباامر را  نیا لیدلدر نظر نگرفته باشد.  یگاهیجا یاساس یدادرس یبرا
 یمرجع دیبا کهاست  نیا یاساسقانون  یبرتراصل  یمنطق جهینت. کردجستجو « قانون اساسی

 یپنوشتار در  نیاداشته باشد.  نهیزم نیارا در  یعاد نیقوان یبررس تیصالحگردد تا  نییتع
 نیا ینظر یمبانرهگذر به  نیهمبوده و از  شیاتر کشوردر  یاساس یدادرس ندیفرآ یبررس

 .پردازد یم زینموضوع 

 یالگوها، نیادیبن، حقوق شیاتر یاساسقانون  وانید، یاساس یدادرس :ها دواژهیکل
 .یدموکراس، یاساس یدادرس

 

                                                                                                                                        
    E-mail: Ajorloo81@gmail.com * نويسندة مسئول مقاله
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 مقدمه

 شیاتر یاساسبا نظام حقوق  ییآشناـ 
 یدارابوده است و در حال حاضر  یپادشاه یکشور 2321از سال  شیاتر کشور
. است یدموکراس، یجمهوربر قواعد و اصول  یمبتن یاساسبا قانون  یپارلمان یدموکراس

دورة  کی یبراتوسط مردم  ماًیمستق کهاست  یدولت ندةینمامقام و  نیباالترجمهور  سیرئ
 انیم نیادر  که دهند یم لیتشکقوه مقننه را  یمل. مجالس فدرال و شود یمساله انتخاب  6

 یها پارلمانبرخوردار است. اعضاء مجلس فدرال از  ییبسزا تیاهماز  یملمجلس 
 لیتشک و وزراء، معاون اول او صدراعظم. دولت از شوند یم دهیبرگزانتخاب و  ها التیا
 (.Hausmaninger, 2003: 139) است افتهی

 کشور نیا یکنون یاساسبر قانون  یا قدمهم شیاتردر آن را  توان یم که یقانون نیاول
ـ مجارستان را  شیاتر یامپراتور لیتشک هیپا که باشد یم 216۱سال  یاساسشمرد قانون بر

م( در 2321) شیاتردر  یجمهور حکومت لیتشکپس از  دیجد یاساسبنا نهاد. قانون 
برجسته متخصص  کلسنقانون هانس  نیا نیتدودر  .دیرس بیتصوبه  یالدیم 232۱سال 

 یجهانپس از جنگ  کهدوم  یجمهوردر . نمود فاءیامؤثر و مهم  ینقش الملل نیبحقوق 
مورد احترام  یالدیم 232۱سال  یاساسم( دوباره قانون 2326وجود آمد ) به شیاتردوم در 

 کیتفکبر  یمبتن، فدرال و کیدمکرات یجمهور کیرا  کشور نیاو عمل قرار گرفت و 
 جزء شیاتر کهبود از همان زمان  .اعالم نمود هیقضائو  هیمجرگانه مقننه،  سه یقوا

(. گرچه 2۱6: 2919، یکارگزارحقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت ) امضاکننده یکشورها
حال، اصول  نیادارد، با  شیاتردر  یطوالننسبتاً  یا سابقهحقوق  نیا یعرف نیتضم

مورد استفاده  یاساسدر قانون  که نیادیبن یها یآزادو  یانسانحقوق  تیحما یقراردادها
در . است شیاترحقوق در  نیاو حافظ  کننده نیتأمآن شده است  مهیضمقرار گرفته و 

 چیههستند و  کسانیدر مقابل قانون  ها آنتمام  نکهیاحقوق ملّت و  شیاتر یاساسقانون 
حقوق  نیهمچنندارد و  یبرتر گریدبه لحاظ رنگ پوست، نژاد و زبان به افراد  یفرد

مورد  کشور نیاشهروندان  یبرا، مسافرت و مهاجرت مسکن، شغل، یآزادمربوط به 
در صورت احساس  کهاست  شیاترحق همه افراد  اساس نیابر  قرار گرفته است. دیتأک

 یدگیرس یدعاوبه  دیبا ییقضا یعال وانیدو  کردهمراجعه  ییقضاظلم و ستم به دستگاه 
 .کند
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 یگریدسال( و  6مدت  یبراعضو ) 81مجلس فدرال با  یکیقوه مقننه از دو مجلس 
 ها التیا یقانونگذاراست. نهاد  افتهی لیتشکسال(  2مدت  یبراعضو ) 219با  یملمجلس 
 ندهینما یمتفاوتاز تعداد  ساکنان یتیجمعبه تناسب نرخ  ها التیا. باشد یم یالتیامجلس 

ط مجلس شورا و مجلس فدرال، توس مشترک یقانونگذار. در جهت باشند یمبرخوردار 
 :شود یماستفاده  ها آنمختلف از  یها نهیزمدر  کهرو گذارده  شیپچهار راه حل را  یاساسقانون 

ج( اقدامات  ،یقانون یها طرحب( ارائه  ،یدولت حیلوابر اساس  یقانونگذارالف( 
 (.Hausmaninger, 2003: 139) یپرس همهد(  و یگذار قانوندر  یالتیا یها مجلس

 نیباالتراز جمله  توان یمرا ها  ن وزارتخانها، صدراعظم، وزرا و معاونجمهور سیرئ 
در  یادارنهاد امور  ،یستیفدرال. بر اساس اصول دانست شیاتر کشور ییاجرامقامات 

و شهرها  ینواحدر سطح  یادارو نهاد خودمختار  یالتیا یادار، نهاد امور یملسطح 
 کی ماتیتصمشاخص و بارز است.  شیاتردر  یا مرحلهسه  یاداردارند. ساختار  تیفعال

 نیباالتر ماتیتصممخالفت با  یبرا. ردیگقرار  یبعدمورد مخالفت مرجع  تواند یماداره 
 وانیدو  یاساس)دادگاه قانون  یعموممستقل  یها دادگاهمراجعه به  یبرا، راه یادارمراجع 

 وجود دارد. (یادار

 کلسنهانس  اتینظرو  شیاتر یاساسقانون  وانیدـ 
 کهاست  یاساسدادگاه قانون  نیتر یمیقد شیاتر یاساسقانون  وانید کهگفت  توان یم

در  یاساسقانون  یها دادگاه گرید یبرا ییالگوگرفته و  شکل کلسنبراساس نظرات هانس 
ای برای دعاوی  در واقع اصل وجود محکمه»اروپا بوده است.  ژهیبه وسراسر جهان 

 .(fromont, 2003: 90)« الگوی اتریشی اقتباس شد اساسی از
ها و  با نوشته کلسن. آمد ینم وجود به کلسنبدون  یاساسدادگاه قانون  ییاروپا یالگو

 یاساس یدادرس دیجد یالگو کی نیتدوبه  شیاتر 232۱ یاساسقانون  یبراطرح خود 
هانس  ینظر. ساختار شود یم ادی یاساس یدادرس ییاروپا یالگوسامانه به  نیاپرداخت. از 

قوا  کیتفک هینظربا  کامالً یاساسدادگاه قانون  سیتأس کهنشان داده است  یخوببه  کلسن
 نیتر شیب نیادیبنبه عنوان هنجار  یاساسقانون  یبرا دیبا، کلسنسازگار است. براساس نظر 

 یاساسانون ق نیتضمآن فراهم آورد. اصوالً  یبازنگردشوار ساختن  قیطررا از  ممکنثبات 
 امکان دینبا یحالت چیهاما در  شود یم سریمابطال اعمال خالف آن  امکانبا فراهم ساختن 

در  رایزاعمال شده است  نیا مرتکب خود، کهسپرد  ینهادرا به  یرقانونیغابطال اعمال 
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حقوق  یمجر. نه چونان شود یمخالق مختار حقوق درنظر گرفته  همانندواقع، نهاد قانونگذار 
مجلس از  تیتبعمسأله نظارت بر  دینبا نیبنابرااست.  یاساسقانون  یها چارچوببه  دیمق هک

 دیبارا  یاساسابطال اعمال خالف قانون  تیمسئول. کردواگذار  اورا به خود  یاساسقانون 
معتقد است همچنان  کلسنسپرد.  یاساسدادگاه قانون  یعنیاز مجلس  ریغمستقل و  ینهادبه 
 دیبا، قانونگذار هم کنند یم تیتبع( از قانون هییقضا)قوة  یدادگستر( و هیمجروه اداره )ق که

 (.269: 2919)تروپه،  کند تیتبع یاساسمطلقاً از قانون 
 یعنیمشهور خود  هینظر ،قوا کیتفکبا  دهیا نیامخالفت  رادیااو در پاسخ به 

قاعده  کیوضع  یمعنابه  قانون کی. براساس آن، ابطال کند یمرا مطرح  یمنف یقانونگذار
 کهاست  نیادر  نیقوانبا ابطال سادة  یقانونگذار یاساساست. اما تفاوت  یکل)هنجار( 

ارچوب تمام و چ ستینبرخوردار  یوضعانونگذار ق نشیآفر یآزاداز  یسلبقانونگذار 
 یگاهیجا یکلسن یالگوشده است.  نییتع یاساستوسط قانون  قاًیدق یو یها تیفعال

 دیبا یاساساست. دادگاه قانون  کرده نییتع یاساسدادگاه قانون  یبراسه قوا  خارج از
و  یپارلمان یها نظامچون در نظارت فعال بر دولت وارد صحنه شود.  نیتضم یبرا

 تیمصون یاعطادر عمل منجر به  ،«نظام اکثریتی» یسوبه  پارلمانتحول  یپارلمان مهین
دولت مقررات مورد نظر خود را به صورت  اریز شود یم دولت یکارکردهابه  ییقضا
آن گوش به فرمان او هستند  تیاکثر که رساند یم یپارلمان بیتصوبه  یقانون حیلوا

 اتیتجربو برگرفته از  یاتیعمل، یکاربرد یحدودتا  کلسن(. نظرگاه 9۱2: 2916)فاورو، 
 ،هر هنجار: »دیگو یم نیچنمحض حقوق  هینظر کتاباو در  یرو نیااست. از  یخیتار

گیرد و اعتبار قوانین ناشی از انطباق آنها با قانون  اعتبار خود را از هنجار فرازین می
تواند با روشی پویا یعنی مطابقت تصویب آن با تشریفات  اساسی است. این انطباق می

مقرر شده در قانون اساسی حاصل شود یا با روش ایستا یعنی مطابقت با مفاد مقرر شده 
دانسته  یزیتجورا  انتیصمرجع  کلسن ،انیپا( در 2۱2: 2919)تروپه، « اساسی.در قانون 
نظر  نیا ،یانتقاد دگاهیداز  جهینت. در داند ینم یضرور یاساساعمال قانون  یبراو لزوماً 

خواهد  خطا است یاساسقانون  یبرترتحقق  یبرا یا لهیوس یاساساز قانون  انتیص که
 یدادرس جادیاو لزوم  یاساسقانون  یبرتر ینظر لیدل لذا ؛(Troper, 1974: 133)بود

باره در یمختصر حیتوضدر بخش قبل  که کردجو و جست یگرید یمباندر  دیبارا  یاساس
 آورده شد. آن
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 یچگونگو  ییچرا ؛یاساس یدادرس. 1
و قدرت  یاساسقانون  تیرعا نیتضمجهت  ییقضا یعالنهاد  یاساسقانون  وانید

قسمت و قبل از ورود  نیااست. در  یاساسبا قانون  نیقوانطابقت نظارت بر م یانحصار
 درباره یمختصرالزم است  شیاتر کشوردر  یاساس یدادرسبا نظام  ییآشنا ژهیوبه بخش 

 یها نظامموجود در  یالگوها نیهمچنآن و  یفلسفو  یحقوق هاتیتوج، یاساس یدادرس
 .داده شود حیتوضمختلف جهان  یاسیسـ  یحقوق

 یاساسقانون  یها دادگاه فیتعر. 1ـ1
 یها فیتعر مشترک قدر توان یموارد شده است.  یمتعدد یها انیبنهاد  نیا فیتعردر 

دادگاه قانون اساسی، دادگاهی است که برای رسیدگی : »کرد انیب گونه نیاموجود را 
(. 993: 2912)فاورو، « شود انحصاری و اختصاصی به ترافعات حقوق اساسی تشکیل می

، ینیتقن) یعموم یقواقرار داشته و نسبت به تمام  ییقضادادگاه در خارج از دستگاه  نیا
 یحت ای« عالی دادگاه» ای« عالی دیوان»( از استقالل برخوردار است. ییاجراو  ییقضا

باشند،  یاساسـ  ییقضانهاد  کی توانند یم یعال وانید کی« شعبه مربوط به قانون اساسی»
 فیتعردر چارچوب  یاساساگر دادگاه قانون  ،برعکس. ستندین یاساسن اما دادگاه قانو

 ای« شورا»رسماً عنوان  یاساسدادگاه قانون  که نکته نیا گرید، ردیگارائه شده قرار 
، یاساس. دادگاه قانون ستینرا داشته باشد، چندان مهم « یعال وانید» یحت ای« دادگاه»

 است. یاساسبا قانون  نیقوانق تطاب زییتمو  صیتشخ فرد منحصربهقدرت 
قرار  یعاد یها دادگاهخارج از نظام  کهاست  ییقضا ینهاد یاساسدادگاه قانون 

دادگاه  ای نافیاستدادگاه، دادگاه  نیامستقل است.  کامالً یدولت ینهادها گریدو از  ردیگ یم
را دارد و  یعادن قانو یبررس تیصالحدادگاه  نیا. ستین گرید یها دادگاهناظر بر  یعال

، داستیپ. ناگفته کند یمرا اعالم  دهد، بطالن آن صیتشخ یاساسرا خالف قانون  اگر آن
حقوق  نیااز  تیحما، نظارت و یاساس نیقوانافراد در  نیادیبنحقوق  حیتصربه  با توجه

قوا،  گریداستقالل از  یها یژگیو نیبنابرااست.  یاساسن دادگاه قانو یها تیصالحاز 
با قانون  ریمغا نیقوان، قدرت ابطال یعاد یها دادگاهخارج از  یاساسه ترافعات ب یدگیرس

 نیهمچن است.« دادگاه قانون اساسی» یها شاخصه ،افراد نیادیبناز حقوق  تیحماو  یاساس
 ییقضا ینهادآن را  توان یم ،دادگاه یاعضا نیببا توجه به لزوم حضور قضات در 

 (.9۱9: 2916)فاورو،  ستین یعاد یها دادگاه یخواه جامفردادگاه مرجع  نیاانست. اما د
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 :کردخالصه  لیذدر موارد  توان یمرا  یاساس یدادرسمختلف  یکارکردهاو  فیوظا
 یاساسـ نظارت بر انطباق مصوبات پارلمان با قانون 

 یاساسقانون  ریتفسـ 

 استیر ای یپارلمان)انتخابات  یاسیس یها یریگ یرأنظارت بر صحت انتخابات و  ـ
 (یپرس همهو  یجمهور 

 :یعموم یقوا حیصح کارکرد نیتضمـ 
 ایمقننه(  و هیمجر نیب تیصالح)مثالً در موارد تعارض  یعموم یقوا میتنظالف ـ 

 ؛فدرال  مهین ایفدرال  یها نظامدر  ژهیو به یمحل یواحدهادولت و  نیب

 اراتیاختمال ، نظارت بر اعیاسیس یدادرس)مانند اعمال  یاسیس کارکردب ـ 
 و...(. یاسیسدر اعمال قدرت  مشارکت، ییاستثنا

 (262: 291۱، یگرج) نیادیبن یها یآزاداز حقوق و  یبانیپشتـ 

 یاساس یدادرسنهاد  هیتوج یبراموجود  یها هینظر. 2ـ1
قانون  نیابر  حاکملسفه به ف دیبا یاساساز قانون  انتیصبر  حاکمفلسفه  نییتب یبرا
، ژهیواست ) یاساسجنبش قانون  خیتاربا  ییآشنامنوط به  زینمهم  نیا که کرداشاره 
شود  قواعد و مقرراتی گفته می به تمامی» کلمهعام  یمعنابه  یاساس(. قانون 22۱: 2918

سو حدود آزادی فرد را  که مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. قانون اساسی از یک
ر حد و مرز اعمال تشکیالت حاکم را در برخورد در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگ

 لیدلبه  یاساسقانون  تیاهم(. 3۱: 2912، یقاض« )کند با حوزه حقوق فردی رسم می
 یثبات یباز آن سبب  یچیسرپبوده و  یضرورجامعه  یبقا یبرا که است ینظم تیرعا

 شود یم مردان و دولت گریکدیبا  ها آنشهروندان و اختالل در روابط  یزندگروند 
در بافت  یاساسقانون  کهاست  آشکارمختصر  فیتعر نیهم(. با 228: 2912، ییکدخدا)

از . »شود یممحسوب  یاصل رکن یکشور -هر دولت یحقوقو ساخت  یاسیس میرژ
طرفی باید توجه داشت که نظام حقوقی هرکشور متشکل از نهادها و هنجارهایی است که 

عامل هستند و همگی در راستای غایت آن قراردارند. در درون این نظام با یکدیگر در ت
در جایی که گیرد. حال  نظارت نهادهای این نظام بر هنجارها نیز از همین تعامل نشأت می

کارکرد نهاد  ،نجامدامراتب هنجارها و حمایت از حقوق بنیادین بی نظارت به تقویت سلسله
« از قانون اساسی بسیار قابل تأمل است یابد. لذا نقش نهاد صیانت تر می ناظر اهمیتی فزون
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 یسازوکارهاآن،  کنندهاعمال  ینهادهاو  یاساس یدادرس ،(. در واقع262: 2919)تروپه، 
 گریدو به عبارت  سازند یمفراهم  یاساساصول مندرج در قانون  نیتضم یبراالزم را 

 یاجتماع، یرهنگف، یاسیس، یحقوق، یفلسفبه اهداف  لین، گر نیتضمبدون نهاد پاسدار و 
، کننده انتیص بدون نهاد یاساسنخواهد بود و قانون  ریپذ امکان یاساسقانون  یاقتصادو 

، همکارانو  زاده یموسمبدل خواهد شد ) یافتنین دستو  یآرمان، کیدئولوژیا یمتنه ب
خالف  یقانوننتواند  یعادقانونگذار  کهخواهد شد  نیتأم یوقتمهم  نیا: مقدمه(. 2913
 کندآن را لغو و ابطال  کهوجود داشته باشد  یمرجعو در صورت وضع،  کندضع آن و

 (.218: 291۱، یموتمن ییطباطبا)
: ردیگ یمرا در بر  لیذموضوعات  یاساساحترام به قانون  یها ضمانتراستا  نیادر 

 ییمحتواو  یشکلبه لحاظ  دیبا)قواعد فروتر  یحقوقمراتب قواعد  ، وجود سلسلهاول
 ،(، دوماستسلسله  نیادر رأس  یاساسو قانون  کنند تیرعابا قواعد برتر را انطباق 

 وهیش یگریدقوه مؤسس و  یعنیواضع آن  نینخست)به سبب قدرت  یاساسقانون  یبرتر
موارد  یمنطق جهینت که) یاساسقانون  لهیبه وس نیقوان کنترل ،خاص آن( و سوم دنظریتجد

 (.2۱2ـ2۱8: 2912، یقاضقبل است( )
از قانون  انتیصقوه مؤسس، وجود نهاد  عملکرد ای یحکومتدر اسناد  نکهیااعدتاً ق
وجه  چیهآمده باشد به  زین یاساسدر متن قانون  یحتدر نظر گرفته شده باشد و  یاساس
 یحقوقـ  یفلسف هیتوج نیانبوده و الزم است  یندیفرآ نیچنضرورت وجود  کننده هیتوج
ارجاع یک قاعده مثبت قانون اساسی به خودی خود » اریزد ارائه شو ینیشیپ شکلبه 

 یماهو هیتوج کی (؛Habermas,1995) «آورد توجیه کافی را در این خصوص فراهم نمی
 که ییها ارزش یعنی ؛بود ماتیتصم نیا تیمشروع لیدالبه دنبال  دیباو  است یباق

با  یسازگاربه  یبستگ یاساساز قانون  انتیص تیمشروع. هستند ماتیتصم نیا یمقتضا
 نیقوان تیماهبه مفاد و  انتیصعدم ورود مرجع  قیطراز  کهدارد  یحقوقساختار آن نظام 

در  .(Nikolic,1999: 310) شود یممورد استفاده آن حاصل  یسازوکارهانوع  یطرفو از 
ـ  یاسیس ای یاخالقـ  یاسیس ای یفراحقوقدر ارتباط با اصول  یرونیب هاتیتوج نجایا

 کننده هیتوجتمام نظرات  تینهادر  .(wroblewski, 1971: 53-54)اد ما هستند مر یحقوق
در  کهباشد  یدموکراس یمبانموضوعه و  یاساسقانون  یبرتربر اساس دو اصل مهم  دیبا
 :پرداخته شده است ها آنبه  ریز
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 یاساسقانون  یبرتربا توسل به  هیتوج. 1ـ2ـ1
 یاساسقانون  یبرتر ؛یقو هیتوج، : نخستشود یمبحث به دو صورت مطرح  نیا

 میبخواهو اگر  ستینبرتر  شهیهم یاساسقانون  ؛فیضع هیتوجمتضمن نظارت است و دوم 

 نیا .(Eisenmann, 1928)به آن نظارت است  یابیدست لهیوستنها  میبدانهمواره آن را برتر 

درنظر باره  نیار درا  یتر مستدل هاتیتوج دیباده است و مواجه ش یادیز راداتیابا  هیتوج

 گرفت.

 یدموکراس. 2ـ2ـ1
 یها ارزشو  نیادیبنحقوق  یاساس: نخست قانون استبر دو اصل  یمبتن دگاهید نیا

هاست  ارزش نیا یبرترمتضمن  یاساسقانون  یبرتر که یبه طور کند یمرا اعالم  یاساس

صورت  نیادر  که یطوراست به  حاکماراده مردم  یتجل یاساسقانون  نکهیاو دوم 

قابل دفاع  شتریباصل  نیا که کند یمجلوه  یدموکراس یبرا ینیتضمنظارت به صورت 

 (.2۱8: 2919)تروپه،  است

با  یاساساز قانون  انتیصبر  حاکممنطق  که شود یممشاهده  ،در مجموع نیبنابرا

 یندگینما هینظرو  یقاض زییتم، قدرت یاساسمراتب هنجارها، متن قانون  به سلسله تیعنا

 یاساسقانون  یها دادگاه ،یحقوقمختلف  یها نظامدر  یریتعببوده و به  کارا یدموکراسو 

 ند.هستموثر  یقانونگذار ندیفرآدر 

 حل تعارض و الگوها یها روش. 3ـ1
از قانون  انتیصنهاد  جادیا، امروزه شاهد «برتری قانون اساسی»اصل  یراستادر 

به  کشورهانظارت در اغلب  وهیش .میهست یحقوق یها نظامو  کشورها یتمامدر  یاساس

به دو  یکلبه طور  کهاست  یفراوانوجوه تشابه  یدارا گریکدیو اقتباس از  دیتقل لحاظ

. تفاوت شوند یم میتقس یاسیس نهاد لهیوسه ب کنترلو  ییقضادستگاه  لهیوس به کنترلدسته 

مربوط به  یدعاو( یاسیسـ  ییاروپا) ییرقضایغدر نظام  کهدو روش آن است  نیامهم 

 نیادر  یول ؛(Rousseau,1998: 13-14)جداست  یعاد یدعاواز  یاساساز قانون  انتیص

 یالگوبه چهار  توان یم یکاربرد شکلو به  یکل یبند میتقس نیهمبه  تیعنابا  وبخش 

 :از اند عبارت که افتیدست  یاتیعمل
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 ییکایآمر. مدل 1ـ3ـ1
مدل نهاد ناظر  نیادر است. « قضایی»و « پسینی»، «غیر متمرکز»مدل  نیا گرید نیعناو

بر  یمبتن کامالً زینآن  یدادرس نییآو  وهیش. است هییقضاوابسته به دستگاه و قوه 
دعوا  نیطرفبر اساس درخواست شهروندان و  ها یدگیرسبوده و  ییقضا یها روش

فاً براساس نشده و صر حیتصر کایآمر یاساسدر قانون  یاریاخت نیچن. ردیگ یمصورت 
 یاساس: قانون کهاستدالل  نیاشد با  جادیامارشال  یقاضتوسط  ییقضاپرونده  کی حکم
هم پاسدار قانون  هییقضااست و قوه  یحقوقمراتب قواعد  سلسله گاهیجا نیباالتردر 

هم  یادیز ریتأث یاساس یدادرسروش  نیا (؛Mason,Beany, 1964: 13-16)است  یاساس
آن با  کیدموکرات یفضادر  توانند یمها  در آن دادگاه که ینظام. دارد حکومتدر بافت 

مختلف قدرت و اثرگذار  مراکزدر آن  که ینظاممختلط ] ینظام دیبا زندیبستقدرت 
با توجه به روش  یعنی ؛(pasquino, 1998: 38)شود  یتلقعرض قابل تصور است[  هم

 .کرد لیتحل یحکومتدر نظام  را یاساسنوع بافت نهاد دادرس  توان یم یاساس یدادرس

 ییاروپا. مدل 2ـ3ـ1

تقل بوده روش، نهاد ناظر مس نیادر  است.« کلسنی و متمرکز»مدل  نیا گریداصطالح 

و  وهیشنهاد، مستقل است اما  نیا. هر چند ستینگانه وابسته  سه یقوااز  کی چیهو به 

 یدگیرس ییقضااصول س و بر اسا است ییقضا یدادرس نییآبر  یمبتنآن  یدگیرس نییآ

 یبرخنداشته و فقط  یدگیرسدعوا حق درخواست  نیطرفشهروندان و  یول، کند یم

به دادگاه قانون  توان یمنمونه  یبرادارند. را درخواست  نیاحق  یدولتو  یحکومتمراجع 

اشاره  هیسور یاساسقانون  یعال وانیدو  هیترک یاساسآلمان فدرال، دادگاه قانون  یاساس

 (.2۱1: 2919، یکارگزار)داشت 

 (ییاروپاـ  ییکایآمر وهیش. مدل مختلط )3ـ3ـ1

قضات  انیماز از اعضا لزوماً  یبرخاما  استگانه  سه یقوانهاد ناظر مستقل از  وهیش نیادر 

بوده و عالوه بر  ییقضا وهیشبر  یمبتن کامالًدادگاه  نیادر  یدگیرس نیچن هم، شوند یمانتخاب 

مدل  نیادارند. تنها تفاوت  یدگیرسحق درخواست  زینشهروندان  ریسا ایدعوا  نیطرف ،نیا

در استقالل آن  ییاروپاو تنها تشابه آن با مدل  هییقضادر استقالل آن از قوه  ییکایآمربا مدل 
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 یجنوب کره یاساسمصر و دادگاه قانون  یاساسقانون  یعالبه دادگاه  توان یمنمونه  یبرا. است

 (.diplomatist.blogfa.com یعقوبی ایزکر) .کرداستناد 

 (یفرانسو) ییشورا. مدل 4ـ3ـ1
 اریاخت دینبا ییقضانهاد  چیه کهاند  بوده بندیپاامر  نیاهمواره به  یفرانسوحقوقدانان 

قانونگذار به عنوان  رایزرا داشته باشد  یاساسبا قانون  نیقوانو قدرت نظارت بر انطباق 
مدل،  نیادر  (Capeletti, 1970: 17-18)است  نیادیبنحافظ حقوق  نیبهترملت  یصدا

و  تیهواعضا  بیترکو  یدگیرسمستقل است، نوع  یمرجع که نیانهاد ناظر عالوه بر 
نه بر اساس  نیقوان وهیش نیا، در نیااست. عالوه بر  دهیبخشبه آن  یاسیس یتیماه

 یشورا. شوند یمنهاد ارسال  نیانظر به اظهار یبرا خودکاربه صورت  بلکه، درخواست
از  توان یمرا  رانیا یاسالم یجمهور یاساسنگهبان قانون  یشورافرانسه و  یاساسقانون 
 مدل برشمرد. نیا قیمصاد

 شیاتر یاساسقانون  وانید یها ژهیکاروو  فیوظا. 2
دادگاه قانون  نیتر یمیقد( les cours constitutionnelles) شیاتر یاساسقانون  وانید
 یها دادگاه گرید یبرا ییالگوگرفته و  شکل کلسنبراساس نظرات هانس  کهاست  یاساس

قانون  وانید(. 9۱2: 2916اروپا بوده است )فاورو،  ژهیبه ودر سراسر جهان  یاساسقانون 
 نیاقضات  یگاهاست.  یاساساز حقوق  یپاسدار یبرا شیاتردادگاه  نیتر یعال، یاساس

به عنوان  وانیددارد.  یپرا در  یا گسترده یاسیس جینتا که کنند یماتخاذ  یماتیتصم وانید
 کیاما در صورت ارجاع  کند یدگیرس دعوا کیبه  در ابتدا تواند ینمدادگاه  کی

 اریاخت نیا وانید. در گذشته کنداتخاذ  درباره آن یمیتصم دیبا، رشیپذدادخواست قابل 
. البته امروزه کندالم مخالفت اع رأساً یاساسمخالف با قانون  نیقواندر مورد  کهرا داشت 

نسبت  وانید کهاست  یصورتاست و آن در  ریپذ امکان یقانونگذارنظارت بر  ینوع زین
دادگاه قانون  ییاروپا یالگوداشته باشد.  دیترد یاساسقانون با قانون  کی رتیمغابه 

 یساساقانون  یبراها و طرح خود  با نوشته کلسن. آمد ینم به وجود کلسنبدون  یاساس
سامانه به  نیاپرداخت. از  یاساس یدادرس دیجد یالگو کی نیتدوبه  شیاتر 232۱

ترافعات  ،نظام نیادر  .(faber, 2008: 50) شود یم ادی« الگوی اروپایی دادرسی اساسی»
. ردیگ یمقرار  یاختصاصدادگاه  کی تیصالحجدا شده و در  یعاداز ترافعات  یاساس
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و صرفاً با ارجاع مقامات  کلمهخاص  یمعنادعوا به  کیبدون وجود  یحتدادگاه  نیا
اعتبار » یدارا زینو نظرات آن  پردازد یم حکمبه صدور  یعادافراد  ایو  ییقضا ای یاسیس

 (.9۱2: 2916است )فاورو، « مطلق امر قضاوت شده
با  شتریب ییآشنا یبرا یاساس یدادرسمرتبط با  ینظر یمبانو  فیتعار انیبپس از 

را  شیاتر یاساسقانون  وانید کارکردو  تیصالح، ارکان، خچهیتاردر بخش بعد  وانید
 .میکن یم یبررس

 شیاتر یاساسقانون  وانید خچهیتار. 1ـ2
 یها یآزاد یبراتنها ضمانت  کهگرفته  شکل تفکر نیا ویمونتسکو  الکاز زمان 

 شود یم کیتفک کشوردولت  یاصل فیوظا یوقتوجود  نیاقواست. با  کیتفک یعموم
 عملکرداست و به تبع آن مسأله  ییدستورگرامسأله  که شود یممطرح  یگریدمسأله 
دوم قرن  مهین واقعه نیتر برجسته( 239: 291۱، ینیگواستاز قوا ) کیهرها در برابر  ضمانت

 یها دادگاه اکثراست.  ییاروپا یاساسدر عرصه حقوق  یاساس یدادرستوسعه  ستمیب
 یدادرس دیجد شکل وجود نیابا شده است.  لیتشک یغرب یاروپادر  یاساسقانون 

 ده است.ظاهر ش زین قایآفرو  ایآس، نیالت یکایآمردر  یاساس
با  یالدیم 232۱. در واقع از سال ستینچندان دراز  یاساسقانون  یها دادگاه خیتار

انون ق یعال وانید( و 232۱هیفور 23 یاساس)قانون  یاسلواک یاساسدادگاه قانون  جادیا
دادگاه  کی شةیاند. شود یمروند آغاز  نیا( 232۱ اکتبراول  یاساس)قانون  شیاتر یاساس

، حداقل دربارة ترافعات فدرال از یاساسدادگاه قانون  کی یها تیصالح یدارا یشاهنشاه
محقق شد.  2161در سال  دهیا نیا شیاترو آلمان مطرح شد. در  شیاتردر  2121سال 

. براساس آن، گردد یبرم 216۱ یاساسبه قانون  شیاتردر  یاساس یسدادر یها رگه نیاول
افراد به حساب  یاساسبه موارد نقض حقوق  یدگیرسبه عنوان مرجع  یامپراتوردادگاه 

در آن  که کرد بیتصو یقانون 2323در  یمل، مجلس یامپراتور. در زمان سقوط آمد یم
 زین 2323 یاساس. قانون کرد یاتورامپردادگاه  نیگزیجارا  یاساسقانون  یعال وانید

 یاساسقانون  نیا. کردمصوب مجلس را بدان اعطا  نیقوانبر  ینیشیپنظارت  تیصالح
مشخص ساخت. البته  یامروزرا به صورت  یاساسقانون  وانید یینها شکل کهبود  232۱

حذف شد. اما با  2399 یکودتادر اثر  یحتو  افتی یراتییتغ 2323و  2328در  وانید
 شیاترشد. در اثر اشغال  ایاح« دیوان فدرال»تحت عنوان  2392در  یاساسارادة قانونگذار 
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به قانون  21و سپس با الحاق اصل  منحل شد2391در سال  وانید گریدتوسط آلمان بار 
 (.9۱2: 2916شد )فاورو،  لیتشک به طور مجدد 2328در  یاساس

 شیاتر یاساسقانون  وانید. ساختار 2ـ2
 معموالً یعموم أتیه. است یعموم أتیه یاساسقانون  وانیددر  یریگ میمتصنهاد 

« مخبر دائمی»به عنوان  که یقضاتبار جلسه دارد.  کی، هر سه ماه ییمحتوا یدگیرس یبرا
بتوان  که کنند هیته یا گونهها به  گزارش خود را در مورد پرونده دیبا شوند یمانتخاب 

از  شیب تینها. در کرد یقطعقرار داد و احتماال  یرسبر مورد یعموم أتیهرا در  ها آن
 ریمد ای« )مدیر دفتر»، استیر. در دفتر کارندمشغول به  یاساسقانون  وانیدنفر در  1۱
، ییاجرا تیریمد. بخش کند یم نیتضمرا  یجار یکارها حیصح( روند وانید رخانهیدب

اسناد  یآور جمع مرکزبخش ثبت،  .کند یمرا ارسال  وانید یآرارا ثبت و  ها پرونده  یتمام
 دیجدپرونده  هزار 9به طور متوسط در هر سال به  یاساسقانون  وانید. است وانید

تعداد است. در هر  نیهمدر حدود  زین وانیداز  شده صادر یآرا. کند یم یدگیرس
 وانیددر  .(faber, 2008: 49) کنند یم یدگیرسپرونده را  ۱۱۱قضات حدود  ،هیاجالس

 یاعضااز  یکیبودن  نفع یذ ای یماریب)در صورت  البدل یعلعضو  6و  یاصلو عض22
 یا حرفهو تجربة  یحقوق التیتحصحداقل  دیبا که( کنند یم شرکت وانیددر  یاصل

، استاد دانشگاهمختلف، ) یها حرفهقضات از  است. شده ینیب شیپگسترده داشته باشند 
 که هستند یاجتماعـ  یاسیسمختلف  یها حوزهمتعدد و از  االتیا( لیوک، یکارمند دولت

(. B-VGفدرال  یاساسقانون  22۱اصل  9)بند کند یم نیتضمرا  وانید متکثر بیترک
و  یملاز مجالس  کیهر  رایزاست  حاکم یاسیسمتأثر از قواعد  وانید یاعضاانتخاب 
ضو از جمله: ع هشت ییتنهادولت فدرال به  ،و در مقابل کنند یم نییتععضو را  سهفدرال 

را  وانید بیترک تواند یم حاکم تیاکثر لیدل نیا. به کند یم نییتعرا  سیرئ بیناو  سیرئ
پس از انتخاب تا هفتاد  وانیدقضات  کهوجود دارد  تیواقع نیا. البته کند یمهندس
در دولت  تیعضوبا  یاساسقانون  وانیددر  تیعضوهستند.  یباقسمت  نیادر  یسالگ

 یژگیو یدارا که یگریدهر نهاد  ایفدرال  یشورا، یمل، مجلس یمحلدولت  ایفدرال 
او  نیجانش ای وانید استیرپست  کسب ینامزدها. ستینقابل جمع  است  یعموم یندگینما
قانون  22۱اصل  8و  2نهادها عضو بوده باشند )بند  نیااز  یکیدر  سال گذشته 2در  دینبا

 قابل جمع است.  وانیددر  تیعضوا ب یخصوصمشاغل  گرید(. B-VGفدرال  یاساس
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 یدگیرسدر ورود به  وانید تیصالح. محدوده 3ـ2
پرداخته  یدگیرسخواهان به  یدرخواستدر چارچوب موارد  دیبا یاساسقانون  وانید

 اریبس وانید یبرامسأله  نیا تیرعاموارد را ندارد. البته  نیافراتر از  یبررس تیصالحو 
 یمعناو  کارکرددر  رییتغقانون باعث  کی یجزئابطال  که یهنگاماست. مخصوصاً  مشکل

قانون اعطا  یسیبازنو یبرارا به قانونگذار  یمهلت وانیدمورد  نیا. در شود یمآن قانون 
اجازه داد در دو مورد فراتر از  وانیدبه  23۱8در سال  یاساس. اصالحات قانون کند یم

 ینیتقنمصوبه توسط نهاد  که یموردـ در 2: کندصادر  حکم، تیشکاموارد درخواست 
منتشر شده باشد.  یرقانونیغـ مصوبه به صورت 2 ،باشد دهیرس بیتصوبه  تیصالحفاقد 

 9است )بند وانیدتوسط  نیقوان یکلو  یجزئابطال  احکاماصل بر عطف به ماسبق نشدن 
 نیقوانن بولت در وانید یرأاز زمان انتشار  یرأ(. اثر B-VGفدرال  یاساسقانون  293اصل

خواهد داشت.  یجاخود را بر  یقبلقانون ابطال شده آثار  نیبنابرا شود یمفدرال آغاز 
 کیاز  تواند ینممهلت  نیااما  اندازدیب ریتأخخود را به  یرأثر زمان آغاز ا تواند یم وانید

از آن به  کلسن کهاست  ینیتقنهمان عمل  وانیدشود. ابطال قانون توسط  شتریبسال 

 .است کرده ادی یسلب یذارقانونگ

 نیقوان قیتطبدر  وانید یها تیصالح. 4ـ2
 ریزموارد  در توان یمرا  یاساسبا قانون  یعاد نیقواننظارت بر مطابقت  تیصالح
 :کردخالصه 

 رانهیشگیپ. نظارت 1ـ4ـ2
های دولت مرکزی  هرگاه یک عمل قانونگذاری یا یک عمل اداری به حوزة صالحیت»

، دیوان قانون اساسی با درخواست دولت مرکزی یا دولت کندتی تجاوز یا یک دولت ایال
(. B-VGفدرال  یاساسقانون  291اصل  2)بند« پردازد ایالتی به تعیین حدود صالحیت می

 ای ها نامه نییآتوسط مجالس و  ها آن بیتصو نیح «مصوبات»درباره  وانید تیصالح نیا
« بولتن قوانین فدرال»خصوص در  نیادر  وانید میتصم. شود یماعمال  یاداراعمال  گرید

 .(faber, 2008: 50)است  یاساسآور و ارزش قانون  قدرت الزام یداراو  شود یممنتشر 

 ینیپس. نظارت 2ـ4ـ2

 و فدرال یالتیا یها دولت تیشکا. 1ـ2ـ4ـ2
 تیشکا یاساسفدرال به خاطر تجاوز به قانون  نیقوان هیعل توانند یم یالتیا یها دولت
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. کندمطرح  یالتیا یها دولت هیعلرا  یمشابه یدعوا تواند یمهم  دولت فدرال. کنند
 یماهوقواعد  تیرعا یبرا ینیتضم وهیش نیا(. B-VGفدرال  یاساسقانون  293)اصل

 .(faber, 2008: 52)است  یمحل یها دولتو  یمرکزدولت  نیب ها تیصالح میتقسمربوط به 

 ها . ارجاع توسط دادگاه2ـ2ـ4ـ2
اجازه دارند  دنظریتجد یها دادگاهو  کشور یعال وانید، یادار یعال وانید شیاتردر 

اجرا و استناد آن قانون در  نیحدر  که یاساسبا قانون  نیقوان رتیمغامربوط به  راداتیاتا 
 .(Constitutional court act , art. 11)ارجاع دهند  وانیدرا به  شود یم آشکاردادگاه 

 ندگانینمااع توسط . ارج3ـ2ـ4ـ2
 زینمجلس فدرال و  ای یملمجلس  یاعضا سوم کی یبرا امکان نیا 23۱8از سال

مداخله  یتقاضارجوع و  یاساسقانون  وانیدبه  که آمده استوجود به  یالتیا یشورا
مجالس  ندگانینما سوم کیرا به  یمشابه اریاخت تواند یم زین ها التیا یاساس نیقوان. کنند

ن احزاب در عمل چو(. B-VGفدرال  یاساسقانون  22۱اصل  2. )بندکند اعطا یالتیا
 یبرا یمناسب نیتضمروش  نیا اورندیبپارلمان را بدست  سوم کیحداقل  توانند یمبزرگ 

قرار  یاساس یدادرسرا به معرض  تیاکثرمصوب  نیقوانپارلمان است تا بتواند  تیاقل
 یکارکردهااز  یکیرا  یپارلمان تیلاقاز  تیحما یالدیم 2321در سال  کلسندهد. 
دربارة طرح شکایت علیه قوانین، این نکته بسیار مهم است : »کرد یم یتلق یاساس یدادرس

که به اقلیت پارلمانی نیز حق شکایت داده شود. اهمیت این مسئله چندان زیاد است که 
« قلیت بپردازددادرسی اساسی باید ضرورتاً به حمایت از ا ،های پارلمانی در دموکراسی

(kelsen, 1928: 247). 

 وانید. ارجاع توسط خود 4ـ2ـ4ـ2
 یاساسبا قانون  یعادقانون  خودکار یبررس تیصالح یدارا یاساسقانون  وانید

 زینباشد و  وانید یدگیرسموضوع در حال  یمبناقانون موردنظر  نکهیااست؛ مشروط به 
به  تواند یمقانون  کیداشته باشد.  دیترد یاساسقانون با قانون  نیادرباره انطباق  وانید

جهت ورود باشد.  یاساسقانون  وانید میتصم یبرا ییمبنا میرمستقیغ ای میمستقصورت 
 میمستق یمبنا خود، شود یماعمال  وانیدپرونده مطروحه نزد  قانون درباره نیا که یزمان
 یادارعمل  کی کهست ا یموارددر  میرمستقیغاست. مبنا قرار گرفتن  وانید یریگ میتصم
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 که یادارعمل  کیاز  یفرد که یهنگامهنجار برتر باشد. مثالً  کیبر  یمبتن یکلهنجار  ای
استدالل  نیا، با کند یم تیشکااست،  یاساسشدة او توسط قانون  نیتضمبا حقوق  ریمغا

بته است. ال یاساسبا قانون  ریمغاقانون  کیبر  یمبتن یادارعمل  نیا که کند یمبرخورد 
تا مورد  کند یمرا انتخاب  یمواردمختومه  یها پرونده انیماز  کهاست  وانیدخود  نیا

با  یعاد نیقوانبر انطباق  وانیدنظارت  وةیش نیتر یاصلروش  نیاقرار دهد.  یابیارز
 (.9۱۱: 2916است )فاورو،  یاساسقانون 

 افراد تیشکا. 5ـ2ـ4ـ2
را مورد اعتراض  یاساسمطابقت قانون با قانون مسأله  توانند یم زینافراد  23۱8از سال 

مورد تجاوز قرار گرفته شده  مذکورتوسط قانون  ها آنحقوق  برآنکهقرار دهند مشروط 
 222اصل  2قابل اجرا باشد. )بند یادار ای ییقضا میتصمبه  ازینقانون بدون  نیاباشد و 

 (B-VGفدرال  یاساسقانون 

 نیقوان قیتطباز  ریغـ  وانید یها تیصالح. 5ـ2
 :کردخالصه  ریزبه موارد  توان یمرا  وانید یها تیصالح گونه نیا

 یادار یدادرس ژهیو تیصالح. 1ـ5ـ2
 کناردر  یادارمربوط به اعمال  یدعاوبه  توانست یم یموارددر  یاساسقانون  وانید

 یاساسقانون  222)ماده  کند یدگیرس یاداربه عنوان مرجع ترافعات  یادار یعال وانید
 یها نامه نییآ هیعل اتیشکابه  یدگیرس تیصالح یاساسقانون  وانید(. B-VGفدرال 

 که کرد یممشخص  دیبا یدگیرس نیاانجام  یبرارا دارا بود.  یادارمصوب مقامات 
 نکهیا ایدر مورد اشخاص، مورد تعرض واقع شده  یاساسشده قانون  نیتضمحقوق 

قانون  وانیددر  توانست یم یتیشکا نیچن نیاست. بوده ا یرقانونیغخود آن قانون  یاجرا
در  یعنیباشد.  دهیرسبه اتمام  یدگیرسمراحل  گرید که یشرطالبته به  مطرح شود یاساس

شناخته شده  تیرسمحقوق به  هیعلبه تجاوز  یدگیرس فهیوظ که یادار یعال وانیدمقابلِ 
به موارد تعرض به حقوق  یدگیرس تیصالح یاساسقانون  وانیدرا دارد،  یعاددر قانون 

آور  نظارت بر اعمال الزام 2332را داشت. از سال  یاساسشده توسط قانون  نیتضم
به عنوان مرجع  وانیدواگذار شده است و  یمحل یادار یها دادگاهبه  یادار یها مقام
خود را  یکنترل کارکرد یاساسقانون  وانید ،. در اصلکند یم یدگیرس ها آنبه  دنظریتجد

 را در مورد« تعلیق موقت» تواند یم وانیدمناسب  طیشرا. در کند یماعمال  ینیپسصورت  به
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 کندموافقت  قیتعل نیابا  یاساسقانون  وانیدقانون مورد استناد به اجرا درآورد. اگر  کی
موقتاً معلق خواهد شد.  کنندرا اتخاذ  یینها میتصم وانیدقضات  که یهنگامآن تا  یاجرا
 دهد یم لیتشکرا  یاساسقانون  وانید یدگیرسبخش اعظم  زین ها نامه نییآ هیعل اتیشکا

(faber, 2008: 50). 

 ها تیصالح. حل تعارض 2ـ5ـ2
مسأله  کی که کند یممشخص  یاساسقانون  وانید، یحقوقو اختالفات  یدعاودر 

دار حل تعارض  عهده وانیدشود.  یدگیرس ها تالیااز  یکی ای ونیفدراستوسط  دیبا

چه تعارض مثبت و چه  تیصالحدر  یها تعارضبه  تواند یمنهادهاست و  تیالحص

 نیب، وانیدها از جمله خود  و دادگاه یادارها و مقامات  دادگاه نیب یمنفتعارض 

 نیب تیصالحو اختالف در  یمحل یادارمقامات فدرال با مقامات  نیب، یعاد یها دادگاه

 (.B-VGفدرال  یاساسقانون  296و 291)ماده  کند یدگیرسها  محاسبات با دولت وانید

 منطقه کی ای االتیا، ونیفدراس هیعل یمال یها درخواست یبررس تیصالح. 3ـ5ـ2
فدرال،  یها التیا، ونیفدراس هیعل یمال یدعاوها و  درخواست یاساسقانون  وانید

بل حل قا یادارمراجع  ای یحقوق یعاد قیطراز  کهرا  یشهردارو مؤسسات  ها یشهردار

 یادار یها سازمانمطالبات  یبررسدر مورد  ژهیوبه  اریاخت نیا. کند یم یبررس، ستندین

 (.B-VGفدرال  یاساس قانون 29۱دارد )ماده  تیاهم یمال طیتقسدر چارچوب  یا منطقه

 . نظارت بر انتخابات4ـ5ـ2
اشته ها وجود د بودن انتخابات یقانون یبررس امکان دیبا کیدموکرات حکومت کیدر 

است. به عبارت  یا حرفهو  یادار، یاسیسمهم  یها انتخابات یدعاو، دادرس وانیدباشد. 

 ها یپرس همهها و  انتخابات یتمام جهینتاست. در  یانتخابات یعالدادگاه  کی وانید، گرید

در روند  یرقانونیغ. عمل ردیگمورد اعتراض قرار  یاساسقانون  وانیددر  تواند یم

از آن را به دنبال داشته  یبخش ایانتخابات  یکلمجدد  یبرگزارابطال و  اندتو یمانتخابات 

 کهاست  یزمانوجود ابطال در  نیا(. با B-VGفدرال  یاساسقانون  222ماده  2باشد )بند

مربوط به انتخابات  یدعاو نیهمچنداشته باشند.  ریتأثانتخابات  جةینتاعمال در  نیا

 .(faber, 2008: 50) شود یم یگدیرس وانیددر  یا حرفه ینهادها
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 یدولت یعالمقامات  هیعلبه اتهامات  یدگیرس تیصالح. 5ـ5ـ2
و اعالم نظر در خصوص اتهام نقض  یدگیرس تیصالح یدارا یاساسقانون  وانید
و بنا به  یرسمبه جهت اقدامات  یالتیااعم از مقامات فدرال و  یعالتوسط مقامات  نیقوان

 هیعل(. طرح اتهام B-VGفدرال  یاساسقانون  222و  229ده )ما است ها آن یشغلسمت 
 یالتیامقامات فدرال و مجلس  در خصوصمجالس)مجلس فدرال  ابتکاربا  یعالمقامات 

 وانیدتوسط  تیمحکومورت اعالم در ص که ردیگ یم( صورت یالتیادر خصوص مقامات 
 .(Haller, 1992: 195)د شو ها آن یفریک تیمحکوم ایمنجر به عزل  تواند یم

 . نظارت بر حفظ تعادل فدرال6ـ5ـ2
 فایافدرال در نظارت بر حفظ تعادل فدرال را  وانیدنقش  نیهمچن یاساسقانون  وانید

 یمرکزدولت  نیبشده  جادیا یها تعارضمربوط به  یدعاوبه  تواند یم وانید؛ لذا کند یم
ع نو کی یدارا وانید نیهمچن. کند یدگیرس یمحل یها دولت نیب ای یمحل یها دولتو 

قانون  2بند  291بند الف و  226ده است )اصل در سطح فدرال ش یداور تیصالح
فقط از جهت مراعات قواعد مربوط به  نیقوان در تیصالح نیا(. B-VGفدرال  یاساس
 .(Haller, 1992: 195)است  یمحلو دولت  یمرکزدولت  نیب ینیتقن یها تیصالح میتقس

 نیادیبنحقوق  نیتضم. 6ـ2
ه ب یشهرونداز حقوق بشر و  تیحمادر  یمهمنقش  یاساسقانون  یها دادگاهاصوالً 

از  تیحما .(Vitrouk, 1995: 288) کنند یم فایا ها حکومت یخواه تیتمامدر برابر  ژهیو
 شیاتر یاساسدر حقوق  یادارو اعمال  یالتیا ایفدرال  نیقواندر برابر  نیادیبنحقوق 

حقوق ضمانت شده توسط »درباره  شتریب شیاتر یاساس حقوقدر شده است.  نیتضم
. )بند شود یماستفاده « حقوق بنیادین»از عنوان  کمترو  شود یمسخن گفته « قانون اساسی

از  یجدا یا مسألهحقوق  نیااساس  نیا(. بر B-VGفدرال  یاساسقانون  222اصل  2
 ذکر یاساسدر قانون  هکاست  یمواردفقط شامل  کهاست چرا  یشهروندحقوق بشر و 

 توانند یم زین یخصوصـ  یحقوق. اشخاص کنندحقوق استناد  نیابه  توانند یمشده و تنها 
وجود اختالف نظر  یعمومـ  یحقوقمند شوند. اما در مورد اشخاص  بهره قیطر نیااز 

ون با قان ها آنمطابقت  که یفریک ای یمدن نیقوانها براساس  دادگاه گریدبه عبارت  دارد.
 (.912: 2916)فاورو،  کنند یم یریگ میتصمشده است  دییتأ یاساس
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 و اثر آراء وانیددر  یدگیرس ندیفرا. 3
 ییآشنادر  ییبسزا تیاهماز  وانیدها در  پرونده یدگیرس نییآ یبررس کهاز آن جهت 

 .شود یمپرداخته  ها آنقسمت به  نیادارد در  وانید یها تیفعالبا 

 وانید در یدگیرس وهیش. 1ـ3
. کردمراجعه  یاساسقانون  وانیدبه دفتر  دیبا وانیدبهره بردن از خدمات  یبرادر ابتدا 

 را توسط شانیها درخواستافراد  یگاهو  شود یمداده  وانیدها توسط پست به  اغلب، درخواست
 کرده یاساسقانون  وانید سیرئدفتر اطالعات پرونده را وارد دفتر  ریمد. کنند یممطرح  لیوک

 .(constitutional court act, art. 13) دهد یمدر مورد پرونده ارائه  زینرا  ییها هیتوصو معموالً 
نام خود را  نیبنابراپرونده است  ییاجرا روند یریگیپمسئول  یو، رشیپذدر صورت 

 سییرتوسط  که. مسئول پرونده سدینو یم کند کارآن  یرو دیبا که دیجد ییقضاپروندة  یرو
 کامل یآزاددر اظهارنظر در مورد پرونده  است وانیدو از قضات  شود یم نییعت وانید

. به کند یم یبررسپرونده را  رشیپذ یشکل طیشراابتدا  ،پروندهگزارش از  هیتهمسئول دارد. 
پرداختن به پرونده را دارد  تیصالح یاساسقانون  وانیدمشخص شود  دیبا که نیا ژهیو
 برنه؟ سپس مسئول گزارش  ایاست  یقانون یا مطالبهوجاهت و  یدارادادخواست  ایآنه؟  ای

 constitutional) کند یم کارحل و فصل شود آغاز به  دیباپرونده  ِاصل که ییمبناهمان 

court act, art. 16).  ندارد، به  تیموفقاز  یمناسب یدورنماپرونده  کهشود  انینمااگر
مثبت است،  یرأ کی کسب یبراد مانع نشان از وجو وانیدعنوان مثال روال گذشتة 

قرار  یبررسوجود اگر پرونده مورد  نیا. با شود یمدادخواست گرفته  ردبر  یمبن یمیتصم
 که یمقامخوانده مانند  ایطرف دعوا  نیبنابرا. پردازد یمپرونده  یساز آمادهبه  وانید؛ ردیگ
اظهارنامه ارائه دهد. اگر  ،در پاسخ تواند یماست  کردهمورد مناقشه را صادر  نامه نییآ

و  شود یمبرگزار  یمقدمات یدادرسلسه ج ،ییقضاباشد از نظر  یرأپرونده آماده صدور 
به همراه  نیهمچن. شود یمقضات فرستاده  گرید یبراآماده شده و  مذاکراتصورت  کی

مهم، گزارش  یها پرونده یها اظهارنامه، تیشکاشامل درخواست،  یا پروندهآن 
 شود یمفرستاده  اتخاذشدهمعتبر  ماتیتصممرتبط با موضوع پرونده و  یها پژوهش

(constitutional court act, art. 8).  یطشده است  لیتشک که ییمبناپرونده براساس 
بحث راجع به  یبرامرتبه در سال  2 وانید یقاض 22. شود یم یبررس یدگیرسجلسات 

البته جلسات  که دهند یم لیتشکه لسج ،یرأصدور  زینو  حیلوادادن به  یرأ، حیلوا
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 ییقضابه لحاظ  که یموارد(. در 236: 2911)فاورو،  شود یمبه آن افزوده  زین یاضطرار
 طیشرا نیا. در شود یممطرح  یا ژهیوموضوع در جلسات ساده است،  اریبسآن  کردنحل 

با  یجلساتموارد در  هیبقاست.  یکافبه عالوه حضور مسئول پرونده  یقاض 2حضور
 مذاکراتنشده است.  میتقسبه شعب مختلف  وانید رایز شود یمحضور تمام اعضا مطرح 

. در ستینعموم آزاد  یبرا ییقضااجع مر گرید یدگیرس نییآهمانند  یاساسقانون  وانید
. کنند یم انیباتخاذ شده را  میتصمو علل  دهند یمآماده شده را ارائه  حیلواقضات  ،آغاز

است  یضرور. اغلب کند یمگو مطرح و وضوع را جهت بحث و گفتم وانید سیرئسپس 
 یانتها. در ردیپذصورت  یریگ یرأمشورت و  ییقضاموضوعات مختلف  در مورد که

 .(constitutional court act, art. 7) کنند یم یریگ یرأ حهیالگوها قضات در مورد و گفت
 یرأشده است در  سبک یریگ یرأدر  تیاکثرتوسط  که وگوها گفت یتمام جینتا

 یرأ. اگر شوددرج  دیبااست،  افتهی یاصالحاتو  راتییتغمباحثات  یط که یمقدمات
صورت  مذاکرات یمبناالبته بر  گرید یرأ کی دیبا، نکند کسبرا  تیاکثرنظر  یمقدمات

را  یمقدمات یرأ کردنآماده  وانیداز  گریدعضو  کیاست  ممکنگرفته آماده شود. 
را داشته باشد  تیاکثر دییتأ کسب یستگیشا حهیال کی که یهنگامفقط . ردیبگبرعهده 

و  دهیچیپموضوع  که یهنگام. کند یمصادر  یقطع یرأ ،در مورد آن یاساسقانون  وانید
قادر به  یمقدمات یدگیرساست متعدد باشد. اگر  ممکن یدگیرسدشوار باشد جلسات 

 ییقضا ای یاسیس تیاهم کی یداراپرونده  ایبه تمام موضوعات نبوده است  ییپاسخگو
 برگزار یعمومخود را به صورت  یدادرسجلسات  تواند یم یاساسقانون  وانیداست، 

 یشفاه یدگیرسمورد  نیطرفجلسات  نیادر  .(constitutional court act, art. 26) کند
ه هر شخص پروندة مربوطه خود را در جلس ،وجود در آغاز نیا. با رندیگ یمقضات قرار 

 شود یم تیهدا یاساسقانون  وانید سیرئتوسط  گریدبار  یدادرس. جلسه کند یممطرح 
(constitutional court act, art. 7). کیدر  یقطع حکم کیبه  ماًیمستقهمواره  مذاکرات 

استناد شده  یقانوندر پرونده به  کهشود  آشکاراگر  مذاکرات. در شود ینمپرونده منجر 
 یاساسقانون  وانید، رسد یمبه نظر  یاساسن مخالف با قانون خود آن قانو کهاست 

. قضات ندینش یم وگو گفتو در مورد قانون مورد بحث به  کند یمرا متوقف  یدگیرس
وارده به  راداتیاعدم صحت  ایصحت  نییتعبا هدف  ییقضا یهنجارها یبازنگرمسئول 

در  ؛(constitutional court act, art. 8) دهند یمقرار  یبررسرا مورد  آن ییقضامتن 
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 یطوالندر  که ییها پرونده گریدقطعاً پرونده با  ،یاساسمطابقت با قانون  یبازنگر انیجر
 یبازنگر لیدلبه  یدگیرسوقفه در  نیانخواهد شد.  یبررس گذارد یم ریتأث یدگیرسشدن 

 یاساس قانون وانید. اگر شود یم یدادرساغلب باعث اطالة  یاساسمطابقت با قانون 
در روند  کهمسأله  کیدر مورد  یدادگستر ییاروپا وانید یرأابتدا منتظر  ستیبا یم

 خواهد شد. شتریب اریبس یدگیرس یزمان نیانگیممؤثر است باشد،  یدگیرس
 افتهی انیپاشد؛ پرونده  رفتهیپذو با اتفاق آرا  یینهابه صورت  حهیال کی که یهنگام
را  یینهارا نوشته بود سپس نسخه  تیاکثر دگاهید که ییقضا. مقام شود یممحسوب 

 شده در جلسات با حضور تمام اعضا رفتهیپذمتفاوت  یها حل راهشامل  که سدینو یم
. اگر کند یمرا مطالعه  یینها یها نسخهسپس با دقت  یاساسقانون  وانید سیرئاست. 
 کهته شوند ها نگه داش است نسخه ممکن اتیجزئ شتریبروشن شدن  یبراباشد  یضرور

 یضرورو موافقت گزارشگر خواهد بود. او در موارد خاص اگر  یهماهنگمسأله با  نیا
 تمام اعضا یامضا سیرئ. سپس کندمجدداً مشورت  با تمام اعضا تواند یمدهد  صیتشخ

 کنترلتحت عنوان  ها یمنشاست.  یریگ میتصم یآزاددهنده  نشان که یامر. کند یمرا اخذ 
. پس از آن خوانند یممتون را  قیدقبه صورت  یدادرس ندیفراج و موارد مندر یشکل
ارسال  اتیاجرائپرونده توسط اداره  نیطرفچاپ و به  یاساسقانون  وانید ماتیتصم

 .(constitutional court act, art. 12-14) شود یم

 و آثار آن وانید یآرا. 2ـ3
 یتبعاتآثار و  یدارا ییقضا یعالدادگاه  یحتو  یاساسهمچون هر دادگاه  وانید یآرا

 . باشد یم شیاتر کشورو اداره  یحقوقدر نظام 

 یحقوقبر نظم  وانید یآرا. آثار 1ـ2ـ3
 یادارو مقامات  یمحلقانونگذار فدرال و  یبرا یاساسقواعد قانون  دیتردبدون 

صالح بر وضع و ا یریانکارناپذبه نحو  تواند یم وانید یآرا کهرو  االجراست و از آن الزم
است  یابزارموثر باشد، خود  رندیگ یمها  مورد استناد قرار  در دادگاه که یمختلف نیقوان
 امکان وانیدتوجه داشت  دیباه ت. البکند یماصالح  ای جادیا ینحورا به  یحقوقنظم  که

 یآرا کهرا ندارد چرا  یعاد یها دادگاهتوسط  نیادیبننظارت بر پاسداشت حقوق 
 تیمسئولبخش  نیادر  نیبنابرا. ستین وانید نیاقابل ارجاع به  نهیزم نیاها در  دادگاه

 (.919: 2916هاست )فاورو،  برعهده خود دادگاه یاساسنظارت بر پاسداشت قانون 
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 یاسیسبر نظم  وانید عملکردو  آرا ریتأث. 2ـ2ـ3
شناخته شده است. اگرچه در  تیرسمدور به  یها زماناز  یاسیسبر نظم  وانیدنفوذ 
مربوط به  یها شیگرابه خاطر وجود  یاساس یدادرس 232۱در دهه  وانید کارآغاز به 

وجود ندارد و در  ییها چالش نیچنمواجه بود، اما امروزه  ییها چالشبا  یپارلمان تیحاکم
 وانیداست. امروزه  افتهیگسترش  وانید یها تیصالح یاساسقانون  یبازنگربا  23۱8سال 
و  یاساساصول قانون  تیرعابه  تیاکثربا اجبار  نکهیانخست  است: کارکردسه  یدارا

. پردازد یم یپارلمان تیاقلاز حقوق  تیحمابه  تیاکثرو  تیاقل نیبقدرت  ینابرابر جبران
 تیحمابه  وانید آنکه. دوم کند یم لیتسهرا  تیاقلدوباره به قدرت توسط  یابیدستامر  نیا

 یکافبه اندازه  ای کالًدر حوزه قدرت  که ازدپرد یم یاسیسو  یاجتماع یها تیاقلاز 
توسط  استیسو انحصار حوزه  الیاستاز  ینحوبه  وانید کارکرد نیا. شوند ینم یندگینما

 ینیعو  قیدقبا نظارت بر  وانید، آنکه. سوم کند یم یریشگیپقدرتمند  التیتشکاحزاب و 
از تسلط احزاب  یناش یخطاهاتا  پردازد یم یقانونگذار ندیفرآ کردن یعقالنبه  نیقوانبودن 

 (.919: 2916)فاورو،  کند حیتصحرا  یاسیس یریگ میتصمبزرگ بر امر 

 گیرینتیجه
 یاصل رکن یکشورهر دولت  یحقوقو ساخت  یاسیس میرژدر بافت  یاساسقانون 
اصول قانون  تیرعا نیتضمجهت  یعال ینهادها سیتأسو  جادیا. شود یممحسوب 

را  ینظام چیه. امروزه دیآ یممعاصر به شمار  یحقوق یها نظام تکارابو  ینوآور، یاساس
 نیا لیدلدر نظر نگرفته باشد.  یگاهیجا یاساس یدادرس یبرا که کردمشاهده  توان ینم

 یعالنهاد  یاساسقانون  وانید. کردجو و جست« برتری قانون اساسی»در اصل  دیباامر را 
نظارت بر  یانحصارو قدرت  یاساسانون ق تیرعا نیتضمجهت  ییقضا ریغ ای ییقضا

قانون  وانید نیتر یمیقد شیاتر یاساسقانون  وانیداست.  یاساسبا قانون  نیقوانمطابقت 
 یها دادگاه گرید یبرا ییالگوگرفته و  شکل کلسنبراساس نظرات هانس  کهاست  یاساس

و  یقیتطبعه رو مطال نیااروپا بوده است. از  ژهیبه ودر سراسر جهان  یاساسقانون 
و  لیتحلدر  تواند یمموجود  ها هیروها و  روش یبررسو  اتیتجرب نیامالحظه 

نگهبان  یشورابا نهاد  کهما  کشوردر  یاساس یدادرس ندیفرآهرچه بهتر  یشناس بیآس
 ثر باشد. ؤم شود یم فیتعر

محسوب  متمرکزو  ییاروپا یالگو جزو یاساس یدادرس ندیفرآگهبان در ن یشورا
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است  یتخصصنگهبان مرجع  یشورا ،رانیا یاسالم یجمهور یاساس. طبق قانون ودش یم
 مصوباتِ رتیمغاموارد  نییتع، یقانونگذاردر خصوص  کهاز فقها و حقوقدانان  متشکل

 32را برعهده دارد )اصل  یاساسقانون  زین و یاسالم احکامبا  یاسالم یشورامجلس 
دستگاه  کیدانست از  یبیترک توان یمرا  نگهبان یشورا یریتعب(. به یاساسقانون 
، یقاض) دیآ یمقوه مقننه به شمار  نفکیالجزء  کهدوم  یعالمجلس  کیو  کننده کنترل
 یدادرس ییاروپا یالگوطبق  زین شیاتر یاساسقانون  وانید که یدرحال(. 222ـ229: 2912
به  یادارلحاظ امور به  یحت که استدادگاه  کارکرد یدارا ینوعاما به  گرفته شکل یاساس

 یاساسبا قانون  یعادقانون  قیتطبهرچند عمل  یطرففدرال مرتبط است. از  یدادگستر
و پس از  ینیپس شکلبه  وانید تیفعالاما عمده  ردیپذ یمدر هر دو نظام صورت 

 یجمهوردر نظام  یولشده است  فیتعر دار تیصالحمراجع  ایدرخواست اشخاص 
و  امدهینوجود ه ب کامل شکلنگهبان قانون به  یشوراالم نظر اصوالً قبل از اع یاسالم

 (.یاساسقانون  32و  ۱2. )اصول شود یم دهینامصرفاً مصوبه مجلس 
 چرا کهمتفاوت است  زیندو نهاد  نیاانتخابات در  یبررس تیصالحوجود  نیهمچن

لفات را به اعتراضات و تخ یدگیرس تیصالحدر امور انتخابات به عنوان دادگاه  وانید
 کهاست  یا دکنندهییتأانتخابات بوده و نهاد  یبرگزارنگهبان ناظر  یشورا که یدرحالدارد 

 کهشأن دادگاه را ندارد مگر در انتخابات مجلس  یول کند یم یدگیرس زینبه اعتراضات 
 بر عهدهانتخابات را  یکل ندیفرآ زینو  ها تیصالحمربوط به  یدعاوبه  یینها یدگیرس

 یشورا فیوظابا  شیاتر یاساسقانون  وانید یها تیصالح یبرختفاوت ته، دارد. الب
 است. لیتحل، قابل شیاتر ونیفدراسنظام  ژهیوو به  یساختارتفاوت  لیدلنگهبان به 

 -یحقـوق در هـر نظـام    هـا  آن کارکردو  یاساس ینهادهاهرچند  کهگفت  دیبا تینهادر 
متفـاوت اسـت امـا     هـا  آناقتضائات خاص بنا به  یاساس یدادرس ندیآفراز جمله  یاسیس

 شیاتـر چـون   ییالگو یکشورهادر  مشابه ینهادها اتیتجربو استفاده از  یقیتطب کردیرو
 .ثر باشدؤم رانیادر  یاساس یدادرس کارکرددر بهبود ساختار و  تواند یم
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 یاساسدر قانون « تكاليف شهروندي»
 رانیا یاسالم يجمهور

 

 *2یمیابراهمحمود ، 2محمدجواد جاويد

 

 ، تهران، ايرانی دانشگاه تهراناسیسحقوق و علوم  دانشکده دانشیارـ 2
 ـ دانشجوي دكتري حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ايران2

 

 01/6/0035 :رشیپذ  03/30/0035 :افتیدر

 دهيچك
 .شود یمو حقوق بشر مطرح  یعمومدر مباحث حقوق  كهاست  یحقوق یمفهوم ،وندشهر

وجود  حکومتفرد و  نیب كهاست  يا رابطه ،درباره شهروند یحقوق فيتعار مشترکوجه 
 است؛ فیتکالاز حقوق و  یعیوس فیط رندهیدربرگ كهاست  هيدوسو يا رابطه ،رابطه نيا .دارد

 زین يیها تیمسئولو  فیتکالزمان  هم ،در برابر دولت دارد كه یحقوقشهروند در مقابل  یعني
 .هاست آنموظف به انجام  كهدارد  بر عهده
 ،یحقوقو سند  یمل ثاقیم کيبه عنوان  ،یاساسقانون  ،ساالر مردم حکومت کيدر 
آن  تيرعابه  مکلفو مردم در روابط متقابل خود  حکومتو  بخشد یمرا سامان  يزمامدار
تحت عنوان حقوق ملت وجود  یفصل زین رانيا یاسالم يجمهور یاساسنون در قا .هستند
از  يگريداما در اصول  .پردازد یمدولت  فيوظاحقوق شهروندان و متقابالً  حيتشربه  كهدارد 

مورد اشاره  ،دارند بر عهده حکومتشهروندان در برابر  كه یفيوظااز  يتعداد ،یاساسقانون 
 .میكن یم ادي يشهروند فیالتکاز آن به  كهقرار گرفته 

 بر عهده ،رانيا یاسالم يجمهور یاساسدر قانون  كه یفیتکال حيتشر یپمقاله در  نيادر 
 .میهست دولت است نياشهروندان 

 يجمهور ،یاساسقانون  ،يشهروند فیتکال ،يشهروندحقوق  ،شهروند :ها دواژهيکل
 .رانيا یاسالم

 

                                                                                                                                        
    E-mail: mahmoodebrahimi66@gmail.com هنويسندة مسئول مقال* 
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 مقدمه
 دگاهيداز  حکومتفرد و  هيدوسوبه رابطه  كه است یمفهوم ،يشهروندشهروند و 

متقابل دولت و شهروندان  فیتکالرابطه شامل حقوق و  نيا .كند یماشاره  یحقوق
همزمان موظف است ؛ در برابر دولت دارد كه یحقوقشهروند در مقابل  یعني .باشد یم

 كهاست  نيابر  بر اساس قرآن اعتقاد ما رايز .انجام دهد زینرا  يیها تیمسئولو  فیتکال
 (2).شأنه وعظم جالله جل یتعال يبارخداوند  يبراوجود ندارد مگر  فیتکلبدون  یحق چیه

 یمختلف يها مالکدرباره آن اتفاق نظر وجود ندارد و  كهاست  یمفهوم يشهروند
آثار  هركدامو متناسب با  شده است يبند میتقس یگوناگون يها جنبهشده و از  ذكرآن  يبرا

 یمواقعو در  یفیتوصاز روش  يریگ بهرهبا  كهآنچه هدف ماست آن است  .دارد یمتفاوت
به  رانيا یاسالم يجمهور یاساساصول قانون  لیتحلبه استدالل دارد با استفاده از  ازین كه

« ست؟یتکالیف شهروندي موردنظر قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران چ» :یاصلسؤال 
 فیتکالدرباره  یاتیكلشهروند و  فيتعربه صورت مختصر به ابتدائاً  نيبنابرا .میدهپاسخ 

 يجمهور یاساسدر قانون  يشهروند فیتکال یسنج امکانسپس به  .ميپرداز یم يو
مختصر  حیتوضبه همراه  ،يبند دستهپس از آن با ارائه ؛ پرداخت میخواه رانيا یاسالم
 .ميشمار یبرمرا  رانيا یاسالم يجمهور یاساسموردنظر قانون  يشهروند فیتکال

 يشهروند فيتكالمفهوم شهروند و  .1

 مفهوم شهروند .1ـ1
شهر بود و مفهوم آن در برابر  ساكن كه شد یماطالق  یكسبه  (2)در گذشته شهروند

 يمعنامفهوم دگرگون شده است و  نيااما امروزه  گرفت یمقرار  ريعشا اي يیروستا
، يانور)« اهل يک شهر يا يک كشور» يمعناشهروند در لغت به  .است افتهي یمتفاوت
يک شهر يا ناحیه يا كشور به حساب بیايد و  كسی كه جزو» .است( 6422 :2ج ،2932

 کيدر  .(2323 :2ج ،2932 ،دهخدا)« دشوتابع مقررات آن باشد و از حقوق آن برخوردار 
 ايه جامع کيدر  كه يافراد تک تکبتوان گفت شهروند به  ديشا يیابتداساده و  فيتعر

 يايمزااز حقوق و  كه( كشور اي) شهر ساكن یعني .شود یمگفته  كنند یم یزندگ كشور
 يبرانظران  از صاحب یبرخ .(2922 :2934 ،يلنگرود يجعفر) شوند یمور  بهره يمتساو

 كهبشر و نوع انسان  يمعنانخست شهروند به ؛ اند كرده انیب یكل يمعناشهروند دو 
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 ...و مذهب و نيدو  كشورها از هر جنس و نژاد و رنگ و  انانس یتمامآن شامل  قيمصاد
آن  و تحت قدرت كشورآن  نیسرزمدر  كه كشور کياتباع  يمعناشهروند به  گريدو  است

 ساكنشهروند به مفهوم  ،یحقوقالبته از منظر  .(23 :2936 ،یپناه عتيشر یقاض) هستند
زمان  نياو در ( 222 :2932 ،يرآشو) دولت کياست در رابطه با  يفرد بلکه؛ ستینشهر 

 یبرخ وجود نيابا  .رود یمبه شمار ( 2923 :2934 ،9ج ،يلنگرود يجعفر) مترادف تبعه
 كهطور  آن دينبااقامت بنا شود و  يمبناصرفاً بر  ديبا يشهروند كه اند كردهاستدالل 
 نیهم اما .گره بخورد اكانینسلسله  اي یفرهنگبه وحدت  داشت یم انیب یمل يشهروند
تفاوت  .دانند یمشبه شهروند  بلکهنه به عنوان شهروند  ،تابع را ریغ میمقافراد  زیندسته 

 يمند بهرهو عدم  یاسیسشبه شهروند از حقوق  يمند بهرهدر عدم  ،شهروند با شبه شهروند
 رتبعهیغشهروندان  ،تیمحروم نيابه سبب  كهاست  یهيبد .است یاجتماعدر حقوق  كامل

و  كاستلر) ستندیناقامت  ايو  سکونتمحل  كشوردر  فهیوظجام خدمت نظام موظف به ان
 میمقو شهروند را با  یميدارا با اقامت  (9)يشهروندلذا  ؛(233ـ  232 :2932 ،دسونيويد

 نیهمچن .شهروند آن باشد آنکه یبباشد  يكشور میمقچه بسا  یكس .كرداشتباه  دينبا
از  تر عیوس يیمعنا تیمل یول ،برند یم كاربه  يدشهرون يمعنارا اغلب به  تیملاگرچه 
 کي كهاست  يافراددربردارنده همه  الملل نیبدر حقوق  تیملمفهوم  .دارد يشهروند
 یحقوقاشخاص  ٔرابطه يمعنابه  نیهمچن تیمل .كند تيحماها  از آن ديبا یمدولت 

 تیمل زین ها نيا .تدولت اس کيبا ( ماهایهواپو  ها یكشت) ها يیدارا یبرخو ( ها شركت)
 یعني .(222 :2932 ،يآشور) است یانسانخاص افراد  يشهروندلذا  .ستندیندارند اما شهروند 

 يبرااست و  یقیحقخاص اشخاص  ،يشهروند كهتفاوت را با تبعه دارد  نيا يشهروند
حقوق  .(33ـ31 :2931 ،پور رزاق) ستینمتصور  یحقمفهوم و  نیچن یحقوقاشخاص 

 یاساسشناختن اصول  تیرسمبا به  كهاست  یاراتیاختاز حقوق و  يا موعهمج ،يشهروند
 يجدحضور و دخالت  امکان ،افراد يشهروند تیموقعبه اعتبار  ،یانسان یاجتماع یزندگ

 يبرخوردارو موجب  كند یمرا فراهم  شيخو جامعه یاسیسو  یاجتماعآنان در امور 
 نيتر مهم ،يشهروندحقوق  پردازان هينظر .شود یم یاجتماع امکاناتو  طيشرااز  ها آن

 يها حقو  یاسیس يها حق ،یمدن يها حقاز سه دسته از  يمند بهرهرا  يشهروند مؤلفه
 ،آنان دگاهيداز  .(266ـ241 :2936 ،یقاضو  932 :2922 ،انيكاتوز) دانند یم یاجتماع

شدن  هدینامهرچند  .برخوردار باشد یمدن نيادیبناز حقوق  كهاست  یكسشهروند 
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 اغلب با حقوق شناخته يشهروند كهاست  نيادهنده  نشان ،به حق داشتن حقوق يشهروند
دولت و  شهروندان در قبال يبرا يیها تیمسئولو  فیتکالحقوق مستلزم وجود  نيااما  شود یم

 .(92 :2932 ،یمردانبه نقل از  bellemy, 2008: 24-25) است :شهروندان ريسا

 یشهروند فیتکال .1ـ2
شهروند به خاطر وجود رابطه  كهبدان معنا  ،تضاد است کي يحاو يشهروندفهوم م

شهروند در  یعني .هست زینو تعهدات  فیتکال يدارا ،اش با دولت عالوه بر حقوق دوطرفه
است و  ینیطرف يامر ،حق رايز كندتقبل  زینرا  یتعهدات ستيبا یم ،يشهروندقبال حقوق 

؛ ديآ یمبه وجود  یفیتکلبا  یحقالجرم هر  كه گرنديکدي به ختهیآمچنان  فیتکالحقوق و 
را  یكس» :نديفرما یمالبالغه  نهج 224در خطبه  السالم هیعل یعل ،نیرالمؤمنیام كه يیجاتا 
جز آن كه او را نیز  ،نیست یحق یاست و بر كس ینیست جز آن كه بر او نیز حق یحق
 يآن كس تنها خدا ،کلیف نداردرا يافت كه حق دارد و ت یاگر بتوان كس .است یحق

از  ياریبس دهیعقبه  .(224خطبه  ،صالح یصبحالبالغه  نهج)« متعال است و نه مخلوقات او
 كالم نیهمدر  يشهرونددر حوزه حقوق  یاسالمتمام سخن فلسفه حقوق  نظران صاحب

 یكس ،یجمعتعامل حقوق  نيدر ا آنکه حیتوض .نهفته است السالم هیعل یعل نیرالمؤمنیام
 تنها حق داشته باشد كه شود ینم افتيهم  یكسداشته باشد و  فیتکلتنها  كه ستین
« فیالکت» و« فیلکت» با مفهوم« حقوق» و« حق» بحث به دنباللذا  .(21 :2933 ،ديجاو)
 زین« فیلکت» مفهوم ،و در پرتو آن« حق» شدن مفهوم روشنبا  .ميشو یممواجه  زین

 .(44 :2933 ،ديجاو) مشخص خواهد شد
وجود  يشهروند فیتکالو  ها تیمسئولرشد  يبرا يگريد ليدال ،عالوه بر حفظ حقوق

 یاسیس مشاركت يمقتضاو  یاجتماع یزندگالزمه  فیتکال كهاست  نيادارد و آن 
و  كارآمد يشهروندتحقق  يبرا .هستند یجمعسرنوشت و اداره امور  نییتعشهروندان در 

به نقل از  bellemy, 2008: 24-25) شوند بیتركبا هم  ديبا فیتکالها و  حق ،رگذاریتأث
به  ستمیبقرن  یانيپا يها دههدر  يشهروند کیكالسمفهوم  نيبنابرا .(92 :2932 ،یمردان
صرف به مفهوم  حق يذاز مفهوم شهروند  ینوعمورد انتقاد قرار گرفت و به  جيتدر

 ،یدفاطمیس يقار) آن بود نيگزيجاو نه  مکملدر واقع  كه كرد رییتغشهروند مسئول 
 ،كند یم زيمتماصرف  تیتابعآن را از  كه يشهروندمعرف  يدیكل یژگيو .(96 :2934

و  فيوظا ،حقوق كمکبه  كهفعاالنه است  یتیموقع يشهرونددر واقع  .است مشاركت
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ها را  انسان یاسیس زهیانگ ،كشورهمه شهروندان در مسائل  مشاركتتعهدات قادر است با 
فرد  نیبرابطه  توان یمرا  يشهروند كلدر  .(32ـ33 :2933 ،دولتخواه ،یلطف) دينما ارضا

متقابل به هم وابسته  فیتکالحقوق و  لهیوسمزبور به  يها طرف ،در آن كهو دولت دانست 
به افراد به طور  كه یتیوضععبارت است از  يشهروندمعتقد است  زینهلد  ديويد .شوند یم

را  یاسیسدر درون جامعه  تیمسئولقدرت و  ،تيمحدود ،يادآز ،فیتکالبرابر حقوق و 
 .(21ـ22 :2932 ،یانیش) دارد یم یارزان
و  فیتکالو  يفرد يها تیمسئولو  فیتکالشهروندان را به  فیتکال توان یم
 یمدندر امور  مشاركتشامل  یاجتماع يها تیمسئول .كرد میتقس یاجتماع يها تیمسئول

 يفردافراد قرار دارد و به صورت  يتعدادن لزوماً برعهده انجام آ كهاست  یاجتماعو 
اما ؛ گوناگون یمحل يها تهیكمها و  در سازمان تيعضوهمانند حضور و  .ستندین ريپذ انجام
به حضور  يازینقابل اعمال است و لزوماً  زین يانفرادبه صورت  ،يفرد يها تیمسئول

پرداخت  ،گرانيداحترام به قانون و حقوق  ،يسربازمانند انجام خدمت ؛ تعداد افراد ندارد
مخاطب  كه یفیتکالاول ؛ بر اساس مخاطبان است میتقس گريد يبند دسته .رهیغو  اتیمال

دوم ؛ ستيز طیمححفظ  ايو مقررات و  نیقوانآن عموم شهروندان است مانند احترام به 
 توان یم نیمچنه .مردان يبرا فهیوظمخاطب خاص دارند مانند انجام خدمت  كه یفیتکال

 :به دو دسته هستند میتقسقابل  گريد يبند دسته کيدر  يشهروند فيوظا كهگفت 
 ،فهیوظ نظاماجرا مانند خدمت  ضمانت يداراشده و  تر یحقوقنسبتاً  فيوظا ،نخست

 كه يكشور نیقواناطاعت از  فهیوظو  یعمومدر مخارج  مشاركتو  اتیمالپرداخت 
به  ديبافرد  كه يیها خدمت زینو  شود یمو عدالت وضع  نظم ياجرا يبرا تیحاكمتوسط 
دارد و جنبه  یاخالقجنبه  كشورهااز  ياریبسهنوز در  كه یفيوظا ،دوم ؛دهد ارائه كشور
نقش انتقادگر را  يا سازندهفرد به صورت  نکهيامثل  ،به خودش نگرفته است یحقوق

و  ياقتصاد ،یاسیس طيشرا ياارتق يبراجامعه داشته باشد و با تالش  مشکالتنسبت به 
حفظ  ،شهروندان ريسااحترام به حقوق  ايببرد و  شیپبه  یگامجامعه را  ،كشور یفرهنگ
 ،گريد يبند میتقس .(96 :2934 ،یدفاطمیس يقار) و مانند آن ستيز طیمحو  یعیطبمنابع 

 و دسته دومدارد  تیعموم ینوعشده و به  رفتهيپذ كشورها اكثردر  كهاست  یفیتکالبه  میتقس
 یاساسآن در قانون  رینظاست و  رانيا یاسالم يجمهور یاساسمختص قانون  كه یفیتکال
 .است عمل ما قرار گرفته يمبنا يبند میتقس نيامقاله  نيادر  .وجود ندارد كشورها ريسا
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 یاساس نيقواندر  يشهروند فيتكال .2
به نام قانون  یحقوقسند  کيو  یمل ثاقیم کي بر اساس يزمامدار ،یاسیسدر هر نظام 

آن  تيرعابه  مکلفو مردم در روابط متقابل خود  حکومت كه ابدي یمسامان  یاساس
روابط متعادل  كننده نییتعو  كشورامور و شئون هر  هیكلبخش  انتظام ،یاساسقانون  .هستند

بواب ا ،مهم نيا ياجرابر  یعملالتزام  .است یاسیسجامعه  کي برداران فرمانزمامداران و 
به  لین يبراو موجبات تالش  نیتضمو حرمت افراد را  يآزاد ،و منافذ استبداد را مسدود

به عنوان  يبشرجامعه  .(232: 2936 ،یهاشم) كند یمرا فراهم  یاجتماعو  یاسیسعدالت 
افراد  فهیوظو  فیتکلناظر بر  كه یحقوقاز قواعد  يا مجموعهبدون  ،جامعه نيتر متکامل

قرار  كشوردر هر  یحقوقدر رأس هرم قواعد  كه ها آن نيتر مهم .اهد آورددوام نخو ،است
از  يتعداد كشورها اكثر یاساسدر قانون  .(222 :2939 ،یقاض) است یاساسقانون  ،دارد
و مورد  اند افتهي یالشمول عامجنبه  باًيتقر كه شده استشهروندان مقرر  يبرا فیتکال
قانون و  تيرعااحترام و  ـ2 :از اند عبارتموارد  نيا .است یحقوق يها نظامهمه  رشيپذ

عدم  ـ9؛ جامعه یعمومو عدم اخالل در نظم  تیامنحفظ  ـ2؛ گرانيدحقوق  تيرعا
؛ یاسیسسرنوشت  نییتعدر  مشاركتـ 2؛ یملنظارت  ـ6؛ یعموم اي يفرداضرار به منافع 

 ؛یقانونعوارض  ريساو  اتیمالپرداخت  ـ2؛ مردان يبرا( يسرباز) فهیوظانجام خدمت  ـ4
 .(22ـ44 :2933 ،یپورهاشم) یفرهنگ راثیمو  ستيز طیمححفاظت از  ـ3

 یاسالم يجمهور یاساسدر قانون  قاًیدقموارد  نيا ايآ كه كرد میخواه یبررسدر ادامه 
 نیب يیها تفاوت اي ،با هم چگونه است ها آنآورده شده و رابطه  شکل نیهمبه  زین رانيا

 شده ادي ها آناز  رانيا یاساسدر قانون  كهوجود دارد  یفیتکال ايآ زینآن وجود دارد و 
 يشهروند فیتکالوجود  یسنج امکاناز آن به  شیپاما  .فوق نباشد يبند دستهباشد اما در 

 .ميپرداز یم رانيا یاسالم يجمهور یاساسدر قانون 

 رانیا یاسالم یجمهور یاساسدر قانون  یشهروند فیتکال یسنج امکان .2ـ1
 ريساو  حکومتبا توجه به نوع  يكشوردر هر  كهنظر داشت  را در نکته نيا ديبا

حجم  طشانيشرا يمقتضابا توجه به  ،ياقتصادو  یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ يها یژگيو
از امور  يتعداد ،و به صورت متفاوت( 212 :2939 ،یقاض) متفاوت است یاساسقانون 

 يفردمنحصر به  فیتکالحقوق و  عتاًیطبو  شده است هرفتيپذ يشهروند فیتکالبه عنوان 
موارد  نیهمچن .متفاوت باشد كشورها ريسااست با موارد مشابه در  ممکن كهوجود دارد 
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با  یمفهومباشند و به  داشتهاست از نظر مفهوم با هم تفاوت  ممکندر عنوان هم  مشترک
خاص  يها یژگيوبا توجه به  زین رانيا یاسالم يجمهوردر  .و آثار متفاوت برگردد شهير
 یاساسدر قانون  يشهروند فیتکال كهاست  یعیطب ،یرانياو  یاسالم تيهوبر  یمبتننظام  کي

 مشترکموارد  یحت كه يیجاتا  ،باشد كشورها ريسامتفاوت از  رانيا یاسالم يجمهور
 يسر کي ،متعارف فیتکالعالوه بر  نیهمچن .باشند تفاوت داشته یمفهوماز نظر  ،یلفظ
 فیتکالالبته همه  .گرفته استقرار  دیتأكاسالم مورد  نیمب نيددر  كهمقرر شود  یفیتکال
از جنبه  كه یفیتکالرا ندارند و  يشهروند فیتکالبه  يگذار نام تیقابل یعرفو  یشرع

برخوردار  اجرا ضمانت یعني االجرا الزم یحقوققواعد  یژگيوفراتر رفته و از  یاخالق
به  زینرد امو نيا اكثر .مورد نظر هستند؛ باشد شده ذكر ها آناز  یاساسانون باشند و در ق

 ،يشهروند فیتکال فيتعربنا به  كهجامعه داللت دارند  ايمردم  ريسافرد در برابر  فیتکال
محو  یاساساصل سوم قانون  4به طور مثال بند  .خارج هستند يشهروند فیتکال طهیحاز 

  برادري  و تحکیم  توسعه» همان اصل امر به 22بند  اي كند یمر را مقر یانحصارطلب هرگونه
مردم نسبت  يبرارا  یفیتکل کيهر دو  كه كند یم«  مردم  همه  بین  عمومی  و تعاون  اسالمی

مسلمانان  فیتکل نیهمچن .ندارند يآور الزاماما در عمل جنبه  ،كنند یممقرر  گريکديبه 
بر اساس  كهاست  یاجتماع فيوظا ريسااز  زین ،مانرمسلیغبا  یانساننسبت به رفتار 

 زینو پنجم  ستیبو سوم و  ستیب ،و دوم ستیباصول  .مقرر شده است 26و  29ل واص
قانون  حکم بهمگر  تجسس هرگونهو  ديعقا شیتفتمنع  ،از تعرض اشخاص تیمصونبر 
 رايز اند بحث خارج رهيداو از  ستندیندر برابر دولت  یفیتکلواجد  کي چیهدارد اما  دیتأك
شهروندان است مورد نظر قرار  بر عهده ماًیمستقو  يشهروندبه واسطه رابطه  كه یفیتکال

گرفت اجتناب  در نظرشهروندان  يبرا میرمستقیغرا  ها آن توان یم كه یفیتکالگرفته و از 
حقوق  ايدولت و  فیتکالاز  کياز هر  یبخش توان یمدر آن صورت  رايز؛ شده است

 فیتکال نيااز  یبرخالبته  .شهروندان دانست یبرخ يبرا يیجز یفیتکلرا مرتبط با  ملت
سرنوشت  نییتعدر  شركتمثالً ؛ شوند یممحسوب  زین يشهروندحقوق  وحال جز نیعدر 

در  رانيا یاسالم يجمهور یاساسقانون  کرديرو كهداشت  در نظر ديبا نیهمچن .یاسیس
به  كشورها ريسامثالً آنچه در ؛ متفاوت است كشورها ريسا رشيپذمورد  نيعناواز  یبرخ

با  یموضوع نیچنوجود ندارد اما  رانيا یاساسدر قانون  شود یم ریتعب یعمومنظارت 
 آنچه تحت عنوان اي است شده انیب منکراز  ینهتحت عنوان امر به معروف و  ،تفاوت مفهوم
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مقارن آن در قانون  شود یم اديجامعه از آن  یعمومو عدم اخالل در نظم  تیامنحفظ 
 ذكر رغم یعل نیهمچن .است یارض تیتماموحدت و  ،استقالل ،يآزادما حفظ  یاساس
 جهت یفیتکل نیچنبه  یاساسدر قانون  ستيز طیمحشهروندان در لزوم حفاظت از  فیتکل

 يبرا( يسرباز) فهیوظالزام به انجام خدمت  زیننشده و  يا اشاره یفرهنگ راثیمحفظ 
 یاصولآن را از  میرمستقیغبه صورت  توان یمنشده اما  ذكر یاساسصراحتاً در قانون  مردان

 كهاست  نيااز نظر دور داشت  دينبا كه يا نکته كلاما در  .كرداستنباط  یاساساز قانون 
اثر  نيتر مهماست و  یحکومتو نظام  تیحاكم رشيپذمنبعث از  يشهروند فیتکالتمام 

موارد  ريسا رندهیدربرگالشمول و  عام ینوعبه  كهو مقررات است  نیقواناحترام به  ،آن
مقررات دارند و  اي نیقوان نیهماز  یکيدر  شهير يشهروند فیتکال ريسا رايز؛ است

 .میهستآن  حيتشر یپمقاله در  نيادر  كهاست  یاساسقانون  ،زین نیقوان نيامصداق بارز 

 یشهروند فیالتکو  رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  .2ـ2
 یاساسدر قانون  رسد یمبه نظر  كه يشهروند فیتکال یكل یبررسصرفاً به  ريزدر 
 کيدر خصوص هر  یمفهوم حیتوضو از  ميپرداز یم ،مدنظر باشند رانيا یاسالم يجمهور

 يا مقالهموضوع  توانند یمموارد خود  نيااز  كدامهر  رايز میكن یم يخوددار ها آناز 
 .جداگانه باشند

 یاسالم حکومت رشیپذ .2ـ2ـ1
 نيا( ع) نیرالمؤمنیامحضرت  .داشته باشدوجود  یحکومت ديباالجرم  يكشوردر هر 

به  حکومت لیتشکپس از  .(61خطبه  ،صالح یصبحالبالغه  نهج) دانند یم یهيبدامر را 
 فیتکالاز  یکيدولت  تیحاكماطاعت از  ،یحقوق شده رفتهيپذ يها وهیشاز  یکي

ابراز  حکومت رشيپذعدم  كه یزمانالبته ابتدائاً و تا  .كشورهاستدر تمام شهروندان 
نخواهد داشت اما ثمره بحث در بروز و اظهار  یحقوق يضمانت اجرا فیتکل نيا ،نشود

دست به  حکومت رشيپذاگر شهروندان با عدم  .است حکومت رشيپذعدم  یرونیب
در  .رود یم سؤال ريز حکومتاساس و  رود یم نیباز  تیامن ،و شورش بزنند ینافرمان
شده آن مقرر  يبراشده و اشد مجازات  ینیب شیپ( امام عادل هیعل امیق) یبغجرم  زیناسالم 
 یاسالم يجمهور یاساسدر قانون  كه یحکومت ،یاساسبه موجب اصل اول قانون  .است

به  هكبر اسالم  یمبتن حکومت یعني .است یاسالم يجمهور ،استشده  رفتهيپذ رانيا
 ديیتأمورد  كه یحکومتبه  ديبالذا شهروندان  .شده است سیتأسمردم  تياكثرخواست 
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 .تن دهند ،رفراندوم لهیوسبه  تياكثر اظهارنظرمخصوصاً با توجه به  ،بوده تياكثر
 امامت استـ  در اسالم امت حکومتاسالم نظام موجود در  میتعالبر اساس  نیهمچن

 یاساسقانون  22و  2طبق اصول  زین یاسالم يجمهور در حکومت .(6 :2932 ،یعتيشر)
و نظم موجود در آن باشند و  حکومت عیمطشهروندان  ديبالذا  .امر قرار دارد یولنظر  ريز

اطاعت  ،امر نيا قيمصاداز  یکي .كننداطاعت  ،هیفق یولو  حکومتالزم است از  ها آنبر 
 .شد آن پرداخته خواهد حیتوضبه  به صورت جداگانه كهاست  حکومتو مقررات  نیقواناز 

 و مقررات نیقواناحترام به  .2ـ2ـ2
وضع و ابالغ شود و  ،دار تیصالحتوسط مقام  كه شود یم اطالق يا قاعدهقـانـون به 

وجـود قـواعد  .(222 :2932 ،يلنگرود يجعفر) بر مصلحت همه افراد جامعه باشد یمبتن
سعادت  ـنیتـأمـ يبـرا ،كند نیمعفراد را و حقوق ا فیتکال ،فيوظاحدود  كهو مقررات 

 کي .است يضروردر اجتماع  یزندگراه و رسم  نییتعآنان و  التيتما ليتعدو  ها انسان
آور  الزام ـ ب؛ يریفراگو  تیعموم ـ الف :را داشته باشد ها یژگيو نيا ديباقانون مطلوب 

 نیتضم .بودن قانون استآور  الزام جهینتضمانت اجرا  .داشتن ضمانت اجرا ـ بودن و ج
 گاهيجاارزش و  یزمانقانون  .(91ـ93 :2921 ،یمدن) دولت است بر عهده ،قانون ياجرا
آن  تيرعاافراد جامعه خود را ملتزم به  یتمام كه افتيخود را در جامعه خواهد  یواقع

 كه يیاجرابودن قانون و ضمانت  آور الزامبا توجه به  نيبنابرا .به آن باشند بنديپابدانند و 
از  کساني تيحما ،شرط قانون كه نيا لیدلبه  نیهمچن ،دولت ملزم به اعمال آن است

همه اقشار جامعه  ديبا ،قانون گروه مخاطب خاص دارد كه يموارد ریغدر  ،همگان است
 .آن باشند ياجرابه  مکلفاز آن قرار داشته و  یناش فیتکالچتر حقوق و  ريز کسانيبه 
نظام جامعه و بروز  برهم خوردنها موجب  آن ياجراو تخلف از  یچیسرپاست  یهيبد

شهروندان در جامعه احترام به قانون و مقررات و  فیتکالاز  یکيلذا  .شود یمهرج و مرج 
 ياجراشامل لزوم  فیتکالاز  یعیوس فیط فهیوظ نيا .باشد یمها  آن نیفراماطاعت از 

 ها اتیمالمثالً پرداخت  ،تر و مهم كالنمسائل تا به  یرانندگو  يیراهنماو مقررات  نیقوان
قانون  تیحاكماساس اصل  نیهمبر  .ردیگ یدربرمرا  يیقضا احکامگردن نهادن در برابر  اي

 و هم توسط مردم حاكماندر آن احترام به قانون هم توسط  كهغرب مورد قبول واقع شد  در
 جمهور سیئرچه  ،يفرد چیه كهقانون بدان معنا است  تیحاكم ،در عمل .است دیتأكمورد 

 باشد یممقررات  نیقوان تيرعاو ملزم به  ستیناز قانون باالتر  يعادفرد  کيو چه 
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 گونه نيا توان یمدر واقع  .است یاساسقانون  ،زینقانون  نيتر مهم .(22 :2931 ،یزارع)
به  فیکلتقسم  نيااز  یانشعاباتبه عنوان  ريز يبندهاهمه موارد مصرح در  كه كرد انیب

بر شهروندان  یاساسبه موجب قانون  یفیتکلشده  نییتبدر همه موارد  رايز؛ روند یمشمار 
 احکام ايو مقررات و  نیقواندر  یاساسفارغ از قانون  زین يموارددر  .بار شده است

 يها تیصالحها هم در چارچوب  آن كه شود یم نییتعشهروندان  يبرا یفیتکال يیقضا
ها را از قانون  وضع آن تیمشروعها  مرجع وضع آن رايز ،طاعه هستنداال الزم شده مشخص

 .است كردهأخذ  یاساس

 یارض تیتماموحدت و  ،استقالل ،یآزادحفظ  .2ـ2ـ3

نظم اجتماع بر آن  يبرااما  .بشر است يفطر يازهاین نيتر یاساساز  یکي يآزاد
در فرهنگ » .قالل استحفظ است ها تيمحدود نيااز  یکي .بار شده است يیها تيمحدود

 ،یدزنجانیعم)« اند اسالمی آزادي و استقالل هر دو فرزند يک مادر و دو روي يک سکه
 تیحاكم فيوظا نيتر مهماز  یکي كه نياشهروندان عالوه بر  يآزادحفظ  .(296 :2932
 ممکن كه ستینتنها دولت  نيا یعني .شهروندان محقق نخواهد شد يهمکاربدون  ،است

خود  بلکه؛ كند ديتهدشهروندان را  یاساس يها يآزاداز قدرت  ءاستفادهسواست با 
اصل  حکملذا به ؛ باشند گريکدي يآزادبردن  نیباز  يبرا یعامل توانند یم زینشهروندان 

امور  نيتر مقدساز  یکياستقالل  نیهمچن .ها را نخواهد داشت حق سلب آن یكسنهم 
از  ياریبستحقق  يبرا یشرط شیپه عنوان استقالل ب .شود یممحسوب  كشور کي يبرا

مطرح  رهیغو  ياقتصاداشتغال و رونق  ،يآزاد ،تیامنمانند  یاجتماع یزندگملزومات 
 يآزاداز  يمند بهرهبه بهانه  یحت كشورحق ندارد به استقالل  يشهروند چیهلذا  .است

 .گرفته استمورد توجه قرار  یاساساصل نهم قانون  ليذامر در  نيا .كندخدشه وارد 
 زینو شهروندان  باشند یم تیحاكمامور  نيتر مهماز  یارض تیتمامطور وحدت و  نیهم
از  .ها هستند ارزش نيامشروع موظف به حفظ و دفاع از  حکومتدر  یقانونبستر  کيدر 
 فاءيا حکومترا مردم آن  يدیكلو  یاصلنقش  ،یاسالم حکومتدر هر  كه يیآنجا

و  یاصل فيوظارا از  یملحراست و حفاظت از اصول  زین یاساسلذا قانون  .كردخواهند 
 یاسالمدولت  كنارملت در  يدیكلو  یاساسمهم آحاد ملت برشمرده است و به نقش 

امور جرم محسوب شده و  نيامتقابالً تعرض به  .(32 :2933 ،یشعبان) پرداخته است
شهروندان به  فیتکلست ا دیتأكمورد  كشورها ريسااما آنچه در  .مستوجب مجازات است
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 تیامناما حفظ نظم و  ستیناصل  نيا نيعناومتناظر به  قاًیدق كهاست  تیامنحفظ نظم و 
 .شده استمقرر  يیجزا نیقوان الخصوص یعل نیقوان ريسابر اساس  زین

 گرانیدو اضرار به حقوق  یعموممنع تجاوز به منافع  .2ـ2ـ4
 نیباست  ممکناما در مقام عمل  .استبرخوردار  یحقوقدر جامعه از  يشهروندهر 

؛ مطلق داشته باشند يآزاد توانند ینمها  لذا انسان .شود جادياتزاحم  گريکديحقوق افراد با 
و  انجامد یماجتماع  گريدافراد  يآزادشدن  ماليپافرد به  کيحد و مرز  یب يآزاد رايز

 تیامنع برهم خورده و اجتما يبناو  خواهد شد يگريدمنجر به ضرر به  يفرداعمال حق 
از جمله جان ) يا عده یغرببه مفهوم  يآزاد فيتعراساس در  نیهمبر  .رود یم سؤال ريز

تا آنجا  كساست و هر  گرانيد يآزادهر فرد  يآزادمحدوده  ،دارند دهیعق( لیماستوارت 
 هیاعالم 23ماده  .(226 :2932 ،وابرتون) و جامعه صدمه نزند گريدبه افراد  كهآزاد است 

 تحت عنوان يا یفقهقاعده  زیندر اسالم  .امر اشاره دارد نیهمبر  زینحقوق بشر  یجهان
با اعمال حق خود  تواند ینم یكس یعني .كند یم انیبمفهوم را  نيا كهوجود دارد « الضرر»

 رانيا یاسالم يجمهور یاساسقانون  .كندوارد  یعموممنافع  ايو  گرانيدبه  یانيزضرر و 
س ك چیه» :اصل نياطبق  .داده استموضوع را مورد توجه قرار  نيار اصل چهلم د زین

 .«دهد قرار یا تجاوز به منافع عمومير یله اضرار به غیش را وسيتواند اعمال حق خو ینم
 كشوراقتصاد  يها هيپااز  یکيرا به عنوان  ریغمنع اضرار به  69اصل  2بند  نیهمچن

در اموال خود تصرفی نمايد يا حقوق خويش را به نحوي تواند  شخص نمی» لذا .داند یم
 .(262 :2934 ،نينو) «اعمال نمايد كه موجب اضرار به غیر يا منافع عمومی جامعه گردد

 ستیز طیمححفظ  .2ـ2ـ5
هستند  كنشبا هم در  كهو موجودات زنده  یخارج یکيزیفاز عوامل  يا مجموعه

 يتارنمارشد در  ینترنتيادانشنامه ) دهند یم لیتشکرا  ستيز طیمح
http://daneshnameh.roshd.ir). ها و  انسان كه شود یمگفته  يیفضابه  ستيز طیمح

 فيتعر نياامروزه  .كنند یم یزندگدر آن  واناتیحجانداران از نباتات و  ريسا نیهمچن
نوان برخورداري از محیط زيست سالم به ع» .شود یماو مرتبط  يها تیفعالغالباً به انسان و 

ترين حق  در واقع حق حیات كه اساسی .شود يکی از حقوق اساسی شهروندان شناخته می
 .(63 :2932 ،یمردان) «شود شهروندي است بدون محیط زيست سالم محقق نمی

ها قرار  انسان اریاختچندهزارساله در  رهیذخو  یمل هيسرما کيبه عنوان  ستيز طیمح
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داشته  تیمسئولاحساس  ستيز طیمحو  عتیطبت به نسب ديبالذا همه شهروندان  ردیگ یم
در جهت حفظ و  ،ستيز طیمحو مقررات مرتبط با  نیقوانو احترام به  تيرعاباشند و با 

و  ستيز طیمحتوجه خاص به حفاظت از  .كنند مشاركتهر چه بهتر آن  ينگهدار
 ،فرد یاهانفر) است داريپاتوسعه  يها یژگيواز  یکي ،آن یآلودگو  بيتخراز  يریجلوگ
 بيتخرعدم  قيطراند اول از  شهروندان موظف .(23: 2934 ،و دادگر ربازيدو  212 :2936

امر  نياآن به انجام  یحفاظت يها برنامهبا دولت و  يهمکار قيطرو دوم از  ستيز طیمح
هم در  كهچرا  ،رسد یمبه نظر  تر تیپراهمو  تر يجد فهیوظ نيا رانيادر  .كنند كمکمهم 

 ستيز طیمحبر حفاظت از  ،كشور یاساساسالم و هم در قانون  نیمب نيد يها آموزه
و لزوم  ستيز طیمح تیاهمبر  یاساسدر اصل پنجاهم قانون  .شده است دیتأكو  هیتوص

دولت  يبرارا هم  ستيز طیمحمخرب و مضر به  يها تیفعالو  شده است دیتأكحفظ آن 
را به عنوان  ستيز طیمحو حفاظت از  كرده استشهروندان ممنوع اعالم  يبراو هم 

 .كند یم یتلق یعموم فهیوظ کيجامعه  تکاملو رشد و  یاجتماع اتیحاز بستر  تيحما
عدم آلوده  يبرا یسعآن و  بيتخراز  زیپرهو  یطیمح ستيزشناخت اصول  نيبنابرا
 .(44ـ43 :2933 ،یپورهاشم) ديآ یمبه شمار  يشهروند فیتکال نيبارزترآن از  يساز

 یمال فیتکال ریساو عوارض و  اتیمالپرداخت  .2ـ2ـ6
 ،اتیمال .است یاتیمال يدرآمدها ،شرفتهیپدرآمدها در جوامع  نيتر مهماز  یکي
 به شمارها  دولت یمالمنبع  و یعمومدرآمد  نيتر یميقدو  نيزتریبرانگ بحث ،نيتر مهم

 رايز .برخوردار است یيبسزا تیاهمدولت و مردم از  یعنيهر دو طرف آن  يبراو  رود یم
 اتیمال گريد يسوو از  دهد یم لیتشکاز درآمد دولت را  يا عمدهسو بخش  کياز 

و  افتيدر فیكو  كممردم است و طبعاً مردم درباره  يیدارااز درآمد و  یبخشبرداشت 
 اتیمالاز  یقانون فيتعر .(23 :2931 ،یرستم) هستند قیدقنحوه خرج آن حساس و 

مالیات مبلغی است كه دولت به موجب قانون به » ،نيتر دکا با توجّه به ام .وجود ندارد
ها به منظور اجبار و بالعوض از اشخاص حقیقی و حقوقی برحسب توانايی پرداخت آن

 ،يخسروبرزگر ) «كند هاي مالی دريافت می هاي عمومی و اجراي سیاست تأمین هزينه
بر  كهاست  یمالدر واقع بار  یتماعاج نهيهزنوع  کيبه مثابه  اتیمال .(62 :2933

آن را پرداخت  ،يشهرونداست در برابر عنوان  مکلف يشهروندشهروندان بار شده و هر 
 یخدمتدولت به اجبار در قبال انجام  كهاست  یمبلغعوارض  ،اتیمالعالوه بر  .دينما
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د عوارض مانن كند یم افتيدرآن  كنندگان استفادهآن از  متیقو بدون تناسب با  یعموم
بر هر شهروند  یعموملذا پرداخت عوارض در برابر استفاده از خدمت  .ها عبور از بزرگراه

 .(62 :2933 ،يخسروبرزگر ) خدمات است متیقاز  ریغ یمفهومالبته عوارض  .الزم است
 كهوجود دارد  ...حق تمبر و اي يورودمانند حق  زین يگريد نيعناو ،دو نياعالوه بر 

 کيپس آنچه به عنوان  .و عوارض ملزم به پرداخت آنان است اتیلماشخص همانند 
آن  یاصطالحبه مفهوم  اتیمالشهروندان است نه فقط پرداخت  بر عهده يشهروند فیتکل

شهروند تحت هر عنوان موظف به پرداخت آن به  كهاست  یوجهپرداخت هرگونه  بلکه
بر اموال شهروندان  يديتحد رايزبه موجب قانون باشد  ديباامر  نيا عتاًیطب .دولت است

 یافتيدرهم بر موضوع توجه به انواع وجوه  زین (6)یاساسقانون  22اصل  .شود یممحسوب 
 .دارد حيتصر آن فیتخف و یبخشودگ ،تیمعاف ،بودن وضع یقانوناز شهروندان و هم بر لزوم 

 مردان یبرا فهیوظانجام خدمت  .2ـ2ـ7
دوره خدمت ضرورت  یطموظف به  یخاصن در س ذكورجوانان  كشورها یبرخدر 

از  يیها بخشدر  ینظامدر امور  افتنيدر آن پس از آموزش  كههستند  يسربازهمان  اي
 مراكز اي يادار يها دستگاهمانند  كشور ازینمورد  يها بخش ريسا ايمسلح  يروهاینامور 

در برخی از » .ستین کسانيدر همه جا  نياالبته  .پردازد یم فهیوظبه انجام خدمت  ،یعلم
رسند به خدمت سربازي اعزام  مردانی كه به سن خاصی مثالً هجده سال می ،كشورها

شوند اما در برخی ديگر از كشورها مانند كوبا زنان نیز به خدمت سربازي فراخوانده  می
در تعدادي از كشورهاي جهان مانند  .شوند و اين دوره وظیفه براي همه اجباري است می

خدمت سربازي به صورت اجباري نیست بنابراين جزء وظايف اصلی شهروندان  آرژانتین
لزوم  يبرا كشور يازهاین نيتر مهماز  یکي .(42 :2933 ،یپورهاشم) «باشد آن كشور نمی
استقالل خارجی و امنیت » .است كشور تیامنو  یارض تیتمامحفظ  فهیوظانجام خدمت 
رود كه براي  يک جامعه سیاسی به شمار میترين اهداف و حقوق اساسی  داخلی از مهم

 .تدابیر و اقدامات مادي الزم و ضروري است ،عالوه بر ابتکار سیاسی ،حفظ و تأمین آن
 .(962: 2934 ،یهاشم) «باشد مسلح مجموعه تأمین كننده اين تدابیر و اقدامات می نیروهاي
 یاسالم يجمهور یاساس مسلح هستند اما در قانون يروهایناز  یبخش زین فهیوظسربازان 

از  يزیچ ،مسلح پرداخته يروهاین میتنظو  یطراحبه  222 یال 269در اصول  كه رانيا
  ملی  دفاع  بنیه  كامل  تقويت» اصل سوم 22البته بند  .نشده است ذكردوره  نيا یطاجبار به 
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  اسالمی  و نظام  ارضی  و تمامیت  حفظ استقالل  براي  عمومی  نظامی  آموزش  از طريق
است و  كردهامر  نيا ياجرادولت را موظف به  222است و اصل  را مقرر داشته« كشور

اجبار  ،یمردم يروهاین یعموم جیبساصل عالوه بر  نيا ياجرا يها روش نيتر مهماز  یکي
مسلح  يروهایناز  یکيدر  كههمه مردان است  يبرا يسربازدوره ضرورت  یطبه 

از آن لزوم انجام خدمت  توان ینمو  ستینبه مقصود  یواف نيااما  .نندیبب ینظامآموزش 
 فهیوظرا  كشور یاراض تیتماماما اصل نهم حفظ استقالل و  .كردرا استنباط  يسرباز
را  فهیوظ نظامبودن خدمت  ياجبار ،حکم نيابتوان از  ديشا .داند یمو آحاد ملت  دولت

بودن  زینو  ینظامآموزش  كسبتلزم مس یارض تیتمامحفظ استقالل و  رايز .گرفت جهینت
 نیچن ،نباشد فیتکل نيابه انجام  ليمااز شهروندان  یكسدر خدمت دولت است و اگر 

 ممکن كه نجاستيا راديااما  .اصل نهم است حکمخالف  نياو  شود ینمانجام  یمهمامر 
متناسب با  ها آناز  یبرخمسلح استفاده نشود و از  يروهاینسربازها در  نيااست از تمام 

مهم  ياجبارو در خدمت  .استفاده شود یدولت يها دستگاه ريسادر  شان يیكاراتخصص و 
 ياجباربه صورت  ،یقانونمشخص شده  زانیمبه  ذكوراز شهروندان  کيهر  كهاست  نيا

 یاساسدر قانون  یفیتکل نیچنگرفت  جهینت توان یملذا  .باشند قرار داشته كشوردر خدمت 
 فیتکال رهيدارا از  فیتکل نيامرتبط  يعاد نیقوانبا لغو  توان یمو  ما وجود ندارد

 .كردخارج  كشورماندر  يشهروند

 سرنوشت نییتعدر  شرکت .2ـ2ـ8
از  یبرخو اداره  كشور یعمومو  یاسیسدر امور  مشاركتحق  ،از حقوق ملت یکي
 نیچنارز اعمال نمود ب .حق خود بهره ببرند نيااز  ديباشهروندان  كهاست  یعمومامور 

از نظر  ،كه یحال نیعدر  يرأحق  .كند یم دایپتبلور  يریگ يرأدر انتخابات و  یحق
 يها تیمسئولدر عداد  ،گردد یماز جمله حقوق مسلم هر شهروند محسوب  ،ياریبس

اي متفاوت  در اين باب در قرن هجدهم دو نظام انديشه» .ديآ یمبه حساب  زین يشهروند
اي ديگر آن را  دانستند و دسته اي رأي دادن را حق افراد می دسته .گرفتند در برابر هم قرار

لذا  .(232 :2939 ،یپناه عتيشر یقاض) «كردند يک تکلیف از سوي شهروندان تعبیر می
 يبرا یفیتکل ،دادن را عالوه بر حق يرأدر انتخابات و  شركت ،كشورهااز  یبرخ

به عنوان نمونه  .ا مستحق مجازات دانستندآن ر ياجراشهروندان در نظرگرفتند و عدم 
دان را  يرأ یاساسدر اصل شصت و دوم قانون  كه كرداشاره  کيبلژ كشوربه  توان یم
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 تیرسمبا به  رانيا یاسالم يجمهور یاساساما قانون  (2).است كرده یمعرف ياجبار يامر
ی بر مبانی دينی در عین حال كه نظام حکومتی را مبتن» ،شهروندان يبرا يرأشناختن حق 

بر نقش مردم در ايجاد و ادامه حکومت و اثرگذاري رأي و خواست آنها در ؛ بیان كرده
« اداره امور مملکت نیز تأكید كرده است و در اصول مختلفی به اين مهم پرداخته است

 ،42 ،23 ،23 ،24 ،2 ،4اصول  :از اند عبارتاصول  نيااز جمله  .(92ـ94 :2932 ،مهرپور)
 نیتأممردم  یاسیس مشاركتو  يرأاعمال حق  ،ها آنبر اساس  كه 222و  226 ،211 ،49

ن سرنوشت ییت عامه مردم در تعكمشار» بر یاساساما بند هشتم اصل سوم قانون  .شود یم
 فیتکالآن را از  ینوعدارد و به  دیتأك« شيخو یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد ،یاسیس

 یفرض توان یم رايز .بر اساس خواست مردم اداره شود كشورشهروندان قرار داده تا امور 
بند  نيا ياجراآنگاه  نکننداصل عمل  نيااز شهروندان به  کي چیه كهرا متصور شد 

امر  نيااز  فیتکل یتلقلذا  .است یاساسخالف منظور قانون  نيامتوقف خواهد شد و 
 .خواهد بود تر کينزدمنظور و هدف مقنن  به

 منکراز  ینهوف و امر به معر .2ـ2ـ9
 ینهامر به معروف و  ،شده دانسته فیتکلهمه مردم  يبرادر اسالم  كه يموارداز  یکي

 نظارت عمومی ،نیرومندترين اهرم كنترل قدرت و حفظ نظام ،در نظام اسالمی» .است منکراز 
هم  ضهيفر نيا .(223 :2932 ،یزنجان دیعم)« است كه برعهده عموم مردم نهاده شده است

مردم و دولت الزم دانسته شده  انیمو هم در رابطه  گريکديافراد جامعه با  نیبارتباط  در
 عیرفدر مقام  عهیش دهیعقبه  كه نيابا  السالم هیعل یعل نیرالمؤمنیام كه يیجااست تا 
يا مشورت  یاز حق گوي» :فرمودند ،اند مصون انیعصدارند و از خطا و  يجاعصمت 

لذا امر به  .(224خطبه  ،البالغه نهج)« دالت ]به من[ باز نايستیدعادالنه و گوشزد كردن ع
منجر به  تينهاو در  نیمسئولمردم و  ياریهوشموجب  كهاست  یمهم فهیوظمعروف 

با  كه اند مکلفمردم  .شود یم یاجتماعمقابله با مفاسد  اي يریشگیپامور و  انيجرحسن 
اصل هشتم قانون » .جامعه هموار سازند يارتقا يبراراه را  ریخبه  حکامو  گريکديدعوت 

   اي از منکر را وظیفه  و نهی  معروف  خیر و امر به  به  دعوت   ،یاسالم ياساسی در جمهور
  به  نسبت  و مردم  مردم  به  نسبت  دولت ،يکديگر  به  نسبت  مردم  بر عهده  و متقابل  همگانی

 ،یزنجان دیعم)« ومی معرفی كرده استدولت دانسته وآن را از جمله حقوق و وظايف عم
شود كه  اهمیت و نقش نظارت عمومی و مسئولیت همگانی زمانی روشن می» .(223 :2932
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 .عمومی پی ببريم ءها از طريق انتخابات و مراجعه به آرا به ضعف كنترل قدرت و حکومت
 ري و تقنین قرارگی اي به عنوان نمايندگان مردم در مراجع و مراكز تصمیم زيرا اگر چه عده

ي مردم منحرف شده و چه بسا در ها گیرند اما هر آن ممکن است از خواسته و آرمان می
بنابراين دموكراسی به  ،ديهاي مردم حركت نما در خالف جهت خواسته ،دوران نمايندگی

معناي مراجعه به آراي عمومی به تنهايی ضامن بقاء و ثبات يک نظام و مانع از فساد و 
بلکه اين ملت و مردم هستند كه بايد  .دولتمردان و نمايندگان ملت نخواهد بودانحراف 

همواره در برابر نظرات قواي مقننه و مجريه با ايفاي نقش خود از انحراف و لغزش آنها 
اصل  نيااعمال  يراهکارهااز  یکي .(226 :2933 ،یشعبان) «جلوگیري به عمل بیاورند

 يشورابه مجلس  تيشکا ايو اطالع  یاساسقانون  31ل اص تیظرفاستفاده از  تواند یم
 .باشد یاسالم

 یعربو آموزش زبان  یرسم مکاتباتدر  یفارساستفاده از زبان  .2ـ2ـ11
 یمحل اي یملو از عوامل وحدت  كشورهر  یفرهنگمهم  يها مؤلفهاز  یکيزبان 

 كنند یممشخص  یسمرچند زبان را به عنوان زبان  اي کيمعموالً  يكشوردر هر  .باشد یم
به عنوان  .ها انجام شود آن لهیوسو مردم به  یدولت يها دستگاه یرسمو  يادار مکاتباتتا 

 يفرانسوو  یسیانگل یرسمبا دو زبان  كانادابه  توان یم یزباندو  يكشورهانمونه از 
 یعني یرسمبا چند زبان  يكشور توان یم را کيبلژو  كرداشاره ( االتيا یبرخ يبرا)

 يجمهوردر  .(32 :2936 ،یپناه عتيشر یقاض) دانست یکيبلژو  يهلند ،يانسوفر
بر اساس اصل  ،است یفارس رانيامردم  اكثرزبان  نکهيابا توجه به  زین رانيا یاسالم

آن  كنارالبته در  .شده است یمعرف یرسمبه عنوان زبان  یفارسزبان  یاساسپانزدهم قانون 
اصل اشعار  نيا ليذاما  گرفته استقرار  یاساسقانون  تيعنامورد  زین یمحل يها زبان

( یفارس) ن زبان و خطيد با ايبا یتب درسكو  یاتبات و متون رسمکاسناد و م» :دارد یم
از زبان  ديبا یحقوقمانند دادخواست  شان یرسم مکاتباتلذا همه شهروندان در  .«باشد
 (4).شده است حيتصر زین یسدادر نيیآ نیقوانموضوع در  نيا .كننداستفاده  یفارس
ارتباط مستقیمی با فرهنگ جمهوري  ...زبان عربی به عنوان كلید فهم قرآن» نیهمچن

اسالمی را پیدا كرده است كه براساس آن لزوم تدريس زبان عربی در كنار زبان فارسی 
 یرسم نيدبه عنوان زبان  یعربلذا زبان  .(222 :2932 ،یزنجان دیعم) «پذير است اجتناب
قرآن مورد توجه قانونگذار  ،آن یآسمان كتاباسالم و  نيد یعني رانيا یاسالم يجمهور

 يریفراگبه  ازینمسلمانان هستند  رانيامردم  تياكثر نکهيابا توجه به  .بوده است یاساس
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 يید پس از دوره ابتداين زبان بايا» :كند یم حيتصر 24لذا اصل ؛ شود یمزبان احساس  نيا
 فیتکل نياو  .«س شوديها تدر ها و در همه رشته السكمتوسطه در همه  ان دورهيتا پا

 یفیتکلخود  لیتحصگرچه  .شود یم یتلق لشانیتحصآن در دوره  يریفراگشهروندان به 
 .خواهد بود یعرباما اقدام به آن مالزم با آموزش زبان  ستین يشهروند

 یدولتشغل  کیاز  شیب یتصدمنع  .2ـ2ـ11
دارد تا بتواند  ازیناز افراد  يا عدهامور خود به استفاده از خدمات  انجام يبرادولت 

استفاده از افراد و  .كنداجراء  ،مختلف برعهده دارد يها نهیزمدر  كهرا  یفیتکالو  فيوظا
بر  .مطرح شود یاستخدامحقوق  اي كاردر مجموعه قواعد حقوق  تواند یمها  خدمات آن

 نیقوانو  يادارحقوق  ،قرار دارد یدولتچارچوب امور در  كه يافرادآن دسته از خدمات 
تنها اتباع و  (2).شود یماطالق  كارمند ها آناست و به  حاكم یاستخدامو مقررات 
 رايز .شوند كارمشغول به  یدولتدر مشاغل  توانند یم كهدولت هستند  کيشهروندان 

 اي یآگاهها  نسبت به آن دينبا گانگانیب كهاست  یتیحاكم از مشاغل مربوط به امور ياریبس
 حيتصرامر  نيابر  يكشورخدمات  تيريمدقانون  62بند ب ماده  .اشراف داشته باشند

« داشتن تابعیت ايران» را عبارت از یاجرائ يها دستگاهاستخدام در  یعموم طيشرادارد و 
در  یسازمانپست  ايشغل  کي يفردهر  يریكارگ به يبرا ياداردر حقوق  .كند یماعالم 

 ممکنداشته باشد هم  بر عهدهشغل را  ايپست  نيچندفرد  کيحال اگر  .رندیگ یم نظر
 امکان نيا نکهياانجام دهد و هم  یدرسترا به  هر كداممربوط به  فيوظااست نتواند 
در  زین رانيا یاسالم يجمهور یاساسدر قانون  .كند یمشهروندان سلب  گريداشتغال را از 

از  شیب يتصد تیممنوعامر اشاره شده است و قانون  نيابه  مکيو چهل و  کصدياصل 
به عنوان  كه یشهروندانلذا  .آن پرداخته است لیتفصبه  زین 2929شغل مصوب  کي

را  مذكوراصل و قانون  نيااند مفاد  مشغول خدمت هستند موظف یدولتبخش  كاركنان
 ،هروندان به مفهوم عام آندولت است نه ش كارمندانمختص  فیتکل نياالبته  .كننداجراء 

از حقوق  یبخشبه عنوان استفاده از  كهاز شهروندان هستند  یبخش كارمنداناما چون 
 يشهروند فیتکالآن را از  توان یملذا ؛ اند به استخدام دولت درآمده شان يشهروند
 نيارا از  یقاتیتحقات مؤسسها و  در دانشگاه یآموزش يها سمتاصل  ليذاما  .دانست

بتواند از  ديبادولت  كهاست  هیتوجقابل  لیدل نيبداستثناء  نيا .كرده است یمستثن حکم
 بالعکسو  يیاجرا يها دستگاهو هم در  یعلم مراكزمتخصص خود هم در  يروهاینعلم 

 .كنداستفاده  یعلم مراكزخود در  كاركنان يیاجرااز تجربه 
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 يريگ جهينت
حقوق و  يسر کيهروند و دولت مستلزم ش نیب هيدوسورابطه  کيبه عنوان  يشهروند

 اي فیتکلندارد تحت عنوان آن  یتفاوت .هاست آنو عرصه تقابل  نیطرف يبرا فیتکال
آن برعهده شهروندان قرار  ياجرادر عمل  كهاست  نيامهم ؛ باشد فهیوظ اي تیمسئول

و  یللالم نیب يمنشورها لهیوسمعموالً به  كهلذا شهروند در مقابل حقوق  .گرفته است
است در قانون  ممکن كهبرعهده دارد  زینرا  یفیتکال ،شود یمحراست  یاساس نیقوان

و  ستندینبرخوردار  یکساني تیاهماز درجه  فیتکال نيا .شود حيتصربر آن  زین یاساس
 ،ندارند اما آنچه مهم است و در جوهره آن موجود است زین یکساني ياجرا ضمانتمتقابالً 

 دیرس یمبه نظر  كه فیتکال نيااز  يموارد یبررسما به  .هاست آنانجام  الزام شهروندان به
 اكثردر  ها آناز  یبرخ .میپرداخت ،وجود دارند رانيا یاسالم يجمهور یاساسدر قانون 

آن است  ژهيو طيشراخاص با  يا جامعهمختص  گريد یبرخاما  شده است رفتهيپذجوامع 
 يشهروند فیتکالمقاله عالوه بر  نيادر  .شود یم حيتصر كشورآن  یاساسدر قانون  كه

 جهینتشد و  یبررس زین رانيا یاساسمختص قانون  فیتکال ،كشورها اكثرموارد مورد قبول 
 مکاتباتدر  یفارسو استفاده از زبان  یاسالم حکومت رشيپذمانند  يموارد كهگرفته شد 

 دیتأكمورد  یماسال يجمهور یاساسخاص قانون  يشهروند فیتکالبه عنوان  یرسم
و  شود ینماشاره  یاساسدر قانون  يشهروند فیتکالبه تمام  كه ستین یشکالبته  .هستند

موارد  یبرخاما در  شود یمبر شهروندان بار  يعاد نیقوانبه موجب  زیناز موارد  ياریبس
در نظر  يعاد نیقوانو  یاساسقانون  نیب یارتباطپل  توان یم فهیوظمانند انجام خدمت 

را به عنوان  الذكر فوق فیتکالاز  يتعداد شمندانيانداست تمام  ممکن كلدر  .شتدا
و  انیباز عدم  دتریمف ،یحقوقو نمود آن به جامعه  یبررساما  ،رندينپذ يشهروند فیتکل

تالزم و  كه يشهروندبا اهداف  ،ها آن يبرشمارو  یبررس یطرفو از  هاست آن لیتفص
 .دارد يشتریب یهنگهمااست  فیتکالتقابل حقوق و 
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 ها ادداشتی
 «ال يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ» :29 هيآ اءیانب سورهـ 1

2- citizen 
3- citizenship 

 موارد .قانون موجب به مگر شود ینم وضع اتیمال نوع چیه» :یاساسقانون  22اصل ـ 4
 .«شود یم مشخص قانون موجب به یاتیمال

 «... .باشد رأي دادن اجباري و به صورت مخفی می  ...» :مشصت و دو اصلـ 5
مصوب ( یمدندر امور ) و انقالب یعموم يها دادگاه یدادرس نیآئقانون  22ماده  :ک.رـ 6

 «...هاي چاپی مخصوص نوشته شده ودادخواست بايد به زبان فارسی در روي برگ» :23/2/2923
ه كاست  يفرد :یارمند دستگاه اجرائك» :يكشورخدمات  تيريمدقانون  2ماده  :ک.رـ 7

دستگاه  کيتدار در یا قرارداد مقام صالحيم و کبه موجب ح ،براساس ضوابط و مقررات مربوط
 .«شود یرفته ميبه خدمت پذ یاجرائ
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، ادغام و سيتأسدر  يادار يعال يشورا تيصالح
 ياجرائ يها دستگاهانحالل 
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 51/7/0311 :رشيپذ  50/05/0310 :افتيدر

 دهيچک
( قانون 221برنامة اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده ) نيقوانبر اساس  يادار يعال يشورا

اصالح  ها آناز جملة  كهشد  ييها تيصالح يدارامقنن  يسو ، ازيكشورخدمات  تيريمد
 يشوراراستا،  نياادغام و انحالل بود. در  قيطراز  يياجرا يها دستگاه التيتشكساختار 

 ينظرها، احكام مقنن، يحقوق نيموازبرخالف اصول و  كهداشته است  يمصوبات مذكور
 اند. عدم توجه و شده بيتصووضع و  يادارعدالت  وانيد يعموم أتيهنگهبان و  يشورا

 نياموسع از  ريتفسگوناگون و ظاهراً متعارض و برداشت و  احكامدقت مجلس در وضع 
 راديا نيارفع  منظور به كهح شوند خوش اصال مصوب مجلس دست نيقوان كهسبب شد  احكام

 ينيتقن تيصالحرا جزء  يياجرا يها دستگاهانحالل  صراحت ادغام و مقنن به 2931درسال 
حال  نيا . باكرد نييتع را هيمجرمقننه و  يقوا يها تيصالح نيب کيتفكبرشمرد و مرز  خود
مذكور ادامه  يها گاهدست، ادغام و انحالل سيتأسمذكور مجدداً در مصوبات خود به  يشورا

 تيصالحبه  2932( قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 19مقنن در قانون اصالح ماده ) كه نياداد تا 
 نمود. حيتصرخصوص  نيدرامجلس  ينيتقن

، ادغام و تيصالح، ياسالم يشورا، قانون، مجلس يادار يعال يشورا :ها دواژهيکل
 انحالل.

 

                                                                                                                                        
 E-mail: 1828ali@gmail.com نويسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه
 وستيپ( يياجراو  يادار)نظام  92بخش  9ـ7بند  ه استنادابتدا ب يادار يعال يشورا

 ايمشابه  فيوظا يدارا  يها دستگاهادغام  به منظور 2913مصوب  قانون برنامة اول توسعه
، استنازل و محدود  ها آن اتيعملكه حجم  ياقمار يها سازمانانحالل  زينمتداخل و 

با توجه » پس از آن .(34 :2933ت، و مقررا نيقوان حيتنقو  نيتدوشد )اداره كل  ليتشك
قانون  92به ترتيب درتبصره به ضرورت تداوم اصالحات درنظام اداري، ادامه فعاليت شورا

قانون برنامه چهارم توسعه  217قانون برنامه سوم توسعه و ماده  2برنامه دوم توسعه، ماده 
 (.2: 2931، يالماس يشورامجلس  يها پژوهش)مركز « نيز مورد تصريح مقنن قرار گرفت

 217در مادة يذيتنفقانون برنامة سوم توسعه ) 2مادة « ب»( بند 2جزء) نكهيانظر به 
، اصالح را يادار يعال يشورا فيوظاو  اراتياختقانون برنامة چهارم توسعه( از جمله 

ادغام و انحالل  قيطرها از  وزارتخانه ياستثنابه  يياجرا يها دستگاه التيتشكساختار 
قانون برنامة چهارم توسعه، دولت  293مادة « الف»به موجب بند  يطرفو از داشته مقرر 

ها و ادغام و  درصد از سازمان ستيبحداقل  يواگذار ايحذف  شنهاديپموظف شده بود 
ابهام  نيا رو نيازا، كند ميتقدبه مجلس  بيتصومنظور  به را رضروريغ يها دستگاهانحالل 

 يشوراشده،  اديقانون  293مادة « الف»اتوجه به مفاد بند ب ايآ كهشد  جاديا ديتردو 
به عبارت  و ريخ ايرا دارد  يياجرا يها دستگاهادغام  انحالل و ارياختچنان  مذكور هم

 ادشدهي يها دستگاهخود را در خصوص ادغام و انحالل  يها تيصالحقانونگذار  ايآ، گريد
 اياست  ضيتفوموضوع قابل  نياالً اصو ايآ است؟ كرده ضيتفو يادار يعال يشورابه 
حق ورود در  هيمجروابسته به قوة  ينهادهااز  يكيعنوان  به ادشدهي يشورا ايآو  ريخ

برخوردار است،  ينيتقن تيماهظاهراً از  كهرا  يياجرا يها دستگاهحوزة ادغام و انحالل 
 ؟ريخ ايدارد 

 موضوع اختالف انيبـ طرح بحث و 1
قانون برنامة سوم توسعه،  کيمادة « ب»( بند 2مندرج در جزء) اراتياختبه  تيعنابا 
 كردصادر  يياجرا يها دستگاهدر خصوص ادغام و انحالل  يمصوبات يادار يعال يشورا

 يگردشگرو  يفرهنگ راثيمدر سازمان  رانيا يدست عيصناادغام سازمان  ها آناز جملة  كه
و ادغام  رانيا يصنعت يها شهرک شركتدر  رانيا كوچک عيصناو ادغام سازمان 
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و  ييروستاالحسنة توسعة اشتغال  )از جمله صندوق قرض گريكديدر  يتيحما يها صندوق
مجلس مورد چالش و انتقاد  يسومصوبات از  نيا( بود. )ع(صندوق مهر امام رضا ليتشك

 يقانونها به موجب مصوبات  نهادها و دستگاه نيا ليتشك كهمبنا  نياقرار گرفت، بر 
 يعال يشورا اراتياختبه استناد  يراحت بهمجلس  نيقوانس صورت گرفته بود و اگر مجل
بند  ةياستفسارطرح  ليدل نيهمبه  ،ستينبه قوة مقننه  يازين گريداصالح شود،  يادار

قانون برنامة سوم  کيمادة « ب»( بند 2قانون برنامة چهارم توسعه و جزء) 293مادة « الف»
قانون برنامة چهارم توسعه را  احكام. طراحان معتقد بودند توسعه به مجلس ارائه شد

و بر اساس آن اقدام به ادغام و انحالل  يابيارزو  ليتحل گريكدياز  منفک توان ينم
را  يياجرا يها دستگاههمان قانون، موضوع ادغام و انحالل  رايز، كرد يياجرا يها دستگاه
 نيچناقدام به  خواهد يماگر دولت  و گفته است كردهمجلس قلمداد  يها تيصالحجزء 

در  يينها ريگ ميتصمو مجلس  كندمربوط را به مجلس ارائه  حةيالصرفاً  ديبا، كند يكار
. از جمله يادار يعال يشوراو  رانيوز أتيهمثل  يگريدمورد است نه مرجع  نيا

 294دة ما« الف»و بند  293مادة « ج»و « ب»، «الف» يبندهابه  توان يممستندات مربوط 
خصوص  نيادر  ايآ كهآمد  شيپاختالف نظر  نيا رو نيااز  (2)،كرداشاره  ادشدهيقانون 

 تيصالح نيا نكهيا ايرا دارد  مذكور يها دستگاهادغام و انحالل  تيصالح هيمجرقوة 
 اي كند ضيتفو هيمجرآن را به قوة  تواند يممتعلق به مجلس است و در صورت ضرورت 

مجلس  زين ليتمادر صورت  يحتالذات متعلق به مجلس است و ب تيصالح نيا نكهيا
 ينيتقن يها تيصالحجزء اختصاصات و  رايز، كند ضيتفو هيمجرآن را به قوة  تواند ينم

 مقنن است.
 :وجود داشته باشد يمختلف يها دگاهيدخصوص ممكن است  نيادر 

« ب»( بند 2ار در جزء). قانونگذستينمطلق و عام  يادار يعال يشورا ارياخت نكهيااول  
 انيب، منظور خود را «ها به استثناي وزارتخانه» ديققانون برنامة سوم توسعه با  کيمادة 
 تيصالحها فاقد  ادغام و انحالل وزارتخانه نةيزمدر  يادار يعال يشورا يعنياست،  كرده

م ادغا تيصالحواجد  يسازمانو سطوح  يياجرا يها دستگاه گريددر خصوص  يولاست، 
، ميهست رمتمركزيغو  كارا، منعطف، كوچک يدولتدنبال  است اگر به يهيبدو انحالل است. 

هدف و  نيابه  دنيرسشود.  نيتأمهدف  نياسرعت  تا به ميدار ازين ييسازوكارهابه 
 يقانون اطرحي حةيالارائة  گمان يب. ستين ريپذ امكانالزم  اراتياختمطلوب جز با داشتن 
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به هدف مورد نظر  دنيرسدرآن، ما را در  يريگ ميتصم نديفرآبودن  يطوالنبه مجلس و 
، يياجرا يها دستگاه کيتفكموضوع با  نياقانونگذار با علم به  رو نيا، از رساند ينم ياري

خاص خود قرار داده است و در  يها تيصالحها را همچنان جزء  وزارتخانه يسامانده
داده  هيمجررا به قوة  ارياخت نيا، يدولت يها شركتها مثل مؤسسات و  دستگاه ةيبقمورد 

. عالوه بر آن قانونگذار در كند نيتأماست تا با استفاده از اهرم سرعت، هدف مورد نظر را 
را به دولت  يدولت يها شركتقانون برنامة چهارم توسعه، موضوع ادغام و انحالل  4مادة

 يراستامادة مذكور در  نيرابنابدانسته است.  تيصالحو دولت را واجد  كردهواگذار 
قانون برنامة  217در مادة  يذيتنفقانون برنامة سوم توسعه ) کيمادة « ب»( بند 2جزء)

 . گرنديكدي ديمؤچهارم توسعه( وضع شده است و 
 ريزبه شرح  يقانونو مستندات  يحقوق نيموازنظر قابل خدشه است و بر اساس  نيا

 دارد: ينيتقن تيماه يعموم يها سازمانو انحالل  سيتأس
اصل،  نيا يمبناقانون است. بر  تيحاكم، اصل يعموماصول مهم حقوق  از يكيـ 2

 يراهكارهابر اساس قانون و  ديباو مردم  يعمومقدرت  انيمروابط و مناسبات  ميتنظ
 .رديگصورت  يقانون

و ادارة  يعمومامور  ريتدباز ملت و  يندگينمابه  تيحاكماعمال  يبرا يعمومقدرت 
 تيريمد يمجرا كهها  سازمان نيا سيتأس. كند سيتأسرا  ييها سازمانجامعه مجبور است 

به  ديباقانون  تيحاكماست، بنابر اصل  يعموماز جانب قدرت  تيحاكمو اعمال  يعموم
كند  اصل حاكميت قانون ايجاب مي» گريد. به عبارت رديگموجب و مستند به قانون صورت 

ؤسسات عمومي به موجب قانون باشد، به اين ترتيب، ايجاد كه امور عمومي يا تأسيس م
 .(291: 2، ج2931، يهاشم« )پذير است مؤسسات عمومي و دولتي با تصويب مجلس امكان

جزء  يعموم يها سازمان سيتأس كهازآن دارد  تيحكامقررات  و نيقوانـ مراجعه به 2
به مرجع  ضيتفوقابل  ،ياساسقانون  31 و  42اساس اصول است و بر ينيتقنموضوعات 

 :كرداشاره  ريز يها نمونهبه  توان يم باره نيادر  .ستين يگريد
از  کيهر  اراتياختو حدود  رانيوز، تعداد ياساسقانون  299ـ بر اساس اصل2ـ2

هر وزارتخانه و  سيتأس كه شود يماصل استنباط  نيا. از مفاد كند يم نيمعآنان را قانون 
 .رديگبه موجب قانون صورت  ديباآن  اراتياختو  فيوظاحدود  نييتع

، عالوه بر رانيا يادارنظام  التيتشكساختار و  يبند سطحدر  نكهيابا توجه به 
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و  يدولت يها شركت، يدولتمثل مؤسسات  يگريد يها سازمانوجود  ها، وزارتخانه
 هر سيتأس كهگونه  همان رو نيا، از رسد يمنظر  به يضرور يردولتيغ يعموممؤسسات 

 نييتعو  يساماندهآن به موجب قانون  اراتياختو  فيوظاحدود  نييتعوزارتخانه و 
 يها سازمان سيتأس كهگرفت  جهينت توان يم مالک، با استفاده از وحدت شود يم فيتكل

شود نه  يساماندهبه موجب قانون  ديبا زين ها آن اراتياختو  فيوظاحدود  نييتعو مذكور 
مثال بر  يبرااست.  شكل نيهمبه  زين كشورها گريد هيرو .گريد يقانونمرجع مصوبات 

 نييتعقانون، مقررات مربوط را  كه يامورفرانسه، از جمله  ياساسقانون  97اساس اصل
 ةيرو .(94ـ93 :2937، يبوشهراست ) يعموم يها سازمانانواع  سيتأس، كند يم

ساختار همچنين در  امر است. نيا ديمؤ زينو بعد از آن  ياسالمقبل از انقالب  يقانونگذار
 التيتشك، اند يحقوق تيشخصواجد  كههاي ياد شده  سازمان، عالوه بر كشور يادارنظام 

 ليدل به يولمستقل است،  يحقوق تيشخصفاقد  كهوجود دارد  زينبه نام استان  يگريد
آن انحالل  ، ادغام وسيتأس، قانونگذار كشور يياجراو  يادارو نقش آن در نظام  تياهم

خود  نهيزم نياو چه بعد از انقالب در  (2)و چه قبل از انقالب نكرده ضيتفورا به دولت 
، نيقزو، قم، لياردب يها استان سيتأسبه  توان يماست كه  كرده يقانونگذاررأساً اقدام به 

بر  نيهمچن. كرد، گلستان و البرز اشاره يشمال، خراسان يرضو، خراسان يجنوبخراسان 
، هرگونه انتزاع، 2912مصوب  يكشور ماتيتقسو ضوابط  فيتعارقانون  29اساس مادة 

 ينامگذارنام و  رييتغو  تيمركز رييتغو  نييتع زينو ادغام و  جاديا، ليتبدالحاق، 
 أتيه بيتصوو  كشوروزارت  شنهاديپجز استان بنا به  به يكشور ماتيتقس يواحدها

قانونگذار قائل به  زين يكشور ماتيتقسدر خصوص  يحت نيبنابراخواهد بود،  رانيوز
)استان با شهرستان، بخش، شهر، روستا  يكشور ماتيتقس يواحدها نيبشده و  يبند سطح

ها  استان يحقوق تيوضع رييتغهرگونه  نيهمچنقائل شده است.  زيتماو  کيتفكو دهستان( 
 به دولت دانسته است. ضيتفو رقابليغرا 

داللت بر آن دارد كه مجلس  ياساسنون قا 42ـ اطالق و عموم مفاداصل 2ـ2
 تيوضع رييتغو انحالل و هرگونه  سيتأساز جمله  ها نهيزمدرهمه  يقانونگذار تيصالح
 دارا ياساسرا در حدود مقرر در قانون  ياجرائ يها دستگاه يحقوق

از آن دارد  تيحكا« عموم مسائل». طرز نگارش اصل مذكور و استفاده از عبارت باشد يم
وضع ضابطه و قاعده در خصوص  تيصالحبه طور عام و مطلق  ياساسن كه مقن
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را در درجه اول به مجلس واگذار  يخصوصو  يعمومموضوعات مرتبط با حوزه امور 
 نيافرع بر  ياساسقانون  293مندرج در اصل  رانيوز اتيه تيصالحنموده است و 

 است. ياساسقانون  31بر اصل  ياستثنائو  تيصالح
شناخته و در  تيرسمو استقالل قوا را به  کيتفكموضوع  ياساسقانون  14ـ اصل9ـ2
جمله  از يقانونگذار نيبنابرااعمال قوه مقننه را منحصر به مجلس نموده است،  13اصل

 به مجلس است. منحصر 42به داللت اصل  يدولت يها سازمان يحقوق تيوضع نييتع
را به  يقانونگذار ارياخت واندت ينممجلس  ياساسقانون  31اصل صدر ـ براساس 7ـ2

، مجلس قادر به 42و 13و داللت مفاد اصول  نهيقرواگذار كند، لذا به  يأتيه ايشخص 
 يادار يعال يشورابه  يعموم يها سازمان يحقوق تيوضع نييتعدر باب  ارياخت ضيتفو

مجلس رجوع كرد. تنها  تيصالح يعنيبه اصل  ديبا ديتردو در موارد شک و  ستين
آنرا به  توان ينماست كه  يداخل يها ونيسيكمبه  ارياخت ضيتفوكه وجود دارد  ينائاستث
هاي  تصويب اساسنامه سازمان 31همچنين به موجب ذيل اصل  داد. يتسرمراجع  ريسا

هاي  هاي ذاتي مجلس است، يعني تصويب اصل تشكيل سازمان عمومي جزء صالحيت
تواند اساسنامة آن  رحله بعدي مجلس ميست كه در ممذكور نيز جزء اختصاصات مقنن ا

سازمان را نيز تصويب كند؛ لذا هرگونه تغيير وضعيت حقوقي به تبع تأسيس آن از 
 اختيارات مجلس است.

است اقدامات الزم  مكلفقانون برنامة دوم توسعه، دولت  92ـ به موجب تبصرة 1ـ2
انجام  يراستادر  ازينت دولت معمول دارد و در صور كالن التيتشك نييتعدر رابطه با 

است منظور از  يهيبد. كند ميتقدمربوط را به مجلس  حيلوا مذكورمشروحة  فيوظا كامل
و  يدولت شركت، يدولتمانند وزارتخانه، مؤسسة  يسازماندولت، سطوح  كالن التيتشك

موضوعات  نيا رايز، رهيغو  رهيدا، كلاست، نه معاونت، ادارة  يردولتيغ يعموممؤسسة 
اقدام الزم را در  تواند يممربوط است و خود دولت  يياجرا يها دستگاه يداخلساختار به 

 انجام دهد. يقانونچارچوب ضوابط 
قانون برنامة سوم توسعه، دولت موظف است اصالحات  2ـ بر اساس مادة 1ـ2

عمل آورد. دولت  ساختاري الزم را با رعايت موارد زير در تشكيالت كالن دولت به
هاي مستقل را همراه  ها و سازمان منظور تحقق اين مادة، عناوين وزارتخانه ت بهموظف اس

ها و اختيارات هر يک از آنها و تبيين اعمال حاكميت و اعمال تصدي  با حدود مأموريت
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بندي مناسب براي  بيني زمان در حيطه فعاليت هر دستگاه و نحوة تحقق آنها همراه با پيش
برنامة سوم تنظيم و ظرف يک ماه اقدامات قانوني الزم معمول تحقق آن در طول سال اول 

 «.شود
 ذكرعنوان وزارتخانه توسط مقنن  كنارمستقل در  يها سازمانعنوان  يوقتاست  يهيبد

 ياساسقانون  299اصل نةيقرالزم را انجام دهد، به  يقانوناقدام  شود يم مكلفو دولت 
 .رديگآن در مجلس صورت  بيتصوو  حهيالائه ار قيطراز  ديبااقدام  نيا ميشو يممتوجه 

است  مكلفقانون برنامة چهارم توسعه، دولت  294مادة « الف»ـ مطابق بند 4ـ2
 نيا احكامو  ها استيسها را متناسب با  و وزارتخانه يياجرا يها دستگاه كالن التيتشك

 .ندك ميتقدرا به مجلس  ربط يذ حةيالو  يطراح كشورها ريسابرنامه و تجربة 
 211به مادة  ديبابند  نيادر  مذكور يياجرا يها دستگاه قيمصادمعنا و  افتني يبرا

را  يدولت يها شركتو  يدولتها، مؤسسات  وزارتخانه ةيكل كه كردقانون مراجعه  نيهم
 قانون دانسته است. نيامشمول مقررات 

 التيتشكختار منظور اصالح سا قانون برنامة چهارم توسعه، به 293ـ مطابق مادة 3ـ2
 :گردد يمانجام  ليذ يها اقدام، يياجرا يها دستگاه

درصد از تعداد  ستيبحداقل  يواگذار ايحذف  شنهاديپدولت موظف است  الف ـ
ها و ادغام و  بخش گريدآن را به  رينظاو  ها شركتها و نهادها و مؤسسات و  سازمان
 .كند ميتقدبه مجلس  بيتصورا جهت  رضروريغ يها دستگاهانحالل 

و مؤسسات  يدولت يها شركت، يدولتها، مؤسسات  ادغام و انحالل وزارتخانه بنابراين
 يعال يشورامثل  يگريد يقانونمجلس برسد نه مرجع  بيتصوبه  ديبا يردولتيغ يعموم
 .يادار

منظور اصالح ساختار  قانون برنامة چهارم توسعه، به 293ـ بر اساس مادة 3ـ2
 :گردد يمانجام  ليذ يها اقدام، ييجراا يها دستگاه التيتشك

 يدولت شركت، يردولتيغ يعموم، نهاد يدولتوزارتخانه، مؤسسة  جاديا تيممنوع ب ـ
 مجلس. بيتصوو  رانيوز أتيه دييتأمشابه مگر در موارد استثنا با  نيعناوبا  ييها دستگاهو 

را در  يولترديغ يعمومو مؤسسة  يدولت شركت، يدولتمقنن، مؤسسة  زين نجايادر 
مجلس  ينيتقن يها تيصالحآن را جزء  سيتأسوزارتخانه قرار داده و  يسازمانسطح  كنار
منوط به  يدولت( هر سازمان اتيح) سيتأس كهگونه  است همان يهيبداست.  كرده ذكر
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 نيهمتابع  زينادغام )ممات(  ايمثل انحالل  يحقوق يها تيوضع گريدمجوز مقنن است، 
 ايانحالل  رو نيا، از گريد يقانوننه مرجع  كندمجوز الزم را صادر  دياباصل است و مقنن 

 مجوز مقنن است. ازمندين ها آنادغام 
قانون برنامة چهارم  217و  293قانون اصالح مواد  کيـ بر اساس تبصره مادة 21ـ2

 يها شركتها و مؤسسات و  ، هرگونه ادغام و انحالل وزارتخانه2931توسعه مصوب 
، شود يم ايشده  جاديابه موجب قانون  كه يردولتيغ يعمومنهادها و مؤسسات و  يدولت

 است. ياسالم يشورامجلس  بيتصوصرفاً با 
همطراز  يردولتيغ يعمومو مؤسسات  يدولت يها شركت، يدولتمؤسسات  زين نجايادر 

 طيشرا، تابع سيتأسبعد از  ها آن يحقوق تيوضع رييتغها محسوب شده و  وزارتخانه
 مجلس است. بيتصوو  ينونقا

استفاده شده « به موجب قانون»عبارت  مذكور حكمدر  كهشود  راديااست  ممكن
 يحكممؤسسات بر اساس  گونه نيااست  ممكن كه شود يممعلوم  حكم نيااست و از 

استدالل  نيا كهشوند  جاديابتوانند  زينمثل دولت  يگريداز قانون و توسط مراجع  ريغ
 حكمبه موجب  يدولتمؤسسة  کيفرضاً  كه رفتيپذ توان ينم رايز، تسين رشيپذقابل 
 يعال يشورااز مجلس مثل  ريغ يگريدمرجع  حكمشود و به موجب  سيتأس يعادمقنن 

امر موجب تداخل  نياادغام شود.  يگريددر دستگاه  ايمنحل  رانيوز أتيه اي يادار
 كنترل رقابليغ كه شود يم كشور يحقوقهرج و مرج در نظام  ينوعو  يقانون فيوظا

اقدام به وضع  گريكديدو مرجع در عرض  نهيزم نيادر  كه رفتيپذ توان ينم رايزاست، 
 نيا رايز، رفتيپذمجلس را  تيصالحو  كردبه اصل رجوع  ديبا بلكه، كنندمصوبه 

اگر درخصوص  رو نيا، از ستيندر آن  يديتردو  شکاست و  خدشه  قابل ريغ تيصالح
 تيصالحاصل را بر عدم  ديباشود،  جاديا ديتردو  شک يادار يعال ياشور تيصالح

 گذاشت.
. مجلس بر اساس ميانداز يم ينگاه يخيتارموضوع به سوابق  شتريب نييتببه منظور 

به دولت اجازه داد هر نوع حذف، ادغام و  كشور كل 2911قانون بودجة سال  91تبصرة 
 يمحلو  يمركزاعم از  يياجرا يها دستگاهامة در مفاد اساسن رييتغو  يحقوق شكل ليتبد

نمونة بارز  كهاصالح شد  گريد يقانونبعدها به موجب مقررات  حكم نياعمل آورد.  را به
و مؤسسات تابعة  ها شركتاساسنامة  رييتغاصالح و  اي بيتصومرجع  نييتعآن قانون 
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نه اصالح در انجام هرگو اي بيتصومطابق آن،  كهاست  2911ها مصوب  وزارتخانه
مجوز از مجلس در هر مورد  كسبها، با  تابعة وزارتخانه يها شركتاساسنامة مؤسسات و 

اساسنامة  بيتصو يبرادولت  كهآن است  يمعنابه  حكم نيااست.  رانيوز أتيهبر عهدة 
سال  ياساسقانون  يبازنگر. در كندمجوز الزم را از مجلس اخذ  ديبا يدولتهر سازمان 

 شكلبه  تيصالح نيااساسنامه مطرح شد و  بيتصو يبرامرجع صالح  ، موضوع2913
حال به مجلس اجازه داده شد در  نيعمجلس قرار گرفت. در  ارياختدر  ياصلو  يذات

موضوع  نيااست  يهيبد. كند ارياخت ضيتفورا به دولت  تيصالح نيا ديصالحدصورت 
 يحقوق تيوضع رييتغ نةيزم و در شد يممحسوب  ياساسقانون  31بر صدر اصل يياستثنا

مستند به  كهمراجعه شود  31به صدر اصل ديبا)مثل انحالل و ادغام(،  يياجرا يها دستگاه
متعلق به مجلس است و قابل  تيصالح نيا، همچنان ياساسقانون  13و  42اصول 

وجود دارد،  يدولت يها سازمان نةيزمدر  كه يياستثنا. تنها ستين يگريدبه مرجع  ضيتفو
درخصوص  يولبه دولت است،  ضيتفوآن قابل  بيتصو كه هاست آنوضوع اساسنامة م

 است. حاكم 31، ادغام و انحالل، مقررات صدر اصلسيتأسمثل  گريدموضوعات 
 تيوضع رييتغشد، هرگونه  سيتأس يعادقانونگذار  حكمبه موجب  يدولتاگر سازمان 

 نيا. رديگصورت  يعادوجب قانون به م ديبا زيندر آن )ادغام و انحالل(  گريد يحقوق
 كهصورت  نياصادق است، به  زين يخصوصحقوق  يحقوقدر مورد اشخاص  تيوضع

، اقدام به شركتعنوان قوة مقننة  ( بهيتجار شركتمهم  اركاناز  يكي) يعموممجمع 
 .كند يم شركتانحالل 

سة ، مؤس2931مصوب  يكشورخدمات  تيريمدقانون  7و  9، 2ـ مطابق مواد 22ـ2
 .شوند يم جاديابه موجب قانون  يردولتيغ يعمومو مؤسسة  يدولت شركت، يدولت

(9)،2911مصوب  كشور يعمومقانون محاسبات  1و  7، 9، 2ـ به موجب مواد 22ـ2
 

به موجب و اجازه  يردولتيغ يعمومو مؤسسة  يدولت شركت، يدولتوزارتخانه، مؤسسة 
 .شوند يم ليتشكو  جادياقانون 
، 2971مصوب  يكشورقانون استخدام  کيمادة « ث»و « ت» يبندهاق مطاب ـ29ـ2

 .شوند يمو اداره  جاديابه موجب قانون  يدولتوزارتخانه و مؤسسة 
، 2931مصوب  يكشورخدمات  تيريمدقانون  221ـ بر اساس تبصره مادة 27ـ2

به  ولموك ربط يذ يها دستگاه شنهاديپبر اساس  ديجد (7)يياجراهرگونه دستگاه  جاديا
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 مجلس خواهد بود. بيتصوو با  رانيوز أتيه بيتصوو  يادار يعال يشورا دييتأ
 کياز درون  يدولتمؤسسة مستقل  کي يتخصصو  يفن ليدالقرار است به  يوقتـ 9

مقام آن دستگاه(  نيباالتر يسوالزم از  يها نظارتجدا شود )با حفظ  يا قوه ايوزارتخانه 
دارد،  ينيتقن تيماهامر چون  نياشود،  يمالو  يادارل و استقال يحقوق تيشخص يداراو 
( و سلب آن سيتأسو  جاديا) يحقوق تيشخص ياعطا رايزمجلس برسد،  بيتصوبه  ديبا

ندارد.  يتيصالح نيچن يگريدمرجع  چيهادغام( از اختصاصات مقنن است و  اي)انحالل 
عنوان  اساسنامه به بيوتص، وضع و يدولت يها سازمانگونه  نيا سيتأسبه  حكمبعد از 

و  31اصل ليذاز  امر نيا كهمجلس است  ينيتقن يها تيصالحجزء  زينقانون آن سازمان 
اگرمجلس نخواهد  نيبنابرااست، قابل برداشت است.  ارياخت ديمف كه« تواند مي»واژة 

الزم را  ارياخت، كند ضيتفورا به دولت  يدولت يها سازماناساسنامة  بيتصوموضوع 
در  كه ميكن يممشاهده  رو نيازابالذات متعلق به قوة مقننه است.  تيصالح نيا رايز دارد،
مربوط  يذاتالزم و  تيصالح، مقنن از يدولتسازمان  کي اتيحمراحل مختلف  يتمام

 يواعطا سيتأس) مذكور يها سازمان يحقوق يها تيوضع يتمامشامل  كهبرخوردار است 
و انحالل و ادغام آن(  اراتياختو  فيوظا نييعتاساسنامه و  بيتصو، يحقوق تيشخص

 يها تيوضعحق دخل و تصرف در  يادار يعال يشورامانند  يگريد. پس مرجع شود يم
، مجلس ياساسقانون  31اصل ليذبر اساس  كهاست  نيارا ندارد و تنها استثنا  مذكور

را به دولت  يدولت يها سازماناساسنامة  بيتصو ارياخت، ديصالحددر صورت  تواند يم
 مذاكرات، بر اساس مشروح شود يمبه ذهن متبادر « دولت»و آنچه از واژة  كند ضيتفو

، 2229، 2222، 2223، 2221؛ 2913، نيقوان)اداره كل  ياساسقانون  يبازنگر يشورا
 ايجمهور  سيرئمثل  هيمجردر قوة  گريداست نه مراجع  رانيوز أتيه( 2291، 2223

 نةيزمدر  يديتردو  شک. اگر رانيوزاز  کيهر  اي هيمجرقوة  وابسته به يعال يشوراها
موضوعات رخ دهد،  گونه نياجمهور در خصوص  سيرئ اي يادار يعال يشورا تيصالح

 .كرد يدور يياستثناو از توسعة موارد  اكتفا قنيمتبه اصل رجوع و به قدر  ديبا
لت برآن دارد كه دال زين ياساسنگهبان به عنوان مفسر قانون  يشوراـ نظرات 7

است.  ضيتفوقابل  ريوغ ينيتقن يامر يعموم يها سازمان يحقوق تيوضع نييتعموضوع 
مصوب برنامة چهارم توسعه )مركز  حهيال نةيزمنگهبان در  يشورالحاظ به نظرات  نيبد

 .ميافكن يم ينگاه( 112ـ119 :2937نگهبان،  يشورا قاتيتحق
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 ريزبه شرح  293مادة « الف»ضوع بند مجلس در خصوص مو ةياولـ متن مصوب 2ـ7
 بود:

 ليذ يها اقدام، يياجرا يها دستگاه التيتشكمنظور اصالح ساختار و  به ـ272مادة 
 :گردد يمانجام 

برنامة چهارم حداقل  انيپاموظف است تا  كشور يزير برنامهو  تيريمدالف ـ سازمان 
 قيطرآن را از  رينظاو  ها شركتها، نهادها، مؤسسات و  درصد از تعداد سازمان ستيب

 رضروريغ يها دستگاهساختار و انحالل  ديتجدها و  بخش گريدآن به  يواگذار ايحذف و 
 دهد. كاهش كشور يادار يعال يشورا دييتأبا 

 بود: ريزبه شرح  (1)272مادة « الف»نگهبان درخصوص بند  يشورانظر 
 فيوظااز شئون و  مذكورمور ا كهجهت  نيااز  ياساسقانون  31با اصل ريمغاموارد »

 :كردواگذار  يگريدامور را به نهاد  نيا توان ينم( است و ياسالم يشوراقانونگذار )مجلس 
 .272مادة « ج»و « الف» يبندها ـ92

 293مادة « الف»، مصوبة خود را به شرح مندرج در بند راديااين مجلس متعاقب 
 .كرد حيتصرمجلس  تيصالحاصالح و بر 

از اجرا را  نيتقنمرز حوزة  يدرست بهنگهبان  يشورا، شود يممالحظه  كه گونه همان
، ادغام و انحالل سيتأس كهصحه گذاشته است  دگاهيد نياو بر  كردهروشن  قيدقطور  به

حق  يادار يعال يشورامجلس است و  ينيتقن يها تيصالح، از جمله يياجرا يها دستگاه
مقنن  يدقت يب ليدلاگر متن مصوب قانون به  يحتحوزه را ندارد،  نياورود و دخالت در 

 .كندرا متبادر  يادار يعال يشورا ارياختو  تيصالحشائبة  كهباشد  يشكلبه 
 بود: ريزبه شرح  293مادة « ج»موضوع بند  نةيزممجلس در  هياولـ متن مصوب 2ـ7
 ليذ يها ماقدا، يياجرا يها دستگاه التيتشكمنظور اصالح ساختار و  ـ به(1)272مادة »

 :گردد يمانجام 
( در يدولت يها شركت ياستثناهر وزارتخانه )به  يسازمان يواحدها ةيكلادغام  ج ـ

مربوط در  يواحدها كه يطور به، يسازمانواحد  کيسطح استان، شهرستان، بخش در 
موضوع  يواحدها يسازمانباشند. سطح  ها آن يستادو انجام امور  يراهبردار  عهده مركز

 بيتصوبه  كشور يزير برنامهو  تيريمدسازمان  شنهاديپند و موارد استثنا با ب نيا
 .«رسد يم يادار يعال يشورا
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 بود: ريزبه شرح  مذكورمادة « ج»نگهبان درخصوص بند  يشورانظر 
 فيوظااز شئون و  مذكورامور  كهجهت  نيااز  ياساسقانون  31با اصل ريمغاموارد »

 :كردواگذار  يگريدامور را به نهاد  نيا توان ينم( است و يماسال يشوراقانونگذار )مجلس 
 «.272مادة « ج»و « الف» يبندهاـ 92

تغيير يا ادغام واحدهاي »مصوبة خود عبارت  يانتهادر  راديا اين مجلس متعاقب
را « اند با تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد بود استاني كه به موجب قانون ايجاد شده

به  كهها بود  برنامه و بودجة استان يها سازمان، ياستان يواحدها نياجملة  . ازكرداضافه 
ها مصوب  سازمان برنامه و بودجه استان ليتشكراجع به  يقانون حةيالموجب ماده واحدة 

 شدند. سيتأسانقالب  يشورا 21/7/2913
قلمرو  حق ورود به يادار يعال يشورا كهآن است  انگريب زيننگهبان  يشورا راديا نيا

 كرده يقانونگذار نهيزم نيامجلس را ندارد و اگر مجلس قبالً در  ينيتقن يها تيصالح
 يعال يشورامثل  يگريداصالح قانون، خود مجلس است نه نهاد  يبرااست، مرجع صالح 

 (.2931، مهرياسالم يشورامجلس  يها پژوهش)مركز  يادار
ادغام  ينيتقن تيماهخود به  يازآرا يكيدر يادارعدالت  وانيد يعموم اتيهـ 1

امور صنعت و  تمركزقانون  3كرده است. به موجب مادة  حيتصر يعموم يها سازمان
 رانيا كوچک عيصنا، سازمان 2943و معادن مصوب  عيصناوزارت  ليتشكمعدن و 

در  يادار يعال يشورا. ديرسخواهد  رانيوز أتيه بيتصوبه  آناساسنامة و  ليتشك
 يتيحما ـ يياجرا يها تيفعالو  فيوظا 22/7/2932مورخ  47193/2312مصوبه شماره 

را به  مذكور شركتو نام  كردمنتقل  رانيا يصنعت يها شهرک شركترا به  مذكورسازمان 
مربوط  فيوظاداد و  رييتغ( يدولت شركت) يصنعت يها شهرکو  كوچک عيصناسازمان 

را از  كوچک عيصنازم از ال يها تيحمامقررات مربوط به  ميتنظو  ياستگذاريسبه 
گونه  و معادن منتقل ساخت. همان عيصنامنتزع و به وزارت  رانيا كوچک عيصناسازمان 

 تيشخصبا داشتن  يدولتصورت مؤسسة  را به يسازمان، قانونگذار شود يممالحظه  كه
 کيمؤسسه در  نيا يادار يعال يشوراداد، سپس بر اساس مصوبه  ليتشكمستقل  يحقوق

و معادن منتقل  عيصناآن را به وزارت  فيوظااز  يبخشادغام شد و  گريد يتدول شركت
هر  اراتياختو  فيوظابر اساس آن حدود  كه ياساسقانون  299امر با اصل نيا. كرد

 فيوظابه  يديجد فيوظا نجايادر  رايزداشت،  رتيمغا، كند يم نييتعوزارتخانه را قانون 



 
 
 

  ياجرائ يها دستگاه، ادغام و انحالل سيتأسدر  يادار يعال يشورا تيصالح
 

 

 

01 

 موردنظر مقنن نبوده است. كه شود يمو معادن افزوده  عيصناوزارت 
توسط دولت به مجلس ارائه  2943در سال  كهامور صنعت و معدن  تمركز حةيالدر 

وقت  رانيوزوجود نداشت و  كوچک عيصناسازمان  جاديادال بر ضرورت  يشنهاديپشد، 
عنوان  امور صنعت و معدن به تمركزقانون  بيتصو انيجرو معادن و فلزات در  عيصنا
مجلس اعالم داشتند. پس از  يعلندولت عدم موافقت خود را در صحن  ندگانينما

بر  يمبنو معادن  عيصناوزارت  ليتشكامور صنعت و معدن و  تمركزقانون  3مادة  بيتصو
 التيتشكمادة موجب گسترش  نيا نكهيا ليدل به، رانيا كوچک عيصناسازمان  ليتشك

 (4)واقع شد. راديانگهبان مورد  يشورا يسوز ، اشود يم يعموم يها نهيهز شيافزادولت و 
(، 292 :2931، انيمؤذننگهبان ) يشورابخش از مصوبة مجلس توسط  نياپس از رد 

منظور  را به« با استفاده از امكانات موجود وزارتخانة مذكور»مجلس عبارت  ندگانينما
 كوچک عيناصسازمان  ليتشك. كردنداضافه  يقبلنگهبان به مصوبة  يشورانظر  نيتأم

 يعال يشورا، نيوجودابود، با  دهيرسمقنن  بيتصوو معادن به  عيصناوزارت  رنظريز رانيا
شده  يتلق يدولتعنوان مؤسسة  اساسنامة آن به کيبه موجب مادة  كهسازمان را  نيا يادار

 يادارعدالت  وانيددر  همصوب نيا. كردادغام  رانيا يصنعت يها شهرک شركتبود، در 
مورخ  919و  912دادنامة شمارة  يط وانيد يعموم أتيهقرار گرفت و  تيشكامورد 

 :كردابطال  ريزرا به شرح  آن، 23/3/2932
 فيوظالزوم انتزاع  ثيحاز  تيشكانظر از اهداف مندرج در مصوبة مورد  صرف»

و معادن،  عيصناانتقال آن به وزارت  و رانيا كوچک عيصناسازمان  از ياستگذاريس
 شركتبه  مذكورسازمان  يتيحما ـ يياجرا يها تيفعالو  فيوظاقال انت نيهمچن

 زينعنوان مشابه آن و  ايباشد  يدولت شركتصورت  و ادارة آن به رانيا يصنعت يها شهرک
 عيصنااز توسعة  تيحما زينو  كشور يصنعت كالن ياستراتژ بيتصوو  نيتدوضرورت 
و استفاده  نيسرزم شيآمامربوط به  يها ضرورتتوجه به  و با افتهي توسعه كمتردر مناطق 

در  يخدماتو  يصنعت، يديتول، ياقتصاد كالن يها استيس تيرعاو  ها تيظرفاز  نهيبه
 3به موجب مادة  رانيا كوچک عيصناسازمان  نكهيا، اصوالً نظر به كشورمناطق گوناگون 

و  1/21/2943و معادن مصوب  عيصناوزارت  ليتشكامور صنعت و معدن و  تمركزقانون 
اشتغال  شيافزامنظور حصول به اهداف خاص از جمله  و به مذكورقانون  1مادة « ب»بند 

 كمترتوسعة مناطق در جهت  يردولتيغبخش  كوچک يواحدهااز  تيحماو  يصنعت
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 عيصناالزم از  يها تيحما ميتنظو  ياستگذاريس حاًيتصرو  دهيگرد ليتشك افتهي توسعه
در جهت  مذكورقانون  نكهياول شده است و باتوجه به بعهده آن سازمان مح كوچک
و منطبق با اهداف برنامة سوم توسعه  كشور يياجراو  يادارو  يصنعت يساختارهااصالح 

از بند  نكهياشده است و باتوجه به  بيتصوو در عرض قانون برنامه و در جهت تحقق آن 
عالي اداري را بيان  انه شورايگ مادة يک قانون برنامة سوم توسعه كه وظايف دوازده« ب»

هايي باشد كه  شود كه شوراي مذكور مجاز به انحالل سازمان نموده، استفاده و استنباط نمي
اوالً قانون خاص دارند و ثانياً قانون خاص آنها در ظرف زماني برنامه، وضع و تقرير يافته 

اشد و رابعاً عنصر مقوم ها به آنها واگذار شده ب و ثالثاً وظايف حكومتي و تعيين سياست
هاي مربوط به صنايع كوچک اعم از  سازمان مذكور سياستگذاري و تعيين و تنظيم سياست

باشد و با حذف اين وظيفه و انتقال آن به وزارتخانه عمالً  افزاري و نرم افزاري مي سخت
در جهت انحالل سازمان يادشده اقدام شده و اضافه كردن اين عنوان به شركت 

ها منتقل  گري به شركت شهرک هاي صنعتي با مالحظة اينكه صرفاً وظيفه تصدي شهرک
 كند، با شود، خود نوعي دوگانگي در وظايف مربوط به حاكميت و تصدي ايجاد مي مي

 22/7/2932عالي اداري مورخ  توجه به جهات يادشده و جهات ديگر مصوبة شوراي
 21خيص و به استناد قسمت اخير مادة مخالف قانون و مغاير اختيارات شوراي مذكور تش

 «.گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي
قانون  3مادة  بيتصونتوانست از  هيمجرقوة  يوقت، شود يممالحظه  كهگونه  همان

سازمان  ليتشكبر  يمبنو معادن  عيصناوزارت  ليتشكامور صنعت و معدن و  تمركز
 مذكور، سازمان يادار يعال يشورا اراتياختاد ، به استنكند يريجلوگ رانيا كوچک عيصنا

برد و  نيبآن را از  يحقوق تيشخصو در واقع  كردادغام  يگريد يدولت شركترا در 
، كرد يطراح كوچک عيصنا يسامانده يبرارا  يگريد ريمسبرخالف نظر و هدف مقنن، 

 يعنيآن  ينونقا ريمساز  ديبامجلس بود،  ميتصم نيااصالح  يپ دردولت  اگر كه يدرحال
قانون  221اصل 3و  4 يبندهامندرج در  يراهكارها قيطراز  ايمجلس  به حهيالارائة 
مجلس،  ياختصاص يها تيصالحبا تجاوز به قلمرو  نكهيا، نه كرد يمرا حل  مشكل ياساس

منظور  شود. به گريد يقوا يقانون فيوظاو موجب تداخل در  كند يقانونگذاراقدام به 
 يعموم أتيه راديارفع  يبرا كهمضمون  نيا انتخاب شد، به يگريد ، روشمشكلرفع 

در مجلس، نام  كشور كل 2939بودجة سال  حهيال يبررس، هنگام يادارعدالت  وانيد
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 رانيا يصنعت يها شهرکو  كوچک عيصنابه سازمان  رانيا يصنعت يها شهرک شركت
عنوان  نياابالغ شد.  مذكور عنوان در قانون نيهمبا  زينبودجة آن  فيردو  افتي رييتغ

، قانون 2937مصوب  ييروستا يصنعت ينواح جاديااز  تيحمابعدها در قانون  ديجد
 2931قانون برنامة چهارم توسعه و متمم قانون بودجه سال  3و  7اصالح جداول شماره 

 يصنعت يها شهرکو ادارة امور  تيمالك يواگذار، قانون نحوة 2931مصوب  كشور كل
 كشور كل 2933قانون بودجة سال  يها فيردواحده و  و قانون اصالح ماده 2934مصوب 
 كرد ذيتنفرا  يادار يعال يشوراقانونگذار مصوبة  ينوعشد و به  تكرار زين 2933مصوب 

 وارد است. يجد راداتيا زين يقانونگذارنحوة  نيابر  كه

 مسئله يابيارز، نقد و ليتحلـ 2

 و انحالل( سيتأسآن ) يريگ زپسباو  يحقوق تيشخص ياعطاـ 1ـ2
از  يحقوق تيشخص ياعطا، يحقوقشد، بر اساس اصول  ذكر كهگونه  همان

 هيكل، 2922قانون تجارت مصوب  139اختصاصات مقنن است. به موجب مادة 
قانون  137دارند. بر اساس مادة  يحقوق تيشخصقانون  نيادر  مذكور يتجار يها شركت
 خيتاربشوند، از  ايشده  سيتأس يرتجارتيغمقاصد  يبرا هك يمؤسساتو  التيتشك مذكور

 دايپ يحقوق تيشخص، كردخواهد  نيمع هيعدلوزارت  كه يمخصوصثبت در دفتر ثبت 
 ها آن تعدد كثرت و ليدل، به يخصوصحقوق  يحقوق. در مورد اشخاص كنند يم

، مجوز يكلعد و قوا باتيترتها، ضوابط،  چهارچوب نييتعبا  قانونگذار در قانون تجارت
اساس مؤسسان هر  نيااست و بر  كردهو انحالل صادر  سيتأسالزم را در خصوص نحوه 

 سيتأساقدام به  توانند يمضوابط  نيادر چهارچوب  يرتجارتيغموسسه  اي يتجارتشركت 
مقرر در  فاتيتشرتابع  زين)ادغام و انحالل(  ها آن يحقوق تيوضع رييتغو  ندينماو ثبت 

با توجه  رايزمقنن ندارد  يموردبه اذن  يازين( است و يعموممجمع  قيطرز اساسنامه )ا
و از توان و  رممكنيغمقنن  يمورداذن  يحقوقاشخاص  نگونهيا اديز اريبسبه تعداد 

قانون  131، مادة يعمومحقوق  يحقوقمقنن خارج است. در مورد اشخاص  تيظرف
 اجياحتو بدون  جاديابه محض  يدبلو  يدولت التيتشكمؤسسات و  كند يمتجارت مقرر 

و  تيمحدود ليدلاشخاص به  نگونهيا. در خصوص ابندي يم يحقوق تيشخصبه ثبت، 
فرق  يقانونگذارنحوه  يخصوصحقوق  يحقوقبا اشخاص  سهيمقادر  ها آنتعداد كم 
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 رييتغو هم در مورد  سيتأسهم در خصوص  يموردكه مقنن به صورت  نحو نيبد كند يم
 كند يم فيتكل نييتعاساسنامه  نيتدو)ادغام و انحالل( و هم درباره  ها آن يحقوق تيوضع

وجود  نهيزم نيدراكه  يياستثنا. تنها كند ينم ضيتفو يگريد خود را به نهاد تيصالحو 
 بيتصو يبراخود  يداخل يها ونيسيكم ايبه دولت  مجلس ارياخت ضيتفودارد مربوط به 

اساسنامه  بيتصوو صرفاً در مورد  شود يممحسوب حكم استثنا  نيااساسنامه است كه 
لذا  ،داد يتسر، ادغام و انحالل( سيتأسموارد ) ريساآن را به  توان ينمقابل اعمال است و 

مجوز  ازمندين شک يبو به تبع آن ادغام و انحالل  يعمومحقوق  يحقوقشخص  سيتأس
 يعمومون محاسبات ، قان2973مصوب  يعمومامر در قانون محاسبات  نيامقنن است. 

شده است،  حيتصر 2931مصوب  يكشورخدمات  تيريمدو قانون  2911مصوب  كشور
مؤسسة  و يدولت شركت، يدولتدولت )وزارتخانه، مؤسسة  كالن التيتشكسطوح  يعني

 آنها ،بدون اذن مقنن توان ينمقانونگذارند و  حكم ازمندين، جاديا يبرا( يردولتيغ يعموم
 نيمعرا قانون  فيتكلو دارا شدن حق و  يحقوق تيشخصداشتن  اريز، كرد جاديارا 

به اذن مقنن پا به عرصة  يعدم کي كهمعناست  نيابه  يحقوق تيشخص ياعطا. كند يم
 زين يحقوق تيشخص نياو سلب  شود يم فيتكلحق و  يداراو  گذارد يم اتيحوجود و 

 يدولتسازمان  کي يوجودل اص كهگونه  همان نيبنابرا. رديگ يمتوسط همان مقنن صورت 
، سلب رديگ يمقانونگذار نشأت  حكمآن از  يحقوق اتيحمقنن وابسته است و  حكمبه 

، ادغام و انحالل سيتأس، لذا رديگمقنن صورت  حكمبه موجب  ديباقاعدتاً  زين اتيح نيا
 دارد. ينيتقن تيماه يعمومحقوق  يحقوقاشخاص 

 تيصالحو اصل عدم  يقانونگذار ضيتفوـ عدم 2ـ2
؟ بر اساس ريخ اياست  هيمجربه قوة  ضيتفوامر قابل  نيا ايآ كهاست  نياپرسش 
 يأتيه ايرا به شخص  يقانونگذار ارياخت تواند ينم، مجلس ياساسقانون  31صدر اصل

 كهمشخص شده است  مذكوراصل  ليذدر صدر و  زينو تنها موارد استثنا  كندواگذار 
 يها ونيسيكم يگريدو  نيقوان يتمامر خصوص مجلس د يداخل يها ونيسيكم يكي

مجلس  يحت نيبنابرااست.  يعموم يها سازماناساسنامة  نةيزمدر  رانيوز أتيهو  يداخل
 ديمؤ. كند ضيتفو يادار يعال يشورامثل  يگريدخود را به مرجع  ارياخت نيا تواند ينم زين
اصل  نيهمچن. شدن اشاره به آ قبل يها قسمتدر  كهنگهبان است  يشورا ينظرهاامر  نيا

 تيصالحاگر دربارة  كهامر است  نيا نيمب يحكومت ينهادهامقامات و  تيصالحعدم 
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به اصل  ديباشود،  جاديا يديتردو  شکنسبت به موضوع ادغام و انحالل  يادار يعال يشورا
 شد. تيصالحبه عدم  ليقاو  كردرجوع 

 انحالل نةيزمدر  يخصوصحقوق  يحقوقشخص  ارکان تيصالحـ 3ـ2
 اركان يدارا يدولت يها شركتموضوع قانون تجارت همانند  يتجارت يها شركت

 يدولت يها شركتدر  كهاست  (يعموممجمع ) شركتاول، قوة مقننة  ركناند.  گانه سه
 نيادار  از دولت عهده يندگينمابه  رانيوزاز  يا عدهچون صاحب سهم دولت است، 

 اي يعاد) يعموم، صاحبان سهم عضو مجمع يارتتج يها شركتهستند و در  تيمسئول
 ركناست.  شركتانحالل  يعموممجمع  يها تيصالحاز جمله  كهالعاده( هستند  فوق
در  كههستند  شركت رةيمد أتيه ياعضا، كند يمعمل  شركت ةيمجرعنوان قوة  به كهدوم 

 شركت سيتأس هكگونه  . همانشود يمعنوان و نام استفاده  نيهماز  زين يدولت يها شركت
 شركت ركن نيباالتر كه رديگ يممؤسس صورت  يعموممجمع  ياعضابا اراده و قصد 

محقق شود  شركت يواقع مالكانعنوان  با ارادة صاحبان سهم به ديبا زيناست، انحالل آن 
، از كرد( واگذار هيمجر)قوة  رهيمد أتيه يعني شركت گريد ركنامر را به  نيا توان ينمو 
 2973از قانون تجارت مصوب  يقسمتاصالح  يقانون حةيال 39ونگذار در مادة قان رو نيا

 (3)است. كردهالعاده واگذار  فوق يعموممجمع  ياعضارا به  شركتانحالل  تيصالح

قانون برنامة سوم توسعه  کيمادة « ب»( بند 1جزء) نيبتعارض  ـ4ـ2
« ب»و « الف» يبندهاقانون برنامة چهارم توسعه( با  154در مادة  يذيتنف)

 قانون برنامة چهارم توسعه 131مادة « الف»و بند  131مادة 
 نيب يظاهرو آن تعارض  ميپرداز يمنوشتار  نيا يديكلو  ياصلحال به پرسش 

قانون برنامة  217در مادة  يذيتنفقانون برنامة سوم توسعه ) کيمادة « ب»( بند 2جزء)
قانون برنامة  293مادة « ب»و « الف» يهابندو  294مادة « الف»چهارم توسعه( با بند 
ظاهراً متعارض با  حكمچگونه قانونگذار در قانون واحد، دو  كهچهارم توسعه است 

 .كردو جمع  يابيارز، ليتحلآن را  توان يماست و چگونه  كردهوضع  گريكدي
 اشاره شود. مذكورموضوع  يخيتار نةيشيپبه  ديباپرسش  نياقبل از پاسخ به 

 293مادة « الف»بند  ةياستفسارمجلس طرح  ندگانينمااز  يتعداد 2931 اهرميتدر 
قانون برنامة توسعه را به مجلس  کيمادة « ب»( بند 2قانون برنامة چهارم توسعه و جزء)
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قانون مصوب  نكهيابه  تيعناشده بود با  ذكر مذكورطرح  يهيتوجارائه دادند. در مقدمه 
 يعال يشورا راًياخوسط مجلس قابل اصالح است و ت يبعد نيقوانوضع  قيطرمجلس از 

خود در عمل مصوبات مجلس را بالاثر  اراتياختو گسترده از  ديجد يريتفسبا  يادار
 ريتفس، خاص مجلس است و ياساسبر اساس قانون  يقانونگذار نكهياساخته و با توجه به 

دنبال دارد  را به يگذارقانونو عدم ثبات در  ديجد ينهادساز، يكار يموازاختالل،  مذكور
شده  ميتقد مذكورطرح  رو نيا، از سازد يممجلس را مخدوش  يقانونگذارو در عمل حق 

مادة « ب»( بند 2ناسخ جزء) ادشدهيقانون  293مادة « الف»شده، بند  ارائه ريتفساست. در 
 قانون برنامة سوم توسعه قلمداد شده بود. کي

اند،  شده بيتصوزمان  کيمواد آن در  كه يونقاندر  كهبود  نيا ريتفس نيا راديا
 يشورامجلس  يها پژوهشنسخ شود )مركز  گريدمادة  لةيوس به يا ماده كه ستين رفتهيپذ

 .(2931، ياسالم
ناظر به  يادار يعال يشورا ارياخت نكهيادو نظر وجود دارد. اول  مذكوردربارة موضوع 

است و  يدولت يها شركتمؤسسات و محدود به  بلكه، ستين يياجرا يها دستگاهمطلق 
با توجه به قاعدة الجمع  رو نيااست، از  گريكديقانون با  کياصل، عدم تعارض مواد 

در مورد انحالل و ادغام  293مادة  رياخقسمت  كهگفت  ديبامن الطرح  ياول امكنمهما 
اساس  بر كهها خواهد بود  ، ناظر به انحالل و ادغام وزارتخانهرضروريغ يها دستگاه

 ارياخت نيا يدولت يها شركتدر مورد مؤسسات و  يولقانون دارد،  حكمبه  ازين 299اصل
 است. يعال يشورامتعلق به 

 نيا دراصل مسلم است و  کيتعارض، خود  اي ديترددوم آنكه رجوع به اصل در مواقع 
اصل بر  مجلس، يها تيصالحدر خصوص  ياساسمقوله به استناد مجموع اصول قانون 

 نيا توانسته ينم زينمجلس  يحت رو نيااست، از  يقانونگذارمجلس در  يذات تيالحص
 تيصالح، ياساسقانون  31بر اساس اصل رايز، كندواگذار  هيمجررا به قوة  ارياخت

 .ستين يگريدبه مرجع  ضيتفوقابل  يقانونگذار

 2مادة  قانون مذكور با مفاد ذيل بند)الف( 293اگرچه ممكن است بند)الف( مادة »

عالي اداري پس از تأييد رئيس  قانون برنامة سوم توسعه )مبني بر اينكه مصوبات شوراي

نظر برسد، ولي اين تعارض ظاهري و غيرمستقر  االجرا خواهد بود( متعارض به جمهور الزم

به تعبيرِ  293شود، چه آنكه بند)الف( مادة  )غيرواقعي( است و با اندک تأملي زايل مي
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اصول، حاكم بر بند)الف( مادة يک و مفسر آن است، يعني حكم بند)الف( مادة  دانشمندان

ضرور محدود و معين هاي غير يک قانون برنامة سوم را به غير مورد ادغام و انحالل دستگاه

نويس  كرده است و بدين ترتيب تصميمات خود را در اين خصوص بايد در قالب پيش

وزيران به صورت اليحة قانوني به مجلس تقديم  اليحه مدون نمايد تا از طريق هيأت

 .(2931، ياسالم يشورامجلس  يها پژوهش)مركز « گردد

 (يابيارز)نقد و  ها هيروـ 3
و دخالت در  نيتقنمربوط به حوزة  كه يادار يعال يشوراازمصوبات  يبرخبه  نکيا

 :شود يماست، اشاره  يقانونگذارامر 

 يگردشگرو  يفرهنگ راثيمو سازمان  رانيا يدست عيصناـ ادغام سازمان 1ـ3
سازمان  ،2939مصوب  رانيا يدست عيصناسازمان  سيتأسبه موجب قانون  ـ2ـ2ـ9

 .شود يم ليتشكو معادن  عيصناوابسته به وزارت  يدولتبه صورت مؤسسة  مذكور

مصوب  يگردشگرو  يفرهنگ راثيمسازمان  ليتشكقانون  (2مادة ) ـ بر اساس2ـ2ـ9

از وزارت فرهنگ و  يجهانگردو  يرانگردياو  كشور يفرهنگ راثيم يها انسازم، 2932

 اراتياخت ةيكلسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با  آنهامنتزع و از ادغام  ياسالمارشاد 

 يتماماند و  و مقررات مختلف دارا بوده نيقوانبه موجب  مذكور يها سازمان كه يفيوظاو 

 .شود يم ليتشكجمهور  سيرئ رنظريز يانسان يروين، اموال و امكانات
به  22/2/2931مورخ  4932/2312مصوبة شمارة  يط يادار يعال يشورا ـ9ـ2ـ9

قانون  217در مادة  يذيتنفقانون برنامة سوم توسعه  کيمادة « ب»( جزء 2استناد بند)
در  و معادن منتزع و عيصنارا از وزارت  رانيا يدست عيصنابرنامة چهارم توسعه، سازمان 

را به نام سازمان  ديجدو نام سازمان  كردادغام  يگردشگرو  يفرهنگ راثيمسازمان 
 داد. رييتغ يگردشگرو  يدست عيصنا، يفرهنگ راثيم

مصوب  نيقوانبه موجب  كه يدولت، دو مؤسسة شود يممالحظه  كهگونه  همان ـ7ـ2ـ9
ست دادند و خود را از د يحقوق تيشخصشده بودند،  سيتأس ياسالم يشورامجلس 

با عنوان سازمان  يديجد، سازمان ديجد يحقوق تيشخص کي جاديابا  يادار يعال يشورا
 داد. ليتشك يگردشگرو  يدست عيصنا، يفرهنگ راثيم
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اصل تعداد  نيابه موجب  رايزاست،  ريمغا ياساسقانون  299مصوبه با اصل نيا
ها و حدود  اد وزارتخانهاز آنان )و به تبع آن تعد کيهر  اراتياختو حدود  رانيوز
مقنن در  كه يدرحال، شود يم نييتعهر وزارتخانه( به موجب قانون  فيوظاو  اراتياخت

را  رانيا يدست عيصنا، سازمان 2939مصوب  رانيا يدست عيصناسازمان  سيتأسقانون 
و تحت نظارت  رمجموعهيزسازمان  نيابود.  كرده ذكرو معادن  عيصناوابسته به وزارت 

و  نيتقنبا ورود در حوزة  يادار يعال يشورا يولو معادن بود،  عيصناوزارت  يتموميق
و  عيصناوزارت  اراتياختحدود  ديتحدمجلس، موجب  تيصالحدخالت در قلمرو 

 اي كاهششد.  مذكوراز حوزة نظارت وزارت  يدست عيصناسازمان  كردنمعادن و خارج 
و  يادار يعال يشورابا مجلس است نه هر وزارتخانه  اراتياختو  فيوظاحدود  شيافزا

قانون برنامة  کيمادة « ب»( جزء 2موسع و نادرست از بند) ريتفسبا  ستيبا ينمشورا  نيا
 .كرد يممصوبه را صادر  نياقانون برنامة چهارم توسعه  217در مادة  يذيتنفسوم توسعة 

د قانون اصالح موا بيتصوپس از  يادار يعال يشورا ديجدـ مصوبات 2ـ3
 قانون برنامة چهارم توسعه 154و  131

شبهه وجود  نيااست  ممكن كه شود يماشاره  نكته نيابحث، به  نياقبل از ورود به 

و  فيوظا نةيزمدر  يكشورخدمات  تيريمدقانون  221( مادة 2بند) كهداشته باشد 

 يثنااستبه  يياجرا يها دستگاه التيتشك)اصالح ساختار  يادار يعال يشورا اراتياخت

)ره( و مقام معظم ينيخمبه امر امام  ايآمده  ياساسدر قانون  ها آن احكام كه ييها دستگاه

قانون برنامة  217و  293مقرر در قانون اصالح مواد  حكمشده است( ناسخ  سيتأس يرهبر

 تيريمدقانون  بيتصوشبهه با مراجعه به زمان  نيا يولباشد  2931چهارم توسعه مصوب 

مجلس  يكشورخدمات  تيريمد حةيالبه  يدگيرس مشترک ونيسيكمدر  يكشورخدمات 

 217و  293قانون اصالح مواد  بيتصوزمان  و (3)است 23/22/2931 كه ياسالم يشورا

مصوبات  رو نيازا. شود يماست، برطرف  22/9/2931 كهقانون برنامة چهارم توسعه 

 كه يمصوباتشورا در  نيا يول شود، ميتنظ رياخقانون  تيرعابا  ديبا يادار يعال يشورا

به ادغام سازمان  توان يم كهاست  كرده دايپورود  نيتقنبه حوزة  گريدداشته است، بار 

 يا حرفهو  يفن يها آموزشگاهو  يكاربرد يعلمدانشگاه جامع  در يا حرفهو  يفنآموزش 

 .كردمهارت اشاره  يملسازمان  ليتشكوزارت آموزش و پرورش و 
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 يريگ جهينت
برنامة اول،  نيقوانشد و در  سيتأس 2913توسط مقنن در سال  يادار يعال ياشور

 نةيزمدر  يشبهاتو  دهايترد نياشد، با وجود  تكرارآن  احكامدوم، سوم و چهارم توسعه 
در  ياسالم يشورامجلس  ينيتقن يها تيصالحو تداخل آن با  فيوظاو  اراتياختقلمرو 

سرانجام  كهشد  جاديا ها آنو ادغام و انحالل  يتدول يها سازمان سيتأسخصوص موضوع 
قانون برنامة چهارم  217و  293شبهات در قانون اصالح مواد  نيامنظور رفع  قانونگذار به

مقرر نمود  2931مصوب  رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگو  ياجتماع، ياقتصادتوسعه 
و نهادها و مؤسسات  يولتد يها شركتها و مؤسسات و  هرگونه ادغام و انحالل وزارتخانه

مجلس  بيتصو، صرفاً با شود يم ايشده  جادياموجب قانون  به كه يردولتيغ يعموم
خودبه  ديجددر مصوبات  يادار يعال يشوراحال  نياخواهد بود. با  ياسالم يشورا

مجلس  ينيتقنبه حوزه و قلمرو  گريدبار  يكشورخدمات  تيريمدقانون  221استناد ماده 
مهارت و سازمان غذا و  يملسازمان  ليتشكبه  توان يم كه كرده دايپورود  يماسال يشورا

طرح  2931سال  مجلس در ندگانينمامصوبات باعث شد كه  نيصدورا. كرددارو اشاره 
استدالل  نيبااارائه كنند  را يكشورخدمات  تيريمدقانون  221تبصره به ماده  کيالحاق 

اطالق ماده  ليدلكه به  يدرحالاست  نيقواندوده شورامنحصربه اقدام درمح ارياختكه 
با استناد  توان يماست و  نيقوان هيكلماده حاكم بر  نياشده كه  جادياتو هم  نيامذكور 
با اصالح  2932مجلس در سال  تينهااتخاذ كرد. در  زينبا قانون  ريمغا يميتصمبه آن 

 حيتصرخصوص  نياس در مجل ينيتقن تيصالحقانون برنامه پنجم توسعه بر  19ماده
 شود يم شنهاديپمعتبر است، لذا  2937 انيپاآن تا  291قانون بر اساس ماده  نيانمود. 

 كند. بيتصورا  تيصالح نيا يدائمقانون  کيمجلس در 
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 ها ادداشتي
 راها  و وزارتخانه ياجرائ يها دستگاه كالن التيتشكاست  مكلفدولت  -الف ـ294ماده  ـ1

 ياثربخش كردن، جهت برطرف كشورها ريسابرنامه و تجربه  نيا احكامو  ها استيسمتناسب با 
امور،  تمركز ،تيكفا، عدم تيجامعو عدم  يركارآمديغو  يدستگاه يها تعارضناقص، 

، با هدف كارآمد يها روشو  نينو يها يفناورجانبه از  همه يريگ بهره نيهمچنو  ها يكار يمواز

و  ريفراگ، كارآمد، منسجممنظومه  کيساختار به صورت  ديتجد ، ادغام ويساز متناسب، ينوساز
 نيا بيتصوشش ماه پس از  را ربط يذ حهيالو  دينما يطراح رمتمركزيغ، اثربخش و تيباكفا

سال دوم برنامه  يابتداآن از  ياجرا امكان كه يطور به، كند ميتقد ياسالم يشوراقانون به مجلس 
 ...باشد.  سريمچهارم 

 انجام ليذ يها اقدام، ياجرائ يها دستگاه التيتشكمنظور اصالح ساختار و  به ـ293ماده ـ 
 :  گردد يم

 يفرهنگو  ياجتماع،ياقتصادسال اول برنامه چهارم توسعه  انيپادولت موظف است تا  -الف
ها  ( از تعداد سازمان%21) درصد ستيبحداقل  يواگذار ايحذف و  شنهاديپ رانيا ياسالم يجمهور

 يها دستگاهادغام و انحالل  و ها بخش ريساآن را به  رينظاو  ها شركتدها، مؤسسات و و نها
 .  كند ميتقد ياسالم يشورابه مجلس  بيتصورا جهت  رضروريغ

و  يدولت شركت، يردولتيغ يعموم، نهاد يدولتوزارتخانه، مؤسسه  جاديا تيممنوع -ب
مجلس  بيتصو و رانيوز أتيه دييتأاء با مشابه، مگر در موارد استثن نيعناوبا  ييها دستگاه

 .  ياسالم يشورا

 سطح ( دريدولت يها شركت ياستثنا بههر وزارتخانه ) يسازمان يواحدها هيكلادغام  -ج
 مركزدر  مربوطه يواحدها كه يطور به، يسازمانواحد  کياستان، شهرستان، بخش و... در 

بند و  نياموضوع  يواحدها يسازمان. سطح باشند ها آن يستادو انجام امور  يراهبردار  عهده

 يادار يعال يشورا بيتصو به كشور يزير برنامهو  تيريمدسازمان  شنهاديپموارد استثناء با 
 .رسد يم

 يشورامجلس  بيتصواند با  شده جاديابه موجب قانون  كه ياستان يواحدهاادغام  اي رييتغ

 خواهد بود. ياسالم
 كشور، 2921فرمانداران و بخشداران مصوب  فيوظاو  ركشو ماتيتقسبراساس قانون  ـ2

و  كشور ماتيتقسشده بود، سپس به موجب قانون اصالح قانون  ميتقسبه شش استان  رانيا
به ده  رانيا كشور، 2921وزارت داخله مصوب  ياختصاص كالس نيمحصلاصالح قانون راجع به 

 احصا شده بود. ذكرشده نيقوانهر استان در  ياسام كهشد  ميتقساستان 
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وزارتخانه، مؤسسة  زين 2973مصوب  كشور يعمومقانون محاسبات  7و 9، 2 در مواد ـ3
 .شدند يم جاديابه موجب قانون  يدولت شركتو  يدولت

ها،  شامل وزارتخانه يكشورخدمات  تيريمدقانون  1بر اساس ماده يياجرادستگاه  ـ4
 ييها دستگاه ةيكلو  يدولت يها شركت، يتردوليغ يعموم ينهادها اي، مؤسسات يدولتمؤسسات 

 .شود يمنام است،  حيتصر اي ذكرمستلزم  ها آنشمول قانون بر  كه
 293مادة « الف»به بند  يينهاپس از اصالحات در مصوبة  كه 293مادة « الف»همان بند  ـ5

 .افتي رييتغ
 .افتي رييتغ 293به مادة  يينهاپس از اصالحات در مصوبة  كهاست  293همان مادة  ـ6
نشده  ينيب شيپدولت  حةيالدر  3در مادة  رانيا كوچک عيصناسازمان  ليتشك نكهياـ نظر به 7

مشخص نشده است،  زينجبران آن  قيطرو  شود يممنجر  يعموم نةيهز شيافزاامر به  نيابود و 
 شناخته شد. ياساسقانون  41خالف اصل

خاص و تفاوت  تيماه ليدل بهرا  يتجارت شركتانحالل  ارياخت يطيشراـ البته قانونگذار در 8
 (.مذكورقانون  212و  272داده است )مواد  زين دار تيصالحبه دادگاه  يدولت شركتآن با  يماهو
و  نيقوانمندرج در مجموعه  27/4/2931مورخ  213471/931به نامة شمارة  ديكنـ رجوع 9

 .113، صيرسممنتشر شده در روزنامة  2931مقررات سال 
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 منابع و مآخذ

، اداره کل ياساسقانون  يبازنگر يشورا مذاكراتصورت مشروح (، 9631) نيقواناداره کل 

 ، چاپ اول، جلد دوم. ياسالم يشورامجلس  يعمومروابط  و يفرهنگامور 

، معاونت يدولت يها سازمانمجموعه (، 9631و مقررات ) نيقوان حيتنقو  نيتدو کلادارة 

 و مقررات، چاپ اول، جلد سوم.  نيقوان حيتنقو  نيتدوپژوهش، 

، يادار يعال يشورامجموعه مصوبات (، 9631و مقررات) نيقوان حيتنقو  نيتدواداره کل 
 و مقررات، چاپ اول، جلد دوم. نيقوان رو انتشا حيتنق، نيتدومعاونت 

، سيسوئفرانسه، آلمان،  ياساس نيقوانمتون  ياساسحقوق ، (9631)، جعفر يبوشهر
  انتشار، چاپ اول. يسهام شرکت تهران: ،كايوآمرتان انگلس

، 9633و مقررات سال  نيقوان، مجموعه (9633) رانيا ياسالم يجمهور يرسمروزنامة 
  ، چاپ اول، جلد اول.رانيا ياسالم يجمهور يرسمروزنامه 

، شمارة 93/3/9631، مورخ 91033(، شمارة 9633)رانيا ياسالم يجمهور يرسمروزنامة 
 .633و مقررات  نيقوان ژةيو

 666و  691، 636، 639، 613، 666، جلسات ياسالم يشورامجلس  يعلنجلسات  مذاكرات
 .93931، 93966، 93061، 93136، 93193، 93331 يها شماره يرسمدوره ششم، روزنامة 

بر  يمبن يادار يعال يشورادربارة مصوبة ، (9633) ياسالم يشورامجلس  يها پژوهش مرکز
 .1363، شماره مسلسل يگردشگرو  يفرهنگ راثيمسازمان انتزاع 

در  يادار يعال يشورا ميتصم يبررس، (9633) ياسالم يشورامجلس  يها پژوهش مرکز
 .3833، شماره مسلسل يليتکم يحقوق، مالحظات 9 يعال يشورا 23ادغام 

و  تيريمدادغام سازمان  يبررس، (9633) ياسالم يشورامجلس  يها پژوهش مرکز
جلسة  نيسومو  يسو  كصدي)مصوبة  يجمهور استيردر نهاد  يزير نامهبر

 .3138، شمارة مسلسل (يادار يعال يشورا

دربارة طرح  يكارشناساظهارنظر ، (9638) ياسالم يشورامجلس  يها پژوهش مرکز
 و  ياجتماع، ياقتصاد( قانون برنامة چهارم توسعه 293بند)الف( مادة) ةياستفسار
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( قانون برنامة سوم توسعه 2( بند)ب( مادة)2و جزء) رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ
 .910 3333، شماره مسلسل رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگو  ياجتماع، ياقتصاد

دربارة طرح اصالح  يكارشناساظهارنظر ، (9638) ياسالم يشورامجلس  يها پژوهش مرکز
 يفرهنگو  ياجتماع، ياقتصاد( قانون برنامة چهارم توسعه 217( و )293مواد )
 .9103610، شماره مسلسل رانيا ياسالم يجمهور

در  يادار يعال يشورا ميتصم يبررس، (9633) ياسالم يشورامجلس  يها پژوهش مرکز
 .3891، شماره مسلسل يحقوقـ ابعاد 2 يعال يشورا 23ادغام 

 مصوبات نگهبان در مورد يشورا اتينظرمجموعه ، (9631)نگهبان  يشورا قاتيتحق مرکز
 دادگستر، چاپ اول. نشر تهران: سال چهارم، ،دورة ششم، ياسالم يشورامجلس 

مجلس نگهبان دربارة مصوبات  يشورا اتينظرمجموعه ، (9630)، محمدرضا انيمؤذن
 نگهبان، چاپ اول. يشورا قاتيتحق مرکزسال اول،  ، دورة ششم،ياسالم يشورا

، چاپ زانيمنشر تهران: ، رانيا ياسالم يجمهور ياساسحقوق ، (9633) دمحمديس، يهاشم
 دوم. ، جلدستميب



 

 

 



 

 
 37تا  79، صفحات 2932تابستان  - 2ماره سال دوم، ش/  یعموم  حقوق یاه یفصلناهم ربرس 

 

 

 

37 

دادگاه قانون  هاي وظايف و كار ويژه
 اساسي جمهوري ايتاليا

 

 2، مسعود اخوان فرد*2مصطفي منصوريان

 

 (، تهران، ايرانالسالم عليه)حقوق عمومي دانشگاه امام صادق  دانشجوي دكتريـ 2
 الملل و رئيس دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ـ دكتري حقوق بين2

 

 01/6/0731 :پذيرش  10/17/0731 :دريافت

 چكيده
صيانت از قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و سند حقوقي سياسي كشور نخست به لحاظ 

رسد،  ها به تصويب مي برتري قانون اساسي بر ساير قوانين و مقررات عادي كه توسط پارلمان
دوم به جهت تضمين الزم براي مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي و سوم از نقطه نظر 

اري از نقض قانون اساسي توسط قواي حاكم امري كامالً مهم و ضروري به حساب پاسد
 هاي حقوقي تدابيري براي آن انديشيده شده است. آيد كه در همه نظام مي

مثابه يكي از اين كشورهاست كه دادگاه قانون اساسي  نظام حقوقي جمهوري ايتاليا نيز به
باشد كه  از حدود نيم قرن تجربه آن برخوردار مينموده و  تأسيسرا براي نيل به اين اهداف 

 پردازد. هاي نهاد مزبور مي ويژه ها و كار اين نوشتار به بررسي صالحيت

 دادرسي اساسي، دادگاه قانون اساسي، مطابقت قوانين با قانون اساسي، :ها كليدواژه

 .تصميمات دادگاه قانون اساسي
 

                                                                                                                                        
    E-mail: Mansourian@isu.ac.ir نويسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه
نظام با  آن ه در درونكاست  ييدها و هنجارهال از نهاكشور متشك هر ينظام حقوق

ق به اهداف مندرج در قانون اساسي قرار تحقّ يدر راستا يو همگ بودهتعامل  گر دريدكي
هاي بنيادين يك نظام حقوقي است و  دارند. در واقع، قانون اساسي مبيّن اصول و ارزش

سان در اين نوشتار،  سازد. بدينهمين امر، ضرورت پاسداشت مقررات آن را هويدا مي
صيانت از قانون اساسي در ايتاليا را مورد بحث و بررسي قرار داده و به تبيين وظايف و 

هاي دادگاه قانون اساسي اين كشور، كه چنين وظيفه مهمي را بر عهده دارد  كارويژه
 طور تطبيقي پردازيم و در همين راستا نيز دادرسي اساسي در جمهوري اسالمي ايران به مي

حال، براي درك بهتر و مقرون به صواب جايگاه دادگاه  گيرد. درعين مورد توجه قرار مي
نظر  قانون اساسي ايتاليا، آشنايي با نظام حقوقي جمهوري ايتاليا مناسب و ضروري به

 پردازيم: رسد كه ذيالً به طور مختصر به آن مي مي
در  باشد كه ميفرانسه  (2)ياپلئونن نياساس حقوق رم و قوان ا بريتاليا ينظام حقوق تدوين

 (9)متحد ينيا به سرزميتاليا به دنبال آنكه (2)تور امانوئلكيو قرن نوزدهم و در دوره سلطنتِ
خود قرار  ريتأثتحت  راشور كن يسراسر ا (4)اينيسارد ين پادشاهين سرزميقوان گشت،بدل 

 تأسيس (6)ايتاليا يستيفاش مي، رژميالدي 2322در سال  (5)ينيار آمدن موسولك ي. با روداد
 2349سال در  ينيبا اعدام موسول كه م بودكشور حاكن يبر ا ميالدي 2345سال و تا  شد

سال  ژوئن هجدهم ت درينهادر و  گشتز فراهم يم نيرژآن  ي، مقدمات فروپاشميالدي
 (7)يپارلمان يجمهور نظام، يپرس همهدر يك  مردم ايتاليا شركت در پي ميالدي 2346

 (.McGaw Smyth, 1948: 205-222) شد يتاتوركيد رژيم نيگزيجا
 2346ماه ژوئن سال و پنجم  بيستايتاليا در فاصله بين  يقانون اساساست كه  ذكر انيشا
اين  (8)انمؤسسوسيله مجلس ه ب يميالد 2347 سالژوئيه ماه سي و يكم  لغايت ميالدي

نيز به ميالدي  2347سال  م دسامبربيست و هفتكشور تنظيم و سپس به تصويب رسيد و از 
 (.Einaudi, 1948:661-676; Adams and Barile, 1953,: 61) آمد اجرا در

قابل تقسيم  ياصل بخش سه باشد و به ماده مي 293 قانون اساسي ايتاليا متشكل از
و  (54 -29 مواد) (21)شهروندان فيوظا ، حقوق و(22-2مواد ) (3)ياساس اصول است:

 .(293 -55 مواد ) (22)يشكيالتِ جمهورسازمان و ت
در اين رابطه، حكومت ايتاليا بر اساس اصل تفكيك قوا و حاكميت قانون بنا گشته و 
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طور غيرمستقيم و دموكراسي نمايندگي صورت  مشاركت سياسي نيز در آن عمدتاً به
مقننه از دو ، قوه ايتاليا يقانون اساس 55طبق ماده  (.Robbers, 2007: 445) (22)پذيرد مي

 5يك دوره  ينماينده برا 691از  كه (29)مجلس نمايندگان ـ ركن تشكيل شده است: الف
منتخب مردم براي  سناتورِ 925متشكل از كه  (25)مجلس سنا ـ ب (24)د؛شو يمتشكيل ساله 

در خصوص وضع قانون نيز الزم به ذكر است كه قوانين در  (26).باشد ميساله  5يك دوره 
گردند كه يك اليحه يكسان توسط هر دو مجلس به تصويب  تلقي مي دييتأرد صورتي مو

 جمهور سيرئتصويب ظرف مدت يك ماه توسط پس از ، شده بيتصوقوانين  (27)برسد.
 (28)شوند. توشيح مي

هاي حاكم بر آن به  رويه كه باشد ايتاليا مي مسئله قابل توجه ديگر، انتخابات پارلماني
به پراكندگي آراء و  (21)تناسبي گيري رأينظام  (23)كرده است. سابقاً قوانين عادي واگذار

، در سال سئلهمقابله با اين م يبرا در نتيجه و (22)شد نظام حاكم منجر مي يثبات يبدر نتيجه 
و مطابق با قانون اصالح شده  عمل آمد در قانون انتخابات ايتاليا به ياصالحات 2115

يك حوزه را بدست آورد، )اكثريت نسبي(  ءآرا نيتر شيباند كه بتو يهر حزب (22)مذكور،
 .آن ناحيه نيز خواهد شد يها يدرصد كرس 55 يدارا

مخفي و رأي  و با (29)ايتاليا نيز رئيس حكومت و مظهر وحدت ملي است جمهور سيرئ
 در اجالس مشترك مجلسين و يا پس از دور سومِ كننده شركتاكثريت دو سوم اعضاي 

 (24)گردد. با اكثريت مطلق آراء اعضاء مزبور براي يك دوره هفت ساله انتخاب مي گيري رأي
خصوص اعمال دادرسي اساسي در ايتاليا اينكه چنين امري توسط در نكته شايان توجه 

پذيرد و وظيفه اصلي اين  يك نهاد خاص قضايي انجام ميعنوان  به« دادگاه قانون اساسي»
هاي مهم  حال كه كارويژه دي با قانون اساسي است، درعيننهاد بررسي انطباق قوانين عا
 (25)ديگري را نيز بر عهده دارد. 

 پيشينه دادگاه قانون اساسي ايتاليا. 1
 2347دادگاه قانون اساسي نهاد نسبتاً جديدي است كه مشابه آن قبل از قانون اساسي 

ميالدي بر  2321ن بار در دهه ميالدي ايتاليا وجود ندارد. اين نوع نظارتِ قانوني براي اولي
شكل گرفته است و  (26)، هانس كلسنيشياتر مشهور حقوقدان هاي اساس نظريه

شكال متفاوت دادگاه قانون اساسي در قوانين ترتيب نيز بعد از جنگ جهاني دوم، اَ بدين
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  (27)اي در نظر گرفته شد. گونه اساسي كشورهاي اروپاي شرقي و شوروي سابق به
مورد دادگاه قانون اساسي را ميالدي،  2347سال در ايتاليا سي جديد قانون اسا

در انتخاب قضات در سال  (28)اين نهاد به دليل مشكالت سياسي قرار داد كه البتهبيني  پيش
( سيستم 2356-2347ترتيب ايتاليا در طي اين دوره ) بدين يافت و تأسيس 2356

هاي عادي از اِعمال قوانيني كه  در آن دادگاهغيرمتمركز دادرسي اساسي را تجربه نمود كه 
نمودند و اين تجربه نيز  دادند، خودداري مي را خالف قانون اساسي تشخيص مي ها آن
هاي عادي و اداري به اجراي اصول قانون اساسي جديد  خاطر عدم تمايل قضاتِ دادگاه به
 .(Gianluca, 2008: 3) ابل توجهي مورد انتقاد قرار گرفتطور ق به

 اساسي ايتاليا قانون ساختار شكلي دادگاه. 2
ا چارچوب كلي دادگاه قانون اساسي را مشخص يتاليا يقانون اساس 297تا  294مواد 

( و قانون 2)شماره  2348فوريه  3( و 2)شماره  2359مارس  22ن يادين بنيكند و قوان مي
رد دادگاه كارك ينگو چگو يت حقوقين وضعيي( به تب87)شماره  2359مارس  22موضوعه 

 2356، دادگاه قانون اساسي ايتاليا در سال نيز عالوه بر اين (23)پردازند. يم يقانون اساس
 (A. Alito, 1972: 13)ها اعالم نموده است.  هاي رسيدگي خود را قبل از پذيرش پرونده رويه

سي، خارج از عنوان دادگاهي خاص و فارغ از گرايشات سيا دادگاه قانون اساسي ايتاليا به
تمركز در نظارت بر مطابقت »هاي عادي در پاسخ به نظريه  ساختار سلسله مراتبي دادگاه

 (.Farrelly and H. Chan, 1957: 324) (91)تشكيل شده است« قوانين با قانون اساسي
باشد  يم يقاض 25ل از كمتش يقانون اساسي ايتاليا، دادگاه قانون اساس 295 مادهطبق 

شور، ك يوان عالي)د يين سطوح قضايا قضاتِ بازنشسته باالتريقضات  ه مشتمل برك
ست سال تجربه يبا حداقل ب يالكد حقوق و وي(، اساتيدولت يديوان محاسبات و شورا

شوند:  اكثريت سه دادگاه عالي ايتاليا انتخاب ميرأي  توسط يقاض 5 (92)باشد. يم يارك
نمايد.  ادگاه عادي سه قاضي را انتخاب ميترين د عنوان عالي به (92)ديوان عالي كشور

عنوان نهاد مستقل اداري و مالي كه اعمال قوه مجريه در اين  به (99)ديوان محاسبات
عنوان  نيز به (94)نمايد، يك قاضي را انتخاب كرده و شوراي دولتي خصوص را كنترل مي

يك قاضي را  كند، ها و مصوبات نظارت مي صورت حساب سينو شيپنهاد مستقلي كه بر 
رأي  آخر نيز با يقاض 5گردند و  معرفي مي جمهور سيرئقاضي توسط  5 .نمايد انتخاب مي
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دهند، تعيين  ن كه در اين رابطه جلسه مشتركي را ترتيب ميياكثريت اعضاء مجلس
سوم و   اول دو گيري رأي پارلمان، در سهرأي  شوند. نصاب اكثريت الزم در رابطه با مي

نوعي قدرت وتو ايجاد  باشد كه اين مسئله براي اقليت پارلمان به يسپس سه پنجم م
مشاهده شده  (95)سيلويو برلوسكوني يريوز نخستوضوح در دوره  نمايد. اين مسئله به مي

عزل  (96)ترتيب كه دولت برلوسكوني يكي از وزراي سابق كه از دولت ديني است، بدين
دادن به رأي  نمود و جبهه چپ ميانه نيز از ميشده بود را به دادگاه قانون اساسي معرفي 

ها وقفه، برلوسكوني مجبور به معرفي شخص  كرد و نهايتاً پس از ماه وي خودداري مي
 .(Ferrari, 2008: 194)ديگري شد 

باشد منصوب شده و پس از  يد نميه قابل تمدكدوره نه ساله  كي يقضات دادگاه برا
 ياست دادگاه قانون اساسيگردند. ر يسابق خود باز م ا به حرفهيا بازنشسته گشته و يآن 

د يه البته قابل تمدكمدت سه سال انتخاب گشته  يت مطلق اعضا برايثركارأي  ز باين
الزم به ذكر است كه براي تصميمات قضايي حضور  . (A. Alito, 1972: 13-15باشد ) يم

قاضي مورد  3ضور قاضي الزامي است و در خصوص تصميمات غير قضايي ح 22حداقل 
 87قانون شماره  26ماده  9عالوه بر اين، طبق بند  .(Ferrari, 2008: 194) (97)باشد نياز مي

ميالدي، تصميمات دادگاه قانون اساسي بايد توسط قضاتي صادر شود كه در  2359سال 
 اند. تمامي جلسات موضوع مربوط شركت داشته

بيني شده  ل قضات دادگاه قانون اساسي پيشترتيبات متعددي نيز براي صيانت از استقال
هاي  ترين سطح دادگاه است: حقوق قضات بايد به ميزان و يا باالتر از حقوق قضات عالي

عمومي باشد؛ دادگاه قانون اساسي، خود در خصوص تمامي مسائل مرتبط با انتخاب يا 
 باشند مگر با گيرد؛ هيچ يك از قضات قابل عزل نمي انتصاب اعضاي دادگاه تصميم مي

هاي جسمي  ناتوانايي دو سوم آراء دادگاه و تنها دليل براي وقوع چنين امري نيز صرفاًرأي 
توان  ؛ قضات دادگاه قانون اساسي را نمي(98)باشد يا ناكارآمدي قابل توجه در كار مي

خطرناك خاص در  اريسبدستگير نمود مگر با مجوز دادگاه كه البته در خصوص جرائم 
عالوه بر اين، قضات تا زماني كه در دادگاه اشتغال دارند  ينه استثنائاتي وجود دارد.اين زم

باشند. همچنين جمع  از شغل يا موقعيت ديگري كه مستلزم دريافت حقوق باشد ممنوع مي
هايي كه در  بين قضاوت در دادگاه و رياست دانشگاه، فعاليت سياسي و خدمت در هيئت

 .(A.Alito, 1972: 14) (93)باشد پذير نمي شوند، امكان ميها تشكيل  چارچوب دادگاه
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سو قضاتِ دادگاه قانون  منظور بوده كه از يك بيني چنين ترتيباتي بدين در واقع، پيش
هاي سياسي مصون بمانند  اساسي فراتر از احزاب سياسي قرار گيرند و از فشارها و دخالت

نظرات خود را بدون نياز به توجيه آن در نيز قضات امكان اظهار آزادانه  ديگر يسوو از 
دليل  خارج از دادگاه داشته باشند كه البته اصل ممنوعيت افشاي نظرات فرديِ قضات به

 (.Tania, 2010: 2-3)گردد با انتقاد مواجه شده است  اينكه موجب عدم شفافيت مي

باشد و  مي (41)رسمي و بودجه مستقل داراي مقرّ مزبورالزم به ذكر است كه دادگاه 

 (.Quaranta, 2012: 27) (42)گيرد هاي خود تصميم مي طور مستقل در خصوص هزينه به

 قانون اساسي ايتاليا هاي دادگاه صالحيت. 3
قانون اساسي ايتاليا، دادگاه قانون اساسي از اختيارات ذيل برخوردار  294 مادهطبق 

(42)باشد: مي
 

 ياساس قانون باقوانين  بررسي مطابقت .1ـ3

 قانوني مقررات و قوانين بررسي انطباق» يفه دادگاه قانون اساسيوظ نيتر مهمن و ياول
مشتمل بر قوانين « قانون»دادگاه قانون اساسي،  اظهارنظرباشد. طبق  يم« اساسي قانون با

مصوب پارلمان، مصوبات تقنينيِ دولت كه با تفويض اختيار از سوي پارلمان صورت 
بر همين اساس مصوبات فرعي مانند  (44)باشد. مي موضوعه اياالت و قوانين (49)پذيرفته

هاي  گيرند و دادگاه مقررات اداري توسط دادگاه قانون اساسي مورد رسيدگي قرار نمي
عالوه بر اين، رسيدگي به قوانيني كه  (.Quaranta, 2012: 27)پردازند  عادي به اين امر مي

اند نيز مندرج در صالحيت  االجراء گشتهدي الزمميال 2347انون اساسي سال حتي قبل از ق
 .(Ferrari, 2008: 195) (45)باشد مي اين دادگاه

ايتاليا در مورد  يان قانون اساسمؤسسز مجلس يو ن 2348سال  2ن شماره ياديقانون بن
ن دادگاه يه اكاند  ردهك اظهارنظرصورت  بدين يتوسط دادگاه قانون اساس يدگيشروع رس

از  يكيد به درخواست يبا يدگيمبادرت ورزد و هرگونه رس يدگيستقالً به رستواند م ينم
ه درصدد اعمال قانوني كه در جريان رسيدگي به دعوي به آن استناد نموده كقضات عادي 

قاضي در مطابقت قانون مطرح با « ترديد»رد و در اين رابطه صِرف ياست، صورت پذ
ديگر عبارت،  كند؛ به ه قانون اساسي كفايت ميقانون اساسي براي ارجاع موضوع به دادگا

قاضي براي ارجاع موضوع به دادگاه قانون اساسي نيازي به متقاعد شدن در خصوص 
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عنوان دادرسي ضمني يا  وجود عدم مطابقت ندارد. اين نوع از دادرسي اساسي به
قيم در دادگاه طور مست شود كه در آن مسئله مورد نظر به سهولت و به شناخته مي (46)اتفاقي

شود، بلكه دعوايي بايد در جريان باشد كه در آن دعوي نيز  قانون اساسي مطرح نمي
قاضي دادگاه درصدد اعمال قانوني است و نسبت به عدم مطابقت آن قانون با قانون 

 (47)باشد. اساسي در ترديد مي
 حال، چنين درخواستي بايد موارد چهارگانه ذيل را تبيين نمايد: 

 ماده مندرج در قانون اساسي كه به نظر نقض شده است؛ -الف
 اي كه ادعا شده با قانون اساسي مطابقت ندارد؛ قانون موضوعه -ب
 داليلي كه طرح اين مسئله را وارد دانسته است؛ -ج
نبوده و در دعوي  (48)اساس كند مسئله مطرح شده به وضوح بي داليلي كه تبيين مي -د

 .(Ferrari, 2008: 198)دباش مطروحه تاثيرگذار مي
براي اياالت نيز قابل  (43)قانون اساسي ايتاليا 227، فرآيند مندرج در ماده سويياز 

تواند ادعاي خود مبني بر عدم مطابقت قانون  واسطه آن هر كدام مي باشد و به استفاده مي
ه ك يايالت ديگر با قانون اساسي را به دادگاه قانون اساسي مطرح كند. حال در صورت

م ياعالم نمايد، پس از انتشارِ تصم يرا مغاير قانون اساس يدادگاه قانون اساسي قانون
تنها در  ن مسئله نهيرود و ا قانون مزبور از بين مي يي، اثر اجرايدادگاه قانون اساس

در همه موضوعات مشابه )فاورو،  يلكطور  ه بهكشده بل خصوص موضوع و پرونده مطرح
 گردد. يم يتلق ير بوده و قطع( اثرگذا228: 2987

الزم به ذكر است كه درخواست رسيدگي به ادعاي عدم مطابقت قوانين عادي با قانون 
باشد. البته در چنين  اساسي از سوي طرفين دعوا )يا نمايندگان ايشان( نيز قابل طرح مي

كرده  فرضي قاضي پرونده ملزم است در وهله اول وارد بودن طرح مسئله مزبور را بررسي
و در وهله بعد نيز، تاثيرگذاريِ رسيدگي به عدم مطابقت قانون با قانون اساسي را تعيين 

 (.Quaranta, 2012: 27)نمايد 

با يكديگر  تعارضات اختيارات بين دولت و اياالت و اياالت فصل و حل. 2ـ3
 هاي دولتي و نيز بين دستگاه

ي به صراحت مورد پذيرش قرار گرفته گراي با توجه به اينكه در جمهوري ايتاليا منطقه
است، حل و فصل تعارضات اختيارات بين مناطق مزبور در زمره وظايف و اختيارات 
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 دادگاه قانون اساسي ايتاليا قرار گرفته است.
 2346در اين رابطه شايان ذكر است كه اولين تجربه منطقه گرايي در ايتاليا به سال 

در سال  455شود كه قانون مصوب دولت به شماره  مي مربوط (51)ميالدي و ايالت سيسيلي
اي از قبيل اختيارات قانونگذاري، استقالل مالي و...  قدرت قابل مالحظه (52)ميالدي، 2346

ميالدي  2347در قانون اساسي سال  .(Panjo, 2009: 627)را به ايالت مزبور اعطا نمود 
 (52)گرفته است. ايالت عادي مورد پذيرش قرار 25منطقه گرايي براي 

 با يكديگر تعارضات اختيارات بين دولت و اياالت و اياالت فصل و حل .1ـ2ـ3
ايالت درخواست بررسي عدم مطابقت  يكطور مستقيم عليه قانونِ  تواند به دولت مي

تواند عليه قانون ملّي و يا قانون به  با قانون اساسي دهد و در مقابل نيز يك ايالت مي
ند. در اين نوع دعاوي قواعد حاكم كالت ديگر چنين درخواستي را اقامه تصويب رسيده اي
ها به همان ترتيبي است كه در خصوص ديگر  ها، تصميمات و آثار آن بر رسيدگي، رويه

 ها وجود دارد. درخواست
در  نيزدرخواست بررسي تجاوز از حدود اختياراتِ دولتِ مركزي يا هر يك از اياالت 

گردند. در  اعمال قضايي و... به دادگاه قانون اساسي ارجاع مي خصوص اعمال اداري،
كند دولت يا ايالت ديگر از حدود اختيارات قانوني خود تجاوز  واقع ايالتي كه ادعا مي

 و تواند درخواست رسيدگي به اين مسئله را از دادگاه قانون اساسي بخواهد نموده، مي
باشد. در چنين مواردي،  ياري برخوردار مينوبه خود از چنين اخت دولت مركزي نيز، به

دارد كه قانون مزبور چگونه بدون  گونه اعالم مياه قانون اساسي تصميم خود را ايندادگ
ورود به حوزه صالحيت قسمت ديگر بايد اعمال گردد و نهايتاً نيز ممكن است عمل 

 (.Quaranta, 2012: 37)مزبور را ملغي اعالم نمايد  يرقانونيغ

 هاي دولتي دستگاه تعارضات اختيارات بين فصل و حل .2ـ2ـ3
هاي دولتي ادعا نمايد كه اختيار قانوني آن توسط دستگاه ديگري  اگر يكي از دستگاه

گردد. در ابتدا اين نوع از  نقض شده است، مسئله به دادگاه قانون اساسي ايتاليا ارجاع مي
هاي سياسي براي آن انديشيده  لح گشت و راه دعاوي به بدنه قضايي حكومت محول نمي

 شد، امّا از آنجا كه دادگاه قانون اساسي براي تضمين اعمال منصفانه قواعد حاكم بر تفكيك مي
 گردند. اختيارات طراحي شده است، چنين مواردي نيز به دادگاه قانون اساسي واگذار مي

 و يكي از مجلسين،الزم به ذكر است كه اختالف مزبور ممكن است بين يك دستگاه قضايي 
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بين يكي از وزراء و يكي از مجلسين، بين دولت و دادستان عمومي و... به وجود آيد. حتي 
ممكن است در اين رابطه بين دادگاه قانون اساسي و دستگاه ديگر اختالفي پديد آيد كه در 

ر همزمان طو چنين مواردي، از آنجا كه نهادِ سوّم ديگري براي داوري وجود ندارد، دادگاه به
 (.Quaranta, 2012: 38)نمايد  عنوان داور و نيز يكي از طرفين دعوي عمل مي به

 جمهور سيرئ اتهامات وارده به رسيدگي به. 3ـ3
مسئوليتي در مقابل اجراي وظايف  جمهور سيرئ (59)قانون اساسي ايتاليا 31طبق ماده 

اعالم جرم »ون اساسي گردد. خود ندارد مگر آنكه مرتكب خيانت به ميهن يا تعدّي به قان
اكثريت رأي  بايد از پارلمان نشئت گيرد و در نشست مشترك مجلسين« رئيس جمهور

، جمهور سيرئبه وارد بودن اتهام به رأي  اعضاء را به خود اختصاص دهد كه در صورت
اين مسئله طي دو روز به همراه مدارك و شواهد موجود به دادگاه قانون اساسي ارجاع 

د. طي دو روز ديگر، رياست دادگاه به بررسي اتهام يا اتهامات وارده و شواهد شو مي
پيوستي آن اقدام كرده و پس از خاتمه بررسي، رياست دادگاه قانون اساسي بيست روز 

 براي تعيين زمان دادرسي مهلت دارد.
وه عال (54)قانون اساسي ايتاليا 295موجب ماده  در تاريخ تعيين شده جهت دادرسي، به

 فهرسترج در مندي عضااز ا حكم قرعه به نيز نفر 26 ،ساسين اقانوان يوت دقضا بر
 يطاشرو ترتيب ن هما بار با يكل هر نه سان لمارپا كهري سناتو يطاجد شران واندوشهر

 شركت، در جلسات دادگاه قانون اساسي كند يمدآوري گردي عات قضابِ نتخاه ايژو
نفر از  22نصاب الزم براي تشكيل جلسه دادرسي حضور  نيز حد بيترت نيبدو  ندينما يم

باشد كه اكثريت آن بايد با اعضاء اضافه شده مربوطه باشد و اگر قضات در  اعضاء مي
گيري محروم خواهند شد.  يكي از جلسات حاضر نباشند، از حضور در جلسه نهايي تصميم

 گردد. هد، اتهام مزبور اثبات ميدرأي  در نهايت نيز اگر اكثريت مزبور به اتهام وارد آمده
باشد و در عين حال  دادگاه قانون اساسي در اين خصوص قطعي و غير قابل فسخ ميرأي 

صادره تجديد رأي  گناهي به دست آيد، در اگر حقايق و مدارك جديدي براي اثبات بي
 (.Farrelly and H.Chan, 1957: 324-325) (56)و(55)پذيرد نظر صورت مي

 يپرس همه درخواست به گيرسيد .4ـ3
ي تعيين تكليف نموده پرس همهقانون اساسي ايتاليا در خصوص شرايط اعالم  75ماده 

 يالتيا يا پنج شوراياست و يكي از شروط آن را درخواست پانصد هزار نفر از شهروندان 
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قانون، مطرح نموده است كه  كي يا جزئي يلكلغو  يبرا يپرس همه يدر رابطه با برگزار
ي به قانون عادي واگذار شده است. بر همين اساس پرس همهر ذيل اين ماده نحوه اجراي د

صالح براي  را مرجع ذي يميالدي، دادگاه قانون اساس 2359مارس  2قانون شماره  2ماده 
 (57)ي عنوان كرده است.پرس همه يبودن برگزار ريپذ امكاندر خصوص  اظهارنظر

ه نقش دادگاه قانون اساسي صرفاً به چهار مورد در ابتدا اين تصور وجود داشت ك
عفو و بخشودگي و ، قوانين بودجه، قوانين مالياتي) (58)قانون اساسي 75مذكور در ماده 

( محدود است و دادگاه قانون اساسي فقط المللي تخفيف مجازات و تصويب معاهدات بين
پذيرد. امّا دادگاه قانون ي صورت نپرس همهنمايد كه در اين موارد مراجعه به  بررسي مي
ميالدي اعالم داشت كه عالوه بر موارد مندرج در  2378سال  26شماره رأي  اساسي در

قانون اساسي، ممكن است موارد ديگري از اصول مربوط به قانون اساسي و  75ماده 
ها نيز  پرسي در آن ي مورد استنباط قرار گيرند كه امكان مراجعه به همهپرس همهماهيت 

 (.Quaranta, 2012: 38) ود نداشته باشدوج

 تفسير قانون اساسي .5ـ3
باشد كه البته  يكي ديگر از وظايف دادگاه قانون اساسي ايتاليا تفسير قانون اساسي مي

طور تبعي و در جريان رسيدگي به درخواست قضات در خصوص عدم مطابقت قوانين با  به
هاي  نون اساسي به هنگام مواجهه با درخواستدادگاه قا و (53)پذيرد قانون اساسي صورت مي

رسيدگي به مطابقت قوانين با قانون اساسي با توجه با مقتضيات حاكم، برداشت خود را از 
ميالدي  2362عنوان مثال، دادگاه قانون اساسي در سال  نمايد. به اصول قانون اساسي ابراز مي

عنوان  را به (61)حصنه توسط زناندرخواست بررسي عدم مطابقت قانوني كه ارتكاب زناي م
 62/64جرم جنائي معرفي نمود و براي آن به تعيين مجازات پرداخت، با تصميم شماره 

درخواست  حال، درعين .دادگاه قانون اساسي رد كرد )مغاير با قانون اساسي شناخته نشد(
شماره ي رأ در دادگاه قانون اساسي قبول شده و طبق 2368بررسي قانون مزبور در سال 

كند، مغاير  با اين استدالل كه اخالق و تساوي حقوقي ميان همسران را نقض مي 226/68
هاي عادي  قانون اساسي شناخته شد. البته الزم به ذكر است كه قضات دادگاه 23و  9 مواد

كنند و چنانچه موضوع به دادگاه قانون اساسي  نيز تفسير خود از قانون اساسي را اعمال مي
 باع خواهد بوداالتاز قانون اساسي معتبر و الزم  داده شود، تفسير دادگاه قانون اساسيارجاع 

(Quaranta, 2012: 35.) 
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 هاي دادگاه قانون اساسي هاي وارده بر صالحيت محدوديت .4
مطابقت قوانين و  يعني رسيدگي برصالحيت دادگاه قانون اساسي  نيتر مهمدر رابطه با 

قانون اساسي،  297تا  294هايي در خصوص مواد  ، محدوديتمقررات با قانون اساسي
ميالدي  2359سال  87ميالدي و قانون شماره  2348مصوب سال  2قانون بنيادين شماره 

 وجود دارد:به شرح ذيل 

 محدوديت در شيوه ارجاع .1ـ4
 رطو نموده است كه به ينيب شيپرا  (62)«دادرسي غير مستقيم»نظام حقوقي ايتاليا صرفاً 

شود. در واقع، نخستين وهله در دادرسي  مي ياي ناش جداگانه ييقضا يدادرس از عمده
را  دادگاه قانون اساسياساسي به قضات عادي مربوط است كه لزوم ارجاعِ موضوع به 

 از سوي قاضي« يگواه درخواست»صدور  با دادگاهدهند. فرآيند رسيدگي در  تشخيص مي
ق نموده و مسئله مربوطه را يتعل اقدامات خود را تمام ياضق آن، موجب به هك شود يم آغاز

نيز معقول بودن  و ارتباط درخواست بايد نيا در دهد و ارجاع مي ياساس قانون دادگاه به
و  (Groppi, 2010: 103)نقض قانون اساسي، مطرح نمايد ادعاي مزبور را در خصوص 

هاي عادي و در جريان يك  دادگاهصرفاً از طريق ارجاع قضات  ترتيب، اين دادرسي بدين
 باشد. دعوي قابل طرح مي

 (62)قانون اساسي ايتاليا 227بر طبق ماده « دادرسي مستقيم»همچنين در خصوص 
طريقي در نظر گرفته شده كه اين روش نيز تا حدي محدود است. در اين رابطه، دادرسي 

باشد  و اياالت ميمستقيم صرفآً ابزاري جهت تضمين تفكيك اختيارات ميان دولت 
(Groppi, 2010: 103). تواند با رعايت شرايط ذيل قوانين ايالتي را  در واقع، دولت مي

قانون اساسي ارجاع دهد: اگر نماينده دولت تشخيص دهد  دادگاهها، به  پيش از انتشار آن
ي مخالف با منافع مل»يا « هاي ايالت تجاوز نموده حدود صالحيت»كه يك قانون ايالت از 

كننده عودت دهد.  تواند آن را به شوراي ايالت تصويب ، ميباشد مي« ها يا منافع ديگر ايالت
در صورتي كه شوراي ايالت با اكثريت مطلق آرا بر نظر پيشين خود اصرار ورزد، 

پيشين خود، رأي  روز پس از اطالع از اصرار شوراي ايالت بر 25تواند تا  مي ريوز نخست
نيز مهلتي براي  دادگاهساسي شكايت كند. اين شكايت، تعليقي است و قانون ا دادگاهبه 

تواند شكايت مطرح شده را رد كرده يا پس از يك بحث  مي دادگاهصدور حكم ندارد. 
ترافعي )با حضور دولت و ايالت مورد بحث( به ابطال قانون مورد شكايت مبادرت ورزد. 
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را  دادگاهكه امكان ارجاع موضوع به صورت تنها نهادي  و بدين (225: 2987)فاورو، 
 باشد. از اين جهت با محدوديت مواجه مي دادگاهدارد، نماينده دولت است و دادرسي 

 صالحيت بررسي محدوديت در .2ـ4
عنوان نمونه  اختصاص يافته و به (69)«قوانين»منحصراً به  در ايتاليادادرسي اساسي 

هاي عادي مورد نظارت  قررات توسط دادگاهگونه م گردد و اين شامل مقررات اداري نمي
مصوب  87قانون شماره  27عالوه بر اين، طبق ماده  .(Groppi, 2010: 103) گيرند قرار مي

قانون اساسي محدود به موارد مطرح شده  دادگاه اظهارنظرميالدي، صالحيت  2359سال 
موضوع مورد درخواست تواند فراتر از  نمي دادگاهباشد و  در شكوائيه يا قرار احاله مي

، در ماده مزبور بر اين محدوديت، استثنائي وارد گشته است كه حال نيدرعدادرسي نمايد. 
، دادگاهرأي  در نتيجه»تواند دايره ابطال را به مقرراتي تسري دهد كه  مي دادگاهمطابق آن 

قاعده  اهدادگالبته الزم به ذكر است كه  (64).«دهند مشروعيت اساسي خود را از دست مي
مطرح شده را مورد تقليل و تصحيح قرار داده و در همين راستا با نوعي تفسير موسع 

دقيق خود را مقيد  صورت كامالً نمايد، يعني به نسبت به شكوائيه يا قرار احاله برخورد مي
هاي مطروحه در شكوائيه يا قرار احاله  به مقررات و قواعد مورد استناد طرفين يا استدالل

 .(228ـ223: 2987)فاورو،  كند نمي

 محدوديت در آثار .3ـ4
 (65)شوند: آراء پذيرش )ابطال( قانون اساسي ايتاليا، آراء به دو صورت صادر مي ادگاهدر د

صرفاً آراء پذيرش )ابطال( داراي اعتبار  (67)قانون اساسي ايتاليا 296مطابق ماده  (66)و آراء رد.
ب مقرراتي كه مغاير قانون اساسي اعالم شوند، از فرداي ترتي باشند و بدين امر مختومه مي

آراء رد، فاقد اعتبار امر قضاوت  حال نيدرعشوند.  فاقد اثر حقوقي تلقي مي دادگاهرأي  انتشار
رد يك رأي  باشد. در نتيجه پس از باشند و فقط بين طرفين دعوي داراي اثر مي شده مي

تواند  ديگر مجدداً مي دار تيصالحلي يا مقام قانون اساسي، قاضي اص دادگاهموضوع توسط 
 .(Groppi, 2010: 103)همان دليل يا دليل ديگر مطرح نمايد  همان موضوع را به

 قانون اساسي ادگاهانواع تصميمات د .5
 (68)باشند: آراء و دستورات. در دو دسته عمده قابل تقسيم بندي مي ادگاهتصميمات د

 دادگاهاست كه به فرآيند دادرسي  ادگاهتجديد نظر د رقابليغتصميم نهايي و « يأر»
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، حال نيدرعشود؛  دهد و به دو دسته آراء پذيرش )ابطال( و آراء رد تقسيم مي خاتمه مي

ديگري  يها يبند طبقهباشد. عالوه بر موارد مذكور،  هايي مي فاقد چنين خصيصه« دستور»

 باشند: وجود دارد كه به شرح ذيل مي دادگاهنيز از تصميمات 

 (96)به عدم پذيرشرأي  .1ـ5
گيري در  شده براي تصميم ينيب شيپشود كه دادگاه شرايط  اين تصميم زماني صادر مي

 ,Ferrari)قانون اساسي را رعايت ننموده است  ادگاهخصوص ارجاع موضوع پرونده به د

 ايد كه:نم پذيرش را صادر مي عدمرأي  در صورتي دادگاهعبارت ديگر،  به .(201 :2008

 طرح نشده باشد. صالح يذ. ادعاي مغايرت با قانون اساسي از سوي مرجع الف

 ب. شرايط شكلي طرح ادعاي مغايرت از سوي دادگاه رعايت نشده باشد.

عنوان مثال، قانون مزبور  نباشد. به ادگاهتوسط د دنظريتجدج. موضوع مورد نظر، قابل 

در اين حالت قاضي موظف است از اجراي قانون با قانون اتحاديه اروپا در تضاد باشد كه 

 داخلي جلوگيري نمايد.

 اساس تلقي نمايد. وضوح بي ادعاي مغايرت با قانون اساسي را به ادگاهد. د

 قبول و رد .2ـ5
مسئله مغايرت با قانون  دادگاهطور كه بيان گشت، اين تصميمات آرائي هستند كه  همان

پذيرفته و ماده مورد بررسي را مغاير قانون اساسي اعالم  ها آناساسي را در خصوص 

نمايد و يا اينكه ادعاي مزبور را رد كرده و به عدم مغايرت قانون با قانون اساسي حكم  مي

نمايد. در اين رابطه آنچه حائز اهميت است اينكه آراءِ رد صرفاً در همان موضوع  مي

قانون اساسي قانوني را مغاير قانون  دادگاه وقتي كه يدرحالمطروحه اثرگذار خواهد بود، 

مزبور اثري عام الشمول خواهد داشت. عالوه بر اين، اصل رأي  نمايد، اساسي اعالم مي

 2359سال  87قانون شماره  27اينكه طبق تصريح ماده  دادگاهصادره رأي  قابل توجه در

باشد  دادگاهمطرح شده در الزاماً بايد حاوي تطابق كاملي با مسئله  دادگاهرأي  ميالدي،

(Ferrari, 2008: 202). ماده مزبور استثنائي را نيز بدين صورت وارد نموده حال نيدرع ،

تواند در نتيجه اعالم مغايرت با قانون اساسي، مواد ديگر قانوني كه قاضي  مي دادگاهكه 

 دادگاهرأي  ه باارجاع ننموده است نيز مغاير قانون اساسي اعالم نمايد. علت آنك دادگاهبه 
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كه به صراحت قانوني را مغاير قانون اساسي عنوان نموده، مواد ديگر مربوط نيز به طور 

 گردند. االثر تلقي مي ضمني ملغي

 (07)آراء تفسيري .3ـ5
اين نوع از آراء بر مبناي تفاوت ميان منطوق ماده و مفهوم آن شكل گرفته است. 

و مفهوم، معنايي است كه قضات از ماده قانوني  گذاري شده است منطوق، متن مدون قانون

قانون اساسي آراء تفسيري  دادگاهكنند. بر همين اساس،  در مقام صدور حكم استنباط مي

 نمايد. صادر مي (72)قبول و رد

تفسيري قبول صادر نمايد، مغايرت ماده مطرح شده با قانون رأي  دادگاهدر صورتي كه 

 دادگاهدارد كه  نمايد و در واقع بيان مي تداللي خاص اعالم مياساسي را بر مبناي فرآيند اس

نسبت به اينكه يكي از مفاهيم متصور از ماده مغاير قانون اساسي نباشد، متقاعد گشته اما 

آنچه در عمل واقع شده اين است كه توسعه معنايي اعطا شده به ماده خالف قانون اساسي 

نمايد و در خصوص آراء  مغاير قانون اساسي اعالم مينيز در نتيجه قانون را  دادگاهاست و 

عبارت  به .(Ferrari, 2008: 203) صادق خواهد بود الذكر فوقمطالب  تفسيري رد برعكس

گردد؛ در  ديگر، معنايي كه از سوي قاضي به ماده اعطا گشته است موجب چنين آرايي مي

اعطا شده منطبق بر قانون اساسي  معنايي را كه به ماده دادگاهتفسيري قبول، رأي  واقع در

 نمايد. كنند قانون اساسي را نقض مي داند، اما آنچه قضات در عمل به آن استناد مي مي

 (02)آراء ساختگي .4ـ5
شوند. وجه تسميه  در خصوص آراء قبول صادر مي صرفاًبر خالف آراء تفسيري، اين آراء 

ه اعالم عدم مغايرت ماده مورد بحث قانون اساسي صرفاً ب دادگاهاين آراء اين است كه 

 .(Ferrari, 2008: 203)آيد  طريقي درصدد اصالح يا ادغام ماده مزبور بر مي بلكه به و پردازد نمي

 دييتأ دادگاه، ونيزيتلوعنوان مثال در دعواي مربوط به انحصار عمومي در راديو و  به

صورت دقيق پيشنهاد  مود و بهانحصار توسط قانونگذار را مغاير با قانون اساسي اعالم ن

كرد كه چگونه و با چه محتوايي قانون جديدي در خصوص انحصار تصويب شود تا 

قانون اساسي را  دادگاهمغاير قانون اساسي اعالم نگردد. دولت و قوه مقننه نيز ارشادات 

 .(221: 2987براي تدوين قانون جديد مورد توجه و عمل قرار دادند )فاورو، 
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 هاي بنيادين ها و آزادي ايتاليا و حمايت از حق يقانون اساس دادگاه. 6

قرار گرفته  دادگاهاجتماعي مورد حمايت  -حقوق گوناگوني از قبيل حقوق اقتصادي

حقوق مزبور  دادگاه ،پذيرد: در طريق نخست است و اين حمايت به دو طريق صورت مي

ر طريق ديگر نيز حقوق مزبور را برد و د كار مي هايي براي تفسير به عنوان شاخصه را به

قانون اساسي ايتاليا با پذيرش  دادگاه (79)گيرد. عنوان حقوق واقعي و مستقل در نظر مي به

ميالدي نقش بسيار  2347نظارت بر قوانين مصوب در برهه پيش از تصويب قانون اساسي 

راستا به تصفيه  حساسي را در زمينه پشتيباني از حقوق بنيادين ايفا نموده است و در اين

هاي  درصد ابطال 81ترتيب  پرداخت كه بدين ها آنقوانين دوره فاشيسم و زدودن آثار شوم 

هاي كالسيك و  ميالدي مربوط به نقض آزادي 2373تا  2356هاي  اعالم شده در سال

 .(222: 2987باشد )فاورو،  حقوق دفاعي توسط قوانين مصوب در برهه مزبور مي

هاي مرتبط با صالحيت خود نيز به حفظ ارتباط با  سي ايتاليا در زمينهقانون اسا دادگاه

 (74)«دادگاه اروپايي حقوق بشر»ها  المللي پرداخته است. يكي از اين دادگاه هاي بين دادگاه

و اين نوع  (75)دهد است كه دعاوي فردي نقض حقوق بشر را مورد رسيدگي قرار مي

اي ندارد.  نمايد، تفاوت عمده ايتاليا تضمين مي قانون اساسي دادگاهرسيدگي با آنچه 

را بررسي نموده و در « قوانين»قانون اساسي ايتاليا صرفاً  دادگاهتفاوت اصلي اينكه 

نمايد و حال آنكه دادگاه  مي يريگ ميتصمخصوص عدم مطابقت قوانين با قانون اساسي 

يك قانون، اجراي  اروپايي حقوق بشر رسيدگي به نقض حقوق بشر را فارغ از وجود

 (.Quaranta, 2012: 53)نادرست قانون و... بر عهده دارد 

ميالدي  2117قانون اساسي ايتاليا، از سال  دادگاه 943و  948مطابق تصميمات شماره 

اند، مغاير با قانون اساسي تلقي  قوانيني كه در تضاد با دادگاه اروپايي حقوق بشر بوده

قانون اساسي ايتاليا توسط قانون بنيادين شماره  227يز ماده اند و بر همين اساس ن گرديده

 (76)شده است. ميالدي اصالح 2122يك در سال 

نحوه جبران خسارت در سلب »توان در اين خصوص بيان داشت، موضوعِ  مثالي كه مي

قانون اساسي ايتاليا در  42باشد. ماده  مي« منظور رعايت منافع عمومي مالكيت خصوصي به

رعايت منافع عمومي  منظور سلب مالكيت خصوصي به»... دارد:  صوص بيان مياين خ

پذير  شرط جبران خسارت امكان نمايد و به بيني مي و در مواردي كه قانون پيش اًصرف
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نيز نحوه جبران  (77)ميالدي 2112 دولت در سال 927مصوبه شماره  97و ماده ..« است.

نيمي از جبران خسارت بر اساس ارزش »...  ترتيب مشخص نموده است: خسارت را بدين

كه ارزش « پذيرد. تجاري زمين مزبور و نيم ديگر بر اساس ارزش مالياتي آن صورت مي

% 41ترتيب ميزان جبران خسارت تا  تر از ارزش تجاري است و بدين مالياتي بسيار پايين

قانون اساسي  قانون اساسي مصوبه مذكور را مغاير دادگاهاز طرفي،  يابد. كاهش مي

 تشخيص نداده است. 

اما دادگاه اروپايي حقوق بشر در جريان رسيدگي به موضوعي در خصوص سلب 

وجود نارسايي در رابطه با جبران خسارت در چارچوب نظام حقوقي ايتاليا  به (78)مالكيت

ن عالي ايتاليا امكان تجديد نظرخواهي از اي دادگاهترتيب براي  نمايد و بدين اشاره مي

 943و  948شود و متعاقب آن تصميمات شماره  قانون اساسي فراهم مي دادگاهمسئله در 

گردد كه موضع كامالً متفاوتي را در رابطه با قانون مزبور اخذ  صادر مي دادگاه

 (.Ferrari and Gambaro, 2008: 6-8) دننماي مي

 يجمهورمقايسه دادگاه قانون اساسي ايتاليا و شوراي نگهبان . 7
 ايران اسالمي

قانون اساسي ايتاليا  دادگاهنظارت شوراي نگهبان جمهوري اسالمي ايران بر خالف 

 در مصوبات مجلس شوراي اسالمي و فراتر از آن اينكه داشته (73)پيشيني جنبه االصول يعل

 (81)يابند. نمي شورا اعتبار قانوني اين تأييد گذاري بدون قانون مقام

قانون اساسي ايتاليا تفسير قانون اساسي و نيز  دادگاهات از جمله وظايف و اختيار

باشد كه مشابه اين  قانون مي كي يا جزئي يلكي براي لغو پرس همهرسيدگي به درخواست 

حال، صدور نظريات تفسيري  عين دو وظيفه براي شوراي نگهبان نيز تعريف گشته است. در

حساب  عنوان يك وظيفه اصلي به هقانون اساسي ب دادگاهتوسط شوراي نگهبان بر خالف 

آمده و صرفاً ضمن رسيدگي به درخواست بررسي عدم مطابقت قانون با قانون اساسي 

پرسي توسط شوراي نگهبان مطلق بوده  برگزاري همه دييتأگردد. عالوه بر اين،  صادر نمي

 گردد. قانون محدود نمي كي يا جزئي يلكو فقط به لغو 

قانون اساسي و شوراي نگهبان،  دادگاهكننده   امالً متمايزنهايت نيز از وجوه ك  در
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تعارضات اختيارات بين دولت  فصل و رسيدگي به اتهامات وارده به رئيس جمهور و حل

هاي دولتي است كه در نظام حقوقي  با يكديگر و نيز بين دستگاه و اياالت و اياالت

اي نگهبان داراي چنين وظايف علت وجود ساختار متفاوت، شور جمهوري اسالمي ايران به

 هاي بين دو نهاد مزبور اشاره شده است: باشد. در جدول ذيل به تفاوت و اختياراتي نمي

 قانون اساسي جمهوري ايتاليا دادگاه جدول مقايسه نهاد شوراي نگهبان جمهوري اسالمي ايران و

 ايران ايتاليا قياس عنوان
 فقيه 6حقوقدان و  6 - قاضي 51 - تعداد اعضاء

 نحوه انتخاب اعضاء

اكثريت سه دادگاه رأي  قاضي با 1 -
 عالي ايتاليا

 س جمهوريقاضي با انتخاب رئ 1 -
 نياكثريت اعضاء مجلسرأي  قاضي با 1 -

 فقيه با انتخاب مقام رهيري 6 -

  قضائيه  قوه  رئيسحقوقدان با معرفي  6 -

 اسالمي  شوراي  مجلسانتخاب   و

 سال و امكان عضويت مجدد 6 - سال و غير قابل تمديد 9 - مدت عضويت اعضاء

 امكان عزل
و صرفاً در  دادگاهدو سوم اعضاء رأي  با -

 هاي جسمي موارد خاص ناتوانايي

 اند عزلفقها توسط رهبري قابل  -

 قانون در خصوص حقوقدانان ساكت است -

 ها صالحيت

 )موارد اصلي(

 ياساس قانون باقوانين  بررسي مطابقت -

تعارضات اختيارات بين  فصل و حل -
هاي دولتي، بين دولت و مناطق، و  دستگاه

 ميان مناطق

 جمهور سيرئ اتهامات وارده به رسيدگي به -

 رفراندوم درخواست به رسيدگي -

 رت مصوبات مجلسيص عدم مغايتشخ -

 يبا شرع و قانون اساس ياسالم يشورا

 نظارت بر انتخابات -

 ير قانون اساسيتفس -

 روش كنترل سياسي - روش كنترل قضايي - شيوه دادرسي اساسي

نحوه رسيدگي به مطابقت 

قوانين عادي با قانون 

 اساسي

پسيني ) در جريان رسيدگي به دعاوي  -

 قضايي و با درخواست قاضي دادگاه(

نظارت قانون اساسي: پيشيني )قبل از  -

 اعتبار قانوني يافتنِ مصوبات(

 پيشيني و هم پسينيهم   نظارت شرعي: -

نحوه شروع به تفسير 

 قانون اساسي

به طور تبعي و صرفاً در جريان  -

رسيدگي به درخواست مطابقت قانون با 

 قانون اساسي

و   رهبري  مقام  با ارجاعبه طور رسمي و  -
  مجلس  جمهور، رئيس  رئيس  درخواست يا

  و يا يكي  قضاييه  قوة  رئيس،  اسالمي  شوراي
 نگهبان  شوراي  اياز اعض

 اعتبار تصميمات

در صورت رد عدم مطابقت قوانين با  -

 قانون اساسي فقط در همان موضوع

عدم مطابقت قوانين  دييتأو در صورت  -

ها عام   با قانون اساسي و ديگر صالحيت

 باشد. الشمول و قطعي مي

 عام الشمول، قطعي و الزم االجراء -

 هاي تحقيق خذ: يافتهأم
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 گيرينتيجه
نهادهاي عالي جهت تضمين رعايت اصول قانون اساسي و حقوق  تأسيسايجاد و 

نتيجه   آيد. در واقع، شمار مي هاي حقوقي معاصر به بنيادين اشخاص، نوآوري و ابتكار نظام
منطقي اصل برتري قانون اساسي اين است كه بايد مرجعي تعيين گردد تا صالحيت 

اشد و بتواند با تطبيق آن با قانون اساسي، نسبت به بررسي قوانين عادي را داشته ب
و در صورتي كه آن را خالف قانون اساسي  نمايدسازگاري اين دو با هم، حكم صادر 

 عمل آورد. تشخيص داد بطالن آن را اعالم كند و يا از تصويب آن جلوگيري به
عنوان دادگاهي  به قانون اساسي را دادگاهميالدي ايتاليا، نهاد  2347قانون اساسي سال 

هاي عادي و در  خاص و فارغ از گرايشات سياسي، خارج از ساختار سلسله مراتبي دادگاه
ايجاد نموده كه هدف « تمركز در نظارت بر مطابقت قوانين با قانون اساسي»پاسخ به نظريه 

 باشد. اصلي آن صيانت از قانون اساسي و اعمال كنترل بر پارلمان مي
واسطه  و تبعي و آن هم به ميرمستقيغصورت  انون اساسي ايتاليا بهق دادگاهرسيدگي 

ارسال درخواست رسيدگي توسط قاضي دادگاهِ عادي ضمن بررسي دعواي ديگري 
به عدم مطابقت قانون با قانون اساسي دهد، قانون رأي  دادگاهپذيرد كه اگر  صورت مي

ست و نسبت به همه مصاديق آن مزبور باطل اعالم شده و اين بطالن نيز كلي و هميشگي ا
 مجري خواهد بود.
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 ها يادداشت
1- Napoleonic rule and Roman law 

ي ميالد 2862مارس سال  27لغايت  2843ويكتور امانوئل از سال : Victor Emmanuelـ 2
 پادشاهي ايتاليا را بر عهده داشته است.

 قرن در ياجتماع ـ  ياسيس : جنبشيItalian unification (Italian: il Risorgimento)ـ 3
 تغيير يافتند. ايتاليواحد ا دولت به ايتاليا رهيجز شبه مختلف يشورهاك آن در هك است 23

عنوان دولتي در  23تا اواسط قرن  24ل قرن يا از اواينيسارد يپادشاه :king of Sardiniaـ 4
 شود. ا شناخته مييتالياروپا بوده است كه امروزه به نام ا

5- Benito Amilcare Andrea Mussolini 
6- Fascist regime of Italia 

7- Parliamentary Republic System 

8- The Italian Constituent Assembly (Italian: Assemblea Costituente della 
Repubblica Italiana) 

9- The Fundamental Principles (Italian: Principi Fondamentali) 
10- Rights and Duties of Citizens (Italian: Ordinamento della Repubblica) 
11- Organisation of the Republic (Italian: Ordinamento della Repubblica) 

اصالحات  دموكراسي مستقيم در خصوص رفراندوم براي لغو قوانين موجود و رد يا قبولـ 52
قانون اساسي و نيز قوانين بنيادين پذيرفته شده است. دموكراسي مستقيم اغلب در سطوح محلي و 

 باشد. اياالت ممكن مي
13- Senate of the Republic 

 قانون اساسي ايتاليا 61و  56مواد ـ 54
15- Chamber of Deputies 

 قانون اساسي ايتاليا 61و  53، 58، 57مواد ـ 56
 قانون اساسي ايتاليا 71ماده ـ 51
 قانون اساسي ايتاليا 79ماده ـ 51

19- Laws 276 and 277 of 1993 (so-called Mattarellum) 
20- proportional voting system 

وسكوني نخست وزير ايتاليا، به خاطر عدم دنبال استعفاي سيلويو برل عنوان مثال، به بهـ 25
جايگزين وي شد. در  ، آقاي ماريو مونتي2122توانايي در كنترل بحران بدهي ايتاليا در سال 

، برلوسكوني قصد خود را در خصوص نيل به مقام نخست وزيري براي چهارمين بار 2122دسامبر 
كابينه مونتي باز پس گرفت و  اعالم نمود و متعاقب آن حزب وي، حمايت سياسي خود را از

روز پس از انحالل  71انتخابات پارلماني ظرف  ،مونتي مجبور به اعالم استعفا گرديد كه طبق قانون

http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_I_of_France
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Sardinia
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Senate
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Chamber_of_Deputies
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 ميالدي تحقق يافت. 2129فوريه  25و  24صورت پذيرد و اين مسئله در  بايدپارلمان 

22- Legge 21 dicembre 2005, n.270: Modifiche alle norme per l'elezione della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

 قانون اساسي ايتاليا 87ماده ـ 23
 قانون اساسي ايتاليا 89ماده ـ 24
اظهار داشت كه اين د يباخصوص اعمال دادرسي اساسي در جمهوري اسالمي ايران در ـ 21

 پذيرد.  انجام مي دستگاه قضايي خارج ازعنوان يك نهاد خاص  مهم توسط شوراي نگهبان به
26- Hans Kelsen 

27- West Germany (1949), Portugal (1974), Spain (1978) and… . 

عضو توسط پارلمان، محصول توافق  5به ويژه در خصوص انتخاب  دادگاهتعيين قضات ـ 21
 .(222: 2987حاصل نشد )فاورو،  2355نوامبر  91باشد و اين توافق تا  يا سازش سياسي مي

گشته است،  تأسيسا يتاليا يم توسط قانون اساسيطور مستق به يقانون اساسادگاه چند دهرـ 29
 دا نمود.يت اجرا پيقابل 2359و  2348 يها الزم در سال يين اجرايب قوانين دادگاه پس از تصويا

 باتمصو قيتطب را نگهبان يل شورايكتش ياصل علت ايران نيز ياساس قانون 32 اصلـ 33

 نموده است.  ركذ رتيمغا عدم از نظر ياساس قانون و اسالم امكاح با مجلس شوراي اسالمي
نفر از   ششـ 2 ...»نمايد:  قانون اساسي تركيب شوراي نگهبان را مشخص مي 32ذيل اصل ـ 35
 .« مجلس تخابانو   قضائيه  قوه  رئيس با معرفي  نفر حقوقدان  شش ـ2.  رهبري  انتخاب مقام با  ...  فقهاي

32- Corte di cassazione 

33- Corte dei conti 

34- Consiglio di Stato 

35- Silvio Berlusconi 

36- Dini government 

و نيز جلسات  نگهبان شوراي نامه داخلي شوراي نگهبان، جلسات آيين 24و  29طبق ماده ـ 31
 موارد در آراء جز اخذ كه البته ؛ستا رسمي اعضاء ازنفر  4و  نفر 7 حضور با ترتيب فقهاء به

  .بود خواهد نفر 5 و نفر 3 حداقل حضور با الزمرأي  حصول يا و ضروري
 را نگهبان يشورا يفقها ياستعفا و عزل مسئله ،221 اصل 9بند  در ايران ياساس قانونـ 31

نيز  راشو يداخل نامه نييآ 9 رده است. مادةك وتكحقوقدانان س خصوص در نموده است و مطرح
 .است نموده را مطرح اعضاء شورا ياستعفا ترتيبات
يك شغل  از بيش تصدي ممنوعيت قانون به تبصره يك الحاق ايران، قانون يحقوق نظام درـ 39

عضويت »است:  داشته مقرر( نظام مصلحت تشخيص مجمع 21/4/2988)مصوب  2979مصوب 
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و  آنها تابعه سازمانهاي و مؤسساتو  گانه سه قواي از هريك در اشخاص شاغل كليه همزمان
نام  يا تصريح نام ذكر مستلزم آنها بر قانون كه شمول دولت به وابسته يا دولتي مؤسسات و ها شركت

 مشاغل آموزشي به جز نگهبان شوراي در نمايند، مي استفاده كشور كل بودجه از مقدار هر به و بوده

 2979شغل مصوب  يك از بيش تصدي منوعيتم قانون 8و افراد موضوع تبصره  2تبصره  موضوع
 «. به عنوان حقوقدان ممنوع است...

 ميليون يورو بوده است. 5227ميالدي در حدود  2122قانون اساسي ايتاليا در سال  دادگاهبودجه ـ 43
 كه باشد مي اداري سازماني داراي نامه داخلي شوراي نگهبان، شورا آيين 9طبق ماده ـ 45

  رسد. مي نگهبان شوراي تصويب شورا، به دبير پيشنهاد با تشكيالتي آن نمودار و تاختيارا و وظائف
ص يتشخشوراي نگهبان كاركردهاي ، ايران قانون اساسي 38تا  32و  72، 4مطابق اصول ـ 42

است ينظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ر ،يرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسيعدم مغا
 .دارد بر عهده ير قانون اساسيتفسو  يو مراجعه به آراء عموم ياسالم ي، مجلس شورايجمهور

43- delegated legislative decrees (Italian: decreti legislativi delegati). 

رت يص عدم مغاي، تشخياسالم يعالوه بر مصوبات مجلس شورادر نظام حقوقي ايران ـ 44
كه و شرع  يبا قانون اساسي يا وابسته به دولت ات دولتمؤسسها،  ها، شركت اساسنامه سازمان

 باشد. ينگهبان م يشورابر عهده   85طبق اصل  اند نيز توسط دولت مورد تصويب قرار گرفته
اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز از اين جهت داراي اطالق است و ـ 41

اند، توسط شورا قابل رسيدگي  ويب رسيدهصتشوراي نگهبان به  تأسيسبنابراين قوانيني كه قبل از 
ديوان عدالت  42ماده  (.8/2/2961مورخ  2389شماره  شوراي نگهباننظريه تفسيري  در) باشند مي

لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي  ه مصوبه بهكدر صورتي »دارد:  ر ميمقرّ نيزاست اداري 
 .«... شود ان ارسال ميرسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهب

46- The “incidental” system of constitutional review 

  اسالمي  شوراي  مجلس  مصوبات  كليهقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  34طبق اصل ـ 41
 شود.   فرستاده  نگهبان  شوراي  بايد به

48- Clearly Unfounded 

انوني كه به تصويب شوراي ايالت رسيده باشد، بايد به ر ققانون اساسي ايتاليا: ه 227ماده ـ 49
اطالع نماينده دولت برسد و وي قانون مزبور را بايد در صورت عدم ايراد از سوي دولت، ظرف مدت 

  ... . قرار دهد دييتأروز پس از اطالع، مورد  91

50- Sicilia 

51- Regio decreto legislativo n. 455, 1946 
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سيزدهم قانون بنيادين  يقانونگذار پارلمان ايتاليا در پايان دوره مجلس ت كهشايان ذكر اسـ 12
هايي  را به تصويب رساند و بخش (Legge costituzionale n. 3/2001)ميالدي  2112سال  9شماره 

 .را اصالح نموداز قانون اساسي كه به روابط دولت و اياالت مربوط بود 
رئيس جمهور در مورد نتايج انجام وظايف خويش مسئول  :قانون اساسي ايتاليا 31ماده ـ 13

 . ...  اجراي قانون اساسي تعدي كند درنخواهد بود، مگر اينكه مرتكب خيانت به ميهن گردد و 
ن بنيادين قانو نيزو  2367مبر انو 22ب مصو2 رهشمان بنيادين قانو موجب بهماده ين اـ 14

 .ه استشدح صالميالدي ا 2338نويه ژا 26ب يك مصوره شما
 (2373-2378)قانون اساسي ايتاليا در رسيدگي به اتهامات دو تن از وزراء  دادگاهتجربه ـ 11

سال  2قانون بنيادين شماره  موجب شدبراي يك دوره زماني  دادگاههاي  و تعطيلي ديگر فعاليت
صرفاً در خصوص رئيس جمهور اعمال  دادگاهاعالم داشت كه صالحيت خاص جنايي  2383

 باشد. هاي كيفري عادي مي گردد و رسيدگي به اتهامات وزراء در صالحيت دادگاه يم
 او  جمهور و معاونان  رئيس  اتهام  به  رسيدگي»دارد:  مي رمقرّ ايران اساسي قانون 241اصل ـ 16

« .شود  مي  انجام  عمومي  هاي در دادگاه  اسالمي  شوراي  مجلس  اطالع با  عادي  در مورد جرايم  و وزيران
  از حكم  كشور پس  مصالح  جمهور با در نظر گرفتن  رئيس  عزل»، 221اصل  21همچنين طبق بند 

  كفايت  عدم  به  اسالمي  شوراي  مجلسرأي  ، يا قانوني  از وظايف  وي  تخلف  كشور به  عالي  ديوان
 ته است.قرار گرف در زمره وظايف مقام رهبري«  هشتاد و نهم  اصل  اساس بر  وي

اعالم نموده  25/22/2982 مورخ 82/ 91/ 4214 شماره يريه تفسينظرنگهبان در  يشوراـ 11
قانون اساسي از مصاديق مصوبات  53درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل ه كاست 

 .قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود 34مجلس شوراي اسالمي است و بايد طبق اصل 
مراجعه به آراي عمومي در مورد قوانين مالياتي و بودجه و  ...قانون اساسي ايتاليا:  75ماده ـ 11

 ... باشد المللي مجاز نمي همچنين عفو و بخشودگي و تخفيف مجازات و تصويب معاهدات بين
قانون اساسي ايتاليا، يكي از وظايف مهم شوراي نگهبان جمهوري اسالمي  خالف دادگاهبرـ 19

 .باشد تفسير رسمي از اصول قانون اساسي ميارائه  ،قانون اساسي 38اصل  مطابق باايران ارائه 
60- Adultery by a wife 

61- Indirect review (Italian: a posteriori) 

شوراي ايالت خارج از صالحيت شوراي  مصوّبچنانچه دولت تشخيص دهد كه قانون ـ 62
اياالت مغايرت دارد، قانون مذكور را در فرصتي كه براي مذكور بوده و با منافع ملي يا منافع ديگر 

 ....  دهد تاييد تعيين گرديده است، به شوراي ايالت عودت مي
مشتمل بر قوانين موضوعه دولت و اياالت، « قانون»قانون اساسي،  دادگاهطبق اظهار نظر ـ 63

 .(Ferrari, 2008: 195باشد ) مقررات دولتي )و نه اياالت( و قوانين بنيادين مي
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64- consequential unconstitutionality 
65- sentenze di accoglimento 

66- sentenze di rigetto 

  با قانون  يا سند قانوني  قانون  مغايرت يك در صورت اعالمقانون اساسي ايتاليا:  226ماده ـ 61
 گردد. اعتبار ساقط مي  درجه از  دادگاه  از اعالم  سپ از روز الذكر فوقيا سند   ، قانون اساسي

68- Judgments and Orders (Italian: Sentenze & ordinanze) 

69- Inadmissible decision (Italian: sentenze inaccettabile) 
70- Interpretative decisions (Italian: sentenze interpretative) 

71- interpretative decisions on conformity (Italian: sentenze interpretative 
di rigetto) interpretative decisions on non-conformity (Italian: sentenze 
interpretative diaccoglimento) 

72- Manipulative decisions (Italian: sentenze manipolative) 

را ذيل اصول فصل  شوراي نگهبان جمهوري اسالمي ايران نيز نظريات تفسيري متعددي ـ13
 حقوق ملت قانون اساسي صادر نموده است.

74- European Court of Human Rights 

 جلوگيري از نقض حقوق بشر را در خصوص اشخاص حقوقي 2351كنوانسيون اروپايي سال ـ 11
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به رسميت شناخته است. در همين رابطه، دادگاه اروپايي حقوق بشر 

تواند جايگزين نهادهاي ملي باشد و صرفاً قادر است كه از دولت مزبور بخواهد نقض صورت  نمي
 پذيرفته را در صورت ممكن جبران كرده و يا خسارات وارده را پرداخت نمايد.

اختيارات قانونگذاري با »ميالدي:  2122قانون اساسي ايتاليا، اصالحي سال  227ماده ـ 16
هاي حاصله از قانونگذاري اتحاديه اروپا و  اساسي و نيز محدوديترعايت مطابقت با قانون 

 ....« گردد لي به دولت مركزي و اياالت اعطا ميالمل بينالزامات 

77- Art. 37, Presidential Decree no. 327/2001 
78- Case Scordino v. Italia 2006 

به نظارت بر مطابقت قوانين با بودن نظارت شوراي نگهبان « پيشيني»الزم به ذكر است كه ـ 19
« پسيني»توان به  گردد و در خصوص نظارت شرعي شوراي نگهبان مي قانون اساسي مربوط مي

 .45ر.ك به: يادداشت شماره بودن آن اشاره نمود. 
  شوراي  مجلسدارد:  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه مقرر مي 39اصل ـ 13
  نمايندگان  اعتبارنامه  تصويب ندارد مگر در مورد  اعتبار قانوني  نگهبان  شورايوجود   بدون  اسالمي

 .نگهبان  شوراي  اعضاء  نفر حقوقدان  شش  و انتخاب
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و  ینیتقنامور  ةو محدود صیتشخ یارهایمع
 نگهبان یشورادر آراء  ییاجرا

 

 *2، محمد برومند2سيدمحمدهادي راجي

 

 ـ دكتري حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي)ره(، تهران، ايران2
 (، تهران، ايرانالسالم هيعل) دانشگاه امام صادق يعمومحقوق  ـ دانشجوي دكتري2

 

 49/5/4992: شریپذ  41/2/4992: افتیدر

 دهیچک
ها  هاي مشخص براي انجام هر كدام از آن تقنين از اجرا و لزوم وجود نهاد تمايز موضوع

هاي متفاوت  ها بوده است. در جمهوري اسالمي ايران نيز برداشت همواره مورد توجه حكومت
 هاي تشخيص اين دو از اصول قانون اساسي در خصوص تقنين و اجرا، ضرورت تبيين معيار

ي مد نظر ارهايمعبردن به  يپ نيب نيانمايد. در  حيطه از يكديگر را پيش از پيش مشخص مي
ي راهگشا به اساسقانون  ريتفساز اجرا به عنوان مرجع صالح  نيتقن کيتفكي نگهبان در شورا
. بنابراين طبق رويه اظهارنظر شوراي نگهبان از مجلس اول تا انتهاي مجلس هشتم رسد يمنظر 

 زانيم نييتعضوابط و حدود قانون،  نييتع، حكمتوسعه موضوع  او ي قييتضمانند  مواردي
، هيتهي شهروندان، ها يآزادي در خصوص حقوق و ريگ ميتصمو استثناء قوانين،  تيمعاف
توان به عنوان  ها و ... را مي و مجازات ميجرا زانيم نييتعاصطالحات،  فيتعرو  نيتدو

و  صيتخصيي، اجراو مواردي نظير نصب و عزل مقامات  ختشنا هاي  امور تقنيني معيار
 نييتعي انتخابات، برگزاربه مجلس،  حهيال ميتقديي، اجرا نامه نييآ هيتهمصرف بودجه، 

. البته در اين هاي امور اجرايي استنباط كرد توان به عنوان معيار يي و... را مياجراامور  اتيجزئ
 ود نظر داده باشد نيز قابل مشاهده است.ميان مواردي كه شورا بر خالف رويه خ

 .ياساسنگهبان، قانون  يشورا، تيصالح، اجرا، نيتقن: ها دواژهیکل
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 مقدمه
گانه  سه يقوا يها تيفعالحوزه  زيانگاز موضوعات بحث بر  يكياز اجرا  نيتقن کيتفك

. هر رديگ يمأت قوا نش کيتفك هينظراز  كه يا دهيعق؛ باشد يم هيمجرقوه مقننه و قوه  ژهيوبه 
از فساد قدرت  يريجلوگقوا را  کيتفك ياصل اميپعمدتاً  ياساسحقوق  نيمتفكر كهچند 

و قوه  ها استيسو  نيقوان نيتدوقوه مقننه در  كه ينحوآن به  يتوازناند، اما از نقش  دانسته
 غفلت زينانجام دهند،  گريكديخود را مستقل از  ياختصاص فيوظاآنها  ياجرادر  هيمجر
و نقش  صيخصا انيبجامعه و  يقوا زيتما( و همواره از 242: 2931، يهاشم) اند دهينورز
 فيوظا كردنواجد واگذار  كه يافرادها و  دستگاه نيبهترو مشخص ساختن  كدامهر 

(. از 239: 2939، يقاض) اند كرده ادي هينظر نيامقاصد  نيمهمترباشند، به عنوان  يحكومت
و به نحو  ياساس( قانون 25بنا بر اصل ) رانيا ياسالم يجمهور در هينظر نيامنظر  نيا

 كه ديگردشد و بعد از آن تالش  رفتهيپذ يرهبرنظر  ريزالبته  گريكدياستقالل قوا از 
 يكاركرد يها حوزهاز قوا در اصول بعد مشخص گردد. اما  کيهر  يتيفعال يها طهيح

اصول و فهم  نيارا در برداشت از  يالفاتاختقوا به مرور زمان  نيب تيفعالو تجربه  مشترک
 نيچندر برابر  يكلبه صورت  ياساسقانون  كهبه وجود آورد. هر چند  ياساسمراد مقنن 

قانون  ريتفسنگهبان را مسئول  يشوراو  كرده( خود دفع دخل مقدر 33، با اصل )ياحتماالت
و  ياساساصول قانون  ريتفسشورا در  يارياخت تيصالحقرار داده است، اما به علت  ياساس
مورد به اندازه  نيادر  كنونابزار تا  نيا، يكاف ريتفاسآن مقام در صدور  ديصالحدعدم 

نهاد صالح در برخورد با  نيابه نظر  يگريدبتوان به نحو  ديشااست. اما  فتادهين كارگر يكاف
اجرا را از  نيتقن يمرزهامصوبه مجلس  کي كهاست  يزمانبرد و آن هم  يپموضوع  نيا

هنگام  نيا. در كند يمرا اعالم  ياساسآن با قانون  رتيمغانگهبان  يشوراو  نكرده تيرعا
 ميمستق ريغبه صورت  كنيلاست،  نكرده ريتفسرا  ياصل حيصرهر چند شورا به صورت 

 زيننظرات  نيهمبه  يمجموعنگاه  نيبنابرا. دينما يمبرداشت خود را از اصول مربوط اعالم 
 نيهمگشاست. به  و اجرا راه نيتقندر خصوص  مذكورمقام  يارهايمعو  كرديرودر فهم 
نگهبان و  يشوراتمام نظرات  يليتفص يبررسآن است تا با  يپنوشتار در  نياجهت 

از  يحيصح، به فهم كنند يم دايپموضوع ارتباط  نيابه  ينحوبه  كه يراداتيااستخراج تمام 
 يارهايمع كهسئوال پاسخ دهد  نياو به  افتهيرا دست و اج نيتقننگهبان از  يشورابرداشت 

 برداشت بپردازد. نيا ليتحلو سپس به  ستيچاز اجرا از نظر آن شورا  نيتقن زييتم
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مستلزم  ينيتقناز امر  يياجراامر  زييتمنگهبان در خصوص  يشورامطالعه نظرات 
و اجرا، اصول  نيتقنراستا و در موضوع  نيانگهبان است. در  يشورانظرات  كاملمطالعه 
 يگروهداد: اول  يجاآنها را در دو دسته  توان يم كهوجود دارد  ياساسدر قانون  يمتعدد

مانند  پردازند يم يياجرامقامات  فيوظاشرح  اي يياجراعمل  فيتعربه  كهاز اصول 
امور اشاره  يبرخ ينيتقن تيماهبه  كه يگروه، دوم ياساس( قانون 224( و )54اصول )

( 55( و )22مانند اصول ) دانند يم ياسالم يشورامجلس  تيصالحو آنها را در  كرده
از اجرا و  نيتقن کيتفكبه لزوم  كهوجود دارند  زيناز اصول  يگروه. البته ياساسقانون 
 توانند يمدر واقع  كه پردازند يممحوله  فيوظااز قوا در انجام  کيهر  ياستقالل تيصالح

به اصول  توان يم انيم نيا. از رنديگقرار  يبررسمورد  ذكورمگروه  يدوهر  اي کي ليذ
 يشورا كهآن است  دينما يممهم  كه. آنچه كرداشاره  ياساس( قانون 32( و )01( و )25)

از  يكيدر  ينحوبه  كه مذكورخود متعرض همة اصول  ينظرهانگهبان در اظهار 
است.  كردهاز آنها اشاره  يعدادتدارند، نشده و به فراخور تنها به  يجا مذكور يها گروه

 يابتدااز  ياسالم يشورانگهبان در مورد مصوبات مجلس  يشورارو تمام نظرات  نيااز 
 بيترتبه  يياجراو  ينيتقنموارد  کيتفكو به  دهيگردمجلس هشتم مطالعه  انيپاتا  ليتشك

 مورد استناد مطرح خواهند شد. ياساساصول قانون 

 ینیقنتو حدود امر  ارهایمع. 1

 يشوراو  رود يمقوه مقننه به شمار  يذات يها تيصالحاز  يكي نيتقن اي يگذار قانون
با استناد به اصول  حيلواها و  خود در خصوص طرح ياظهارنظرهااز  ياريبسنگهبان در 

به  توان يمها  آن يبررسبا  كهاست  كرده ديتأكامر  نيابر  ياساساز قانون  يمتعدد
منظور اصول مورد  نيهمبرد. به  يپنگهبان  يشورااز نظر  ينيتقنامر  صيتشخ يارهايمع

 :گردند يمشماره مطرح  بيترتنگهبان به  يشورااستناد 

 یاساس( قانون 75اصل ). 1ـ1

(، ايراد مغايرت 25ي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل )شوراي نظرات بررسبا 
 داشت است؛ قابل بر ريزبا قانون اساسي گرفته است موارد 

 (يرأناظر دائم )فارغ از بحث حق  نييتعوضع قانون و  لهيوسبه  تواند ينممجلس  .1ـ1ـ1
. چنانكه شوراي نگهبان در كنددر امر اجرا دخالت  يدولت يها سازمانها و  در وزارتخانه
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 .كند يم ديتأكامر  نيابر  (2)22/9/2902مورخ  3551شماره  نظر

 يشورامجلس  ندگانينمامنحصر در  يا فهيوظدر جلسات مجلس  شركت .2ـ1ـ1
وضع قانون جهت  نيبنابرا، شود يممربوط  نيتقنمنظر به حوزه  نيااست و از  ياسالم

از وزرا و  ضاحياستاز موارد سؤال و  ريغ ،در مجلس يياجرابه حضور مقامات  فيتكل
 9322نظر شماره در  چنانكه شوراي نگهباناست.  ياساسجمهور خالف قانون  سيرئ

 كند. مي به اين امر اشاره (2) 29/3/2952مورخ 

قبل از آن  كهمجلس است  تيصالحدر  ييجادر حوزه فرهنگ تا  نيتقن .3ـ1ـ1
مورخ  2302/22/31نداشته باشد. مانند نظر شماره  يورود يفرهنگانقالب  يعال يشورا

 .(9)نگهبان يشورا 2/21/2931

 يها تيصالح طهيحوارد  كهست مجلس ا تيصالحدر  ييجاتا  نيتقن .4ـ1ـ1
 يو يتيوالشئون  ريساو  ربط يذ ينهادها( و 221مستفاد از اصل ) يرهبر يانحصار

باشد، مانند نظر شماره  نكرده حيصراظهار نظر  يا مصوبهدر مورد  شانيانگردد و 
  .(4)نگهبان يشورا 23/21/2931مورخ  9123/22/31

جمهور و وزرا را ملزم به جواب  سيرئون، با وضع قان تواند ينمقوه مقننه  .5ـ1ـ1
 (2)3/2/2935مورخ  4222/22/53نظر شماره  مانند، كند ندگانينما تذكراتدادن به 

 .شوراي نگهبان

 یاساسقانون   (06اصل ). 2ـ1

(، ايراد مغايرت 01ي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل )شوراي نظرات بررسبا 
 قابل برداشت است؛  ريزموارد  با قانون اساسي گرفته است

 يقانونگذارگذارده شده است، قابل  يرهبربر عهده  ماًيمستق كه هيمجراعمال قوه  ـ
 شوراي نگهبان. (0)22/9/2902مورخ  3551نظر شماره  مانند. ستينتوسط قوه مقننه 

 یاساس( قانون 51اصل ). 3ـ1
(، ايراد مغايرت 52ا به اصل )ي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنشوراي نظرات بررسبا 

 قابل برداشت است؛  ريزبا قانون اساسي گرفته است موارد 
 يها تيصالحوارد  كه كندقانون وضع  تواند يم يحدتا  ياسالم يشورامجلس  ـ

نگهبان در  يشورا چنانكهنگردد.  ياساس( قانون 221مستفاد از اصل ) يرهبر يانحصار
 كند. بر اين امر تأكيد مي (5)22/9/2902 مورخ 3551نظر شماره 
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 یاساس( قانون 57اصل ). 4ـ1
(، ايراد مغايرت 32ي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل )شوراي نظرات بررسبا 

 قابل برداشت است؛  ريزبا قانون اساسي گرفته است موارد 
 يگذار قانون ينوع زينمحدوده ماده  ايو  حكمتوسعه موضوع  ايو  قييتض .1ـ4ـ1

نگهبان در نظر  يشورا چنانكه. كرداز قوه مقننه واگذار  ريغآن را به  توان ينماست و 
 كند. مي اشارهبر اين امر  خود (3)9/4/2902مورخ  4549شماره 
از قوه  ريغآن به  يواگذارو  ينيتقناست  يامرضوابط و حدود قانون،  نييتع .2ـ4ـ1

مورخ  2429نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهاست.  ياساسمقننه خالف قانون 
  كند. بر اين امر تأكيد مي (3)9/0/2902

 هيمجرو سپردن آن به قوه  ينيتقناست  يامرو استثناء،  تيمعاف زانيم نييتع .3ـ4ـ1
مورخ  3219نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهاست.  ياساسخالف قانون 

 .اشاره داردبر اين امر  (21)20/22/2902
وضع قانون  است و ياسالم يشورامجلس  كل تيصالحدر  يگذار قانونمر ا .4ـ4ـ1

دولت خارج از  أتيه اي ها ونيسيكم رينظ ندگانينمااز  يبخشبه  نيتقنامر  يواگذارجهت 
نظر شماره نگهبان در  يشوراراستا  نيهم. در باشد يم(، ممنوع 32در اصل ) مذكورحدود 
 .كند تأكيد ميبر اين امر  (22)22/2/2902مورخ  3222
و  ينيتقناست  يامرشهروندان  يها يآزاددر خصوص حقوق و  يريگ ميتصم .5ـ4ـ1

 3551نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكه. كردواگذار  گريد يقواآن را به  توان ينم
 كند. بر اين امر تأكيد مي (22)22/9/2902مورخ 
و واگذاردن آن به قوه  ينيتقناست  يامراصطالحات  فيتعرو  نيتدو، هيته .6ـ4ـ1
مورخ  3322نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهممنوع است.  نامه نييآو  هيمجر
 كند. مياشاره بر اين امر  (29)23/3/2900

 نييتعو  كار کيانجام  يبرا اراتياختو  فيوظاو  تيصالح يها مالک نييتع .7ـ4ـ1
 ينيتقناست  يامر ،ياستخدام و ياداروضع امور  نيهمچنو  نهاد کيدر  تيعضو طيشرا

نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهاز قوه مقننه در آن ممنوع است.  ريغو دخالت 
 كند. مي اشارهبر اين امر  (24)22/21/2900مورخ  21191

 كردنو واگذار  ينيتقناست  يامرها  و تخلفات و مجازات ميجرا زانيم نييتع .8ـ4ـ1
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 2533نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهممنوع است.  نامه نييآو  هيمجرآن به قوه 
 به اين موضوع اشاره دارد. (22)0/22/2952مورخ 
است  يامرنهاد،  کي يبرا يكل يها استيسو اهداف و  يمشخط  نييتع .9ـ4ـ1

 مانند. كردواگذار  رانيوز أتيهصادره از  نامه نييآو  هيمجرآن را به قوه  توان ينمو  ينيتقن
 شوراي نگهبان. (20)21/9/2955مورخ  2324/22/55ره نظر شما

. كرد ضيتفو ريغآن را به  توان ينمو  ينيتقناست  يامر زين نيقواناصالح  .11ـ4ـ1
 شوراي نگهبان. (25)2/2/2932مورخ  224/91/32نظر شماره  مانند
است  يامرو عوارض  اتيمالشهروندان از جمله  يبرا يمال فيتكالوضع  .11ـ4ـ1

نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهممنوع است.  هيمجرآن به قوه  كردنو واگذار  ينيتقن
 كند. بر اين امر تأكيد مي (23)22/9/2932مورخ  2231/91/32
و  ينيتقناست  يامر زين ييقضا ريغنحوه حل اختالف  يبرامقررات  نيتدو .12ـ4ـ1

نگهبان  يشورا چنانكه. كردواگذار  رانيوز أتيه نامه نييآو  هيمجرآن را به قوه  توان ينم
 كند. بر اين امر تأكيد مي (23)4/22/2932مورخ  0422/91/32در نظر شماره 

آن را به قوه  توان ينمو  ينيتقناست  يامر، يتيحاكمو  يتصدامور  کيتفك .13ـ4ـ1
نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهسپرد.  رانيوز أتيه نامه نييآو  هيمجر

  كند. مي اشارهبر اين امر  (21)23/2/2939رخ مو5421/91/39
از مجلس  ريغامر را به  نيا توان ينمو  ينيتقناست  يامربودجه  دييتأ .14ـ4ـ1

مورخ  22122/91/30نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكه. كردواگذار  يقانونگذار
 كند. بر اين امر تأكيد مي (22)23/22/2930

 . موارد متناقض7ـ1
 كههر اصل مشخص است  رامونيپنظرات شورا  نديبرآاز  شود يممشاهده  هكهمانطور 

مصوبات مجلس با اصول قانون  رتيمغابه اظهار نظر در خصوص  يكسانيشورا بر روش 
است  دهيورزخود از اصول در ادوار متفاوت اصرار  كسانيپرداخته است و بر فهم  ياساس

 مطلب است. نيا ديمؤمورد  کيموارد متعدد ارجاع در  چنانكه

 ييها دورهشورا در  كهوجود دارد  زين يموارد كه دهد يمنشان  تر قيدق كاوشاما 
 از اصول مورد بحث در خصوص يمتفاوتاست و برداشت  كردهخود عمل  هيروبرخالف 

 داشته است؛ ينيتقنو محدوده امر  صيتشخنحوه 
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 فيتعرو  نيتدو، هيته؛ شود يممشاهده  0ـ4ـ2 در مورد كهگونه  همان .1ـ5ـ1
نشان  ها يبررسانگاشته شده است. اما  ينيتقن يامرنگهبان  يشورا هيرواصطالحات در 

نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهشورا نظر مخالف هم داشته است.  كه دهد يم
 ياستانداردهاو اصطالحات و  فيتعار بيتصوخود  (22)24/21/2932مورخ  0209/91/32

 يشوراتوسط  ياجتماع نيتأماصالح ساختار نظام جامع رفاه و  حهيال (20)موضوع ماده 
 راديابا  بلكهندانسته،  ياساس( قانون 32) را خالف اصل ياجتماع نيتأمرفاه و  يعال

دانسته و لذا اصل  رانيوز أتيه تيصالحامور را در  نيا، ياساس( قانون 293اصل)
 قرار داده است. رشيپذآن به دولت را مورد  ضيتفو

 يشورا هيروبر اساس  شود يممشاهده  3ـ4ـ2در مورد  چنانكه نيهمچن .2ـ5ـ1
قلمداد  ينيتقن يامرنهاد،  کي يبرا يكل يها استيسو اهداف و  يمشخط  نييتعنگهبان، 

 يشوراموجود عمل شده است.  هيروبر خالف  كههم وجود دارد  يمواردشده، اما 
در مورد  يمشخط  نييتعخود،  (29)22/2/2932مورخ  2352/91/32نگهبان در نظر شماره 

 ياساس( قانون 32را خالف اصل ) ييفضا يعال يشوراتوسط  يالملل نيب يها يهمكار
دانسته است  يياجراامور را  نيا ياساس( قانون 293( و )01اصول ) راديابا  بلكهندانسته، 

 يشوراتوسط  ييفضا يها يفناوراستفاده از  يبرا كالن يگذار استيسدر قبال  نيهمچنو 
در نظر شماره  نيهمچناست.  دهينگرد متذكر( را 32اصل ) رادياو  كرده سكوت مذكور
و  يتجارتمناطق آزاد  يعال يشورا ليتشكخود در قبال  (24)5/4/2952مورخ  4330
( و 01اصول ) راداتيامناطق، فقط  نيادر  يگذار استيس يعال، به عنوان نهاد يصنعت

 نيهمچنامور صحه گذارده است. و  نيابودن  يياجرااست و بر ( را روا دانسته 293)
 يعال يشورادر مورد  (22)نگهبان يشورا 23/21/2952مورخ  2505نظر شماره  است

 (20)شورا 2/21/2931مورخ  23313/91/32و نظر شماره  كشور يشهرها کيتراف يهماهنگ
قررات آموزش و م بيتصوفقط در مورد  كهآموزش و پرورش  يعال يشورادر مورد 
در « گذاري سياستمرجع »و در مورد عبارت  شود يم( 32اصل ) راديا متذكرپرورش 

 .گردد ينم( 32اصل ) راديابه  يا اشارهو  كند يم سكوتهمان ماده 
ضوابط و حدود قانون در  نييتع؛ ديگرد ذكر 2ـ4ـ2در مورد  كههمانطور  .3ـ5ـ1

شورا در نظر شماره  كنيلده است، دانسته ش ينيتقن يامرنگهبان  يشورا هيرو
 يعاليشوراضوابط به  نييتعخود در مورد سپردن  (25)24/21/2932مورخ  0209/91/32
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 نييتع بيترت نيبد( را وارد دانسته است و 293اصل ) راديافقط  ياجتماع نيتأمرفاه و 
 تيهماموارد شورا  يبرخدر  يحت آنكه گريدو  سپرده است. رانيوز أتيهضوابط را به 

به  موكولآنها را  صيتشخ يعبارتدانسته و به  يياجراو  ينيتقنضوابط را اعم از  نييتعامر 
ما را با  كه (23)0/22/2930مورخ  24354/91/30مانند نظر شماره  .است كردهنظر مجلس 

 .سازد يمروبرو  نهيزم نيامتفاوت از شورا در  كرديروسه 
قانون  حكمموارد استثناء از  نييتع شود يممالحظه  9ـ4ـ2در مورد  چنانكه .4ـ5ـ1

است،  دهيگرداعالم  ياساسخالف قانون  هيمجرآن به قوه  يواگذاراست و  ينيتقن يامر
اعالم  يواگذار نيانگهبان در خصوص  يشورا كه افتيرا  يموارد توان يم كه يحالدر 

قانون مقرر  حكم موارد استثناء از نييتعبه عنوان مرجع  هيمجرو قوه  نكردهموضع مخالف 
و تبصره  (23)«قانون مديريت خدمات كشوري» (91)امر در ماده  نيا چنانكه ؛است دهيگرد

 مشهود است. (91)«قانون تقسيمات كشوري» (24)به ماده  يالحاق (4)
در مورد حقوق و  يريگ ميتصم شود يممشاهده  2ـ4ـ2در مورد  چنانكه .5ـ5ـ1
است  يحالدر  نيا. گردد يم يتلق ينيتقن يامرنگهبان  يشورا هيروشهروندان در  يها يآزاد
 يعاليشوراخود در مورد  (92)2/21/2931مورخ  23313/91/32شورا در نظر شماره  كه

به حقوق مردم  كهجهت  نيارا از  يعال يشورا نيا اراتياختو  فيوظاآموزش و پرورش، 
 رتيمغادانسته و اعالم  يساسا( قانون 293موضوع اصل ) نامه نييآ قيمصادمربوط است از 

 .گردد يمانگاشته  يياجرا يامرمورد  نيااساس  نياو بر  دينما يم مذكوربا اصل 
 زانيم نييتعنگهبان  يشورا هيرودر  شود يممشاهده  3ـ4ـ2در شماره  چنانكه .6ـ5ـ1

نگهبان در  يشورا كهوجود دارد  زينموارد  يبرخ يول ينيتقناست  يامرو تخلفات  ميجرا
 گريدنشان نداده و به عبارت  واكنش رانيوز أتيهمجازات به  نييتعحق  يواگذارال قب

در مورد  كه 25/4/2934مورخ  22593/91/34بر آن صحه گذاشته است مانند نظر شماره 
حق  يواگذاردر مورد  يول ديگردارائه  (92)يليرحمل و نقل  شبكهآزاد به  يدسترسقانون 

( را 32اصل ) رادياو  كرده سكوت رانيوز أتيه نامه نييآه ها ب تخلفات و مجازات نييتع
 وارد ندانسته است.

 ندیبرآ. 0ـ1
به  كنون، تا ينيتقنو حدود امر  ارهايمعنگهبان در مورد  يشورا ديگرد ذكر چنانكه

 نيمهمتر كه( 25)اصل  است. كردهاستناد  ياساس( قانون 32( و )52(، )01(، )25اصول )
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 يشورااز مستندات  يكي، رود يمبه شمار  رانيا ياسالم يجمهورقوا در  کيتفكمنبع 
 يياجراو  ينيتقنمنجر به اختالط امور  كهاست  ينيقوان بيتصواز  يريجلوگنگهبان جهت 

 يشورا، ينيتقنمحدوده امر  نييتبدر خصوص  نيهمچن .(2ـ2ـ2)مانند مورد  شوند يم
از  يبرخ گردند يماداره  هيفق تيوالنظر  ريزهمه قوا  نكهيااصل و  نيانگهبان با استناد به 

خارج دانسته است مانند موارد  ياسالم يشورامجلس  تيصالحرا از  يگذار قانونشئون 
 كهرا  يموارد، ياساس( قانون 01اصل ) ذكرشورا با  نيا نيهمچن(. 4ـ2ـ2و  9ـ2ـ2)

( و 2ـ2)مورد  داند ينممجلس  يبرا يگذار قانونرا قابل  شود يم يرهبرمربوط به  ماًيمستق
اعالم  ياساس( قانون 52مجلس مبعث از اصل ) ينيتقن تيصالحامر را خارج از  نيا
اصول  نياستنادتراز پر  يكي ياساس( قانون 32) اصل نيهمچن(. 2ـ9ـ2)مورد  كند يم

امور  ينيتقن تيماه صيتشخاز اجرا بوده و در  نيتقن زييتمدر بحث  نگهبان يشورا يبرا
بودن  ضيتفوقابل  ريغخود فقط بر  يخوداصل به  نيا كه يحالدارد، در  دكاربر اريبس
است  ينيتقن يامرچه  نكهياو  كند يماشاره  ياسالم يشورامجلس  ندگانينما ينيتقن ارياخت

. اما هر جا شورا خواسته است شود ينماصل استنباط  نيا، از ستين ينيتقن يامرو چه 
 راديامجلس است از  يگذار قانون ازمنديندارد و  ينيتقن تيماه يمورد كه دينمااعالم 
 تيماهمربوط به  كهاستدالل  هيپا کيموارد  نيا اكثردر  كهاست  كرده( استفاده 32اصل )

 ينيتقن تيماه كه 90اصل  كه 3ـ4ـ2)مانند مورد  گردد ينم ذكرآن موضوع است  ينيتقن
اشاره شده است(. البته  32صل نشده و فقط به ا ذكراست  كرده ديتأكجرم و مجازات را 

از غفلت شورا  يناشاز موارد  يبرخاستدالل در  گريد هيپا ذكرعدم  كهاست  ذكرالزم به 
وجود ندارد و  نهيزمدر آن  يمصرحاصل  چراكه، ستين ياساسقانون  گريداصول  ذكراز 
 تيهمانگهبان از  يشوراو استنباط مستقل  صيتشخ قتيحق( در 32اصل ) راديا تذكربا 
 29ـ4ـ2)مانند مورد شماره  گردد يممشخص  ياساسقانون  تيكلامر بر اساس  کي ينيتقن
 نييتب ينيتقن يامر، به عنوان يتيحاكمو  يگريتصدامور  صيتشخ، 32با استناد به اصل  كه

 يها تيصالحاصل گرفته است، حدود  نياشورا مستند به  كه يراداتياالبته از  شده است(.
 .(4ـ4ـ2)مورد  قابل فهم است زين يقانوگذاردر امر  يماسال يشورامجلس 

 ییاجراو حدود امر  ارهایمع. 2

 يبررسوجود ندارد،  ياساسدر قانون  يياجرااز امور  يروشن فيتعر كه ييآنجااز 
و به  بكاهد يمفهومابهام  نيااز  يحدودتا  تواند يم ياساسنگهبان قانون  يشوراآراء 
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نگهبان در  يشورامنظور اصول مورد استناد  نيهم. به كند كمکاز اجرا  نيتقن زييتم
 .گردد يمنهاد، مطرح  نيا ياظهارنظرها

 یاساسقانون  75اصل . 1ـ2
(، ايراد مغايرت 25ي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل )شوراي نظرات بررسبا 

 قابل برداشت است؛  ريزبا قانون اساسي گرفته است موارد 
و قوه مقننه  يياجرااست  يعملاز وزراء(  ريغ) يياجراو عزل مقامات نصب  .1ـ1ـ2

جمهور و وزرا. مانند نظر  سيرئاز  ضاحياستو  ؤالسحق دخالت در آن را ندارد مگر حق 
 .(99)نگهبان يشورا 2/9/2901مورخ  2923شماره م/

 يياجرا يامرو مصرف آن  صيتخص يولاست  ينيتقن يامربودجه  بيتصو .2ـ1ـ2
مورخ  3219و قوه مقننه حق دخالت در آن را ندارد. مانند نظر شماره  باشد يم

  .(94)نگهبان يشورا 20/22/2902

داشته باشد قوه  يياجرا فيوظاشود و  ليتشك هيمجردر قوه  كه يئتيههر  .3ـ1ـ2
حق  كهجلسات آن را ندارد، هر چند  ليتشكو  ها يريگ ميتصممقننه حق دخالت در 

و تفحص پا  قيتحقدر خصوص  ياساس( قانون 50بر اصل ) ينمبتنظارت مجلس 
  .(92)نگهبان يشورا 92/2/2902مورخ  3239برجاست. مانند نظر شماره 

است و قوه مقننه حق دخالت  يياجرا يامرآن  ياجراو  يياجرا نامه نييآ هيته .4ـ1ـ2
  .(90)نگهبان يشورا 23/9/2951مورخ  2952در آن را ندارد. مانند نظر شماره 

دولت را به  تواند ينماست و قوه مقننه  يياجرا يامربه مجلس  حهيال ميتقد .5ـ1ـ2
 .(95)نگهبان يشورا 2/3/2959مورخ  5242. مانند نظر شماره دينما مكلفامر  نيا

قوا حق دخالت در آن را ندارند.  ريساو  يياجرااست  يامرانتخابات  يبرگزار .6ـ1ـ2
  .(93)نگهبان يشورا 23/2/2954 مورخ 222مانند نظر شماره 

 يامر، يدولت مراكز كارساعات  نييتعمانند  يياجراامور  اتيجزئ نييتع .7ـ1ـ2
 بلكه كندرا مختل  هيمجربا دخالت در آن، استقالل قوه  تواند ينماست و قوه مقننه  يياجرا

ماره نگهبان در نظر ش يشورا چنانكه، كردواگذار  نامه نييآامور را به  نيا ديبا
  كند. بر اين امر تأكيد مي (93)5/21/2932مورخ  23313/91/32

از قوه  ريغ ينهادهامربوط به  كه ينيقوان يبرا نامه نييآ نيتدوحق  هيمجرقوه  .8ـ1ـ2
  .(41)نگهبان يشورا 22/9/2935مورخ  25233/91/35است را ندارد. مانند نظر شماره  هيمجر
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 یاساسقانون  06اصل  .2ـ2
(، ايراد مغايرت 01ي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل )شورانظرات  يبررسبا 

 قابل برداشت است؛  ريزبا قانون اساسي گرفته است موارد 
توسط دولت  ماًيمستق ديبا يياجرااست و امور  يياجرا فيوظادار  دولت عهده .1ـ2ـ2
بدون نظر دولت  يياجرامور را در ا گريد ينهادها تواند ينممجلس  نيبنابرا، رديگانجام 

 .(42)نگهبان يشورا 4/9/2902مورخ  4234شماره  هينظردهد. مانند  مشاركت
قوا حق  ريسااست و  يياجرااز زمره امور  كشور تيامن يشورا فيوظا .2ـ2ـ2

 شوراي نگهبان. (42)29/9/2902مورخ  3392شماره مانند نظر  دخالت در آن را ندارند.
است  يياجرا يامر زين كشور يياجرامختلف  يها بخش يعال يشورا ليتشك .3ـ2ـ2

در آن را  يرأهمراه با حق  تيعضومجلس( حق  ندگانينما ژهيو)به  ريوزاز  ريغو 
 .(49)نگهبان يشورا 2/3/2959مورخ  5242ندارند. مانند نظر شماره 

 نيابا مصوبه خود  تواند ينمو مجلس  يياجرااست  يعمل كاركنان قيتعل .4ـ2ـ2
مورخ  14443/22/52. مانند نظر شماره كندواگذار  هيمجررا به خارج از قوه  يياجراعمل 

 .(44)نگهبان يشورا 20/2/2952
جلسات  ليتشكو  ها يريگ ميتصمحق دخالت در  هيقضائمقننه و  يقوا .5ـ2ـ2

داشته باشند را  ينظارتو  يياجرا فيوظاشده و  ليتشك هيمجردر قوه  كه ييشوراها
جمهور  سيرئ ايمربوطه  ريوز دييتأپس از دخالت، مصوبات شورا به  آنكهمگر ندارند 
  شوراي نگهبان. (42)22/4/2934مورخ  22023/91/34نظر شماره  مانندبرسد. 
به  تواند ينمو قوه مقننه  يياجرااست  يامر، يدولت مراكز كارساعات  نييتع .6ـ2ـ2

نگهبان در نظر شماره  يراشو چنانكه، كندامور دخالت  نيادر  يجزئصورت 
 كند. بر اين امر تأكيد مي (40)5/21/2932مورخ  23313/91/32

در قوه  ييشورانداشته باشد به  يياجرا تيماه كه يارياختهر  كردنمحول  .7ـ2ـ2
  شوراي نگهبان. (45)29/9/2935مورخ  25242/91/35نظر شماره مانند ممنوع است.  هيمجر

 یاساس( قانون 51اصل ). 3ـ2
(، ايراد مغايرت 52ي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل )شوراي نظرات بررسبا 

 قابل برداشت است؛  ريزبا قانون اساسي گرفته است موارد 
 ارياختاعمال  تيفيك، برداشت، نوع و صيتشخنسبت به  تواند ينمجمهور  سيرئ ـ
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نگهبان در نظر  يشورا نكهچنا. كنداعمال قدرت  ايمجلس اظهار نظر و  يگذار قانون
 كند. بر اين امر تأكيد مي (43)25/2/2932مورخ  2344/91/32شماره 

 یاساس( قانون 113اصل ). 4ـ2
مانند نظر مربوط  يمواردشورا در  نيا كه دهد يمنگهبان نشان  يشورانظرات  يبررس

جمهوري اليحه اصالح قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست »به 
 كه ييآنجا( را وارد دانسته است اما از 229اصل ) راديا 25/2/2932مورخ « اسالمي ايران

است و تمام  كرده زين ريتفسرا  ياساس( قانون 229مورد، اصل ) نيانگهبان در  يشورا
. از شود يم ذكر زين ريتفاسقسمت  نيااست در  كرده تكرار ريتفاسنظرات خود را در 

 و محدوده آن قابل برداشت است؛« اجراي قانون اساسي»وم امر مفه مذكورموارد 
از  ياصل كهاست  يجائمربوط به  ياساس( قانون 229اصل ) ياجرا تيمسئول .1ـ4ـ2

نگهبان  يشورا چنانكهمتوقف شده باشد  اياجراء نشده باشد  يكلبه  اي ياساساصول قانون 
 است. كرده ديتأكامر  نيابر خود  (43)2/22/2952مورخ  2423/22/52در نظر شماره 

بتواند در  جمهور سيرئ كه ستينآن  ياساسقانون  (229مستنبط از اصل ) .2ـ4ـ2
)مانند نظر  كندمختلف نظام دخالت  نيمسئول اراتياختو  فيوظا اتيجزئو  قيمصاد

 چنانكهدهد  ليتشكرا  يأتيهمورد  نيادر  اي (21)(22/3/2955مورخ  9332/22/55شماره 
 دارد. ديتأكامر  نياخود بر  (22)25/2/2932مورخ  2344/91/32گهبان در نظر شماره ن يشورا
نظارت بر اجراي »از  ريغ يامر ياساسقانون  (229اجرا در اصل ) تيمسئول .3ـ4ـ2

مورخ  45242/91/32شماره  يريتفس هينظرنگهبان در  يشورا چنانكهاست.  «قانون اساسي
 دارد. شارهاامر  نياخود بر  (22)22/4/2932

 ستين يمواردشامل  ياساس( قانون 229جمهور در اصل ) سيرئ ياجرا تيمسئول .4ـ4ـ2
را به عهده  يفيوظاو  اراتياختاعمال  تيفيك، برداشت نوع و صيتشخ ياساسقانون  كه

 يشورامصلحت نظام، مجلس  صيتشخنگهبان، مجمع  يشورا، يرهبرمجلس خبرگان 
 هينظرنگهبان در  يشورا چنانكهگذاشته است.  يگريدو دستگاه  و هر مقام هيقضائ، قوه ياسالم
 .كند يم حيتصرامر  نياخود بر  (29)22/4/2932مورخ  45242/91/32شماره  يريتفس

 یاساس( قانون 124اصل ). 7ـ2
بر مصوبات  يمواردشورا در  نيا كه دهد يمنگهبان نشان  يشورانظرات  يبررس
 ريزمورد  مذكور راداتيااز  كه( گرفته است 224اصل ) راديا ياسالم يشورامجلس 
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 و محدوده آن قابل برداشت است؛ يياجرادرباره مفهوم امر 
انتخاب معاون از  بلكه كند نييتعجمهور معاون  سيرئ يبرا تواند ينمقوه مقننه  ـ

مورخ  9034نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهجمهور است.  سيرئ يياجرا اراتياخت
 كند. بر اين امر تأكيد مي (24)22/5/2952

 یاساس( قانون 135اصل ). 5ـ2
ايراد  ،(293)با ابتنا به اصل  در آن مواردي كهنگهبان  يشورانظرات  يبررسبا 

 قابل برداشت است؛  ريزموارد  گرفته است مغايرت با قانون اساسي
 جاديا رينظهستند  يا نامه بيتصو تيماه يدارا كه يمورد يماتيتصماتخاذ  .1ـ7ـ2
و  رانيوز أتيه نامه بيتصو ازمندينو  يياجرااست  يامر، يياجرا يها دستگاهدر  يمراكز

مورخ  0210نگهبان در نظر شماره  يشورا كه. همانگونه كردواگذار  ريغآن را به  توان ينم
 بر اين امر اشاره دارد. (22)29/3/2902

 أتيهمختص  يحقست و ا يياجرا يامرو دستورالعمل،  نامه نييآ بيتصو .2ـ7ـ2
دخالت  نيچن همو  شانيا ريغاز آنان است و سپردن آن به  يفرد ايو  يجمع ايو  رانيوز

مورخ  2952نگهبان در نظر شماره  يشورا چنانكهامر ممنوع است.  نياقوه مقننه در 
و  يبهدار ونيسيكم يهمكاربه  نامه نييآ بيتصو كردن موكولخود،  (20)23/9/2951
دانسته است. و در  ياساس( قانون 293را خالف اصل ) ياسالم يشورالس مج يستيبهز

به  نامه نييآ بيتصوارجاع  22/2/2953مورخ  (25)4222/22/53شماره  يريتفسنظر 
 .داند يم ياساس( قانون 293مجلس را خالف اصل ) يها ونيسيكمبا  ونيسيكم

 رانيوز أتيه تيحصالو در  يياجرااست  يعمل يادار يها سازمان تيريمد .3ـ7ـ2
 چنانكهامر ممنوع است.  نيادر  شانيا ريغاز آنان است و دخالت  يفرد ايو  يجمع ايو 

 به اين امر اشاره دارد. (23)5/4/2952مورخ  4330نگهبان در نظر شماره  يشورا
 يياجرا يامر زين كشور يياجرامختلف  يها بخش يعال يشورا التيتشك .4ـ7ـ2

در آن را ندارند.  يرأبا حق  تيعضومجلس( حق  ندگانينما ژهيوه )ب ريوزاز  ريغاست و 
  .(23)نگهبان يشورا 2/3/2959مورخ  5242مانند نظر شماره 

و  ينيتقناست  يامرقانون  کي يبرا يياجرا نامه نييآبه  ازين صيتشخ .5ـ7ـ2
ه نگهبان در نظر شمار يشورا چنانكهاز قوه مقننه ممنوع است.  ريغآن به  يواگذار

 كند. بر اين امر تأكيد مي (01)25/2/2932مورخ  493/91/32
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 . موارد متناقض5ـ2
بر ارائه نظر بر  كهنموده است  يسعنگهبان  يشوراگفته شد،  نيااز  شيپ چنانكه

شد در  دهيد كههمانگونه  يولاستوار بماند  ياساسبرداشت از اصول قانون  کياساس 
است. در  نكردهعمل  شيخو هيروبه  ينيتقنامور  صيتشخشورا در  نياموارد  يبرخ
هم وارد  ينقدو اگر  گردد يممشاهده  كمتردست  نيااز  يموارد يياجراامور  صيتشخ

 است: ياساسبه مقصود قانون  لينآن نهاد و عدم  راداتيااست بر نحوه 
 ارياخت، ياساس( قانون 224، طبق اصل )گردد يممشاهده  2ـ2در مورد  كههمانگونه  ـ
عنوان معاونت  يسازمان ليتشكبا  تواند ينمجمهور است و مجلس  سيرئتن معاون با داش

مجلس  يول، دارد يمرا اعالم  مذكوراستدالل، نظر  نيهمنگهبان با  يشورابر آن نهد و 
 سيرئو منصوب بودن  كردهدر مقام اصالح، فقط لفظ معاون را حذف  ياسالم يشورا

 راديابار مورد  نياو مصوبه  كند يم تكرارر را جمهو سيرئتوسط  ستيز طيمحسازمان 
 سيرئمنصوب  يفرد استيرسازمان به  ليتشك كهاست  يحالدر  نيا. رديگ ينمشورا قرار 
 نيمسئولدر عمل  نكهيا كماجمهور است.  سيرئ يبرامعاونت  ليتشك يمعناجمهور به 

مجلسند، به عنوان برآمده از قانون مصوب  كه يفرهنگ راثيمو  ستيز طيمح يها سازمان
  است. ياساس( قانون 224اصل ) ريمغاامر  نياو  شوند يمجمهور شناخته  سيرئمعاونان 

 ندیبرآ. 5ـ2
نگهبان در خصوص مصوبات  يشوراتمام نظرات  يبررسگفته شد پس از  چنانكه

(، 01(، )25آن مستند به اصول ) محدودهو  يياجراامر  يارهايمعمجلس اول تا هشتم، 
در  تياهمحائز  نكتهقابل برداشت است.  ياساسقانون  (293( و )224(، )229(، )52)

 يكلاصل به طور  نيا كه ييآنجااز  كهآن است  ياساس( قانون 25خصوص اصل )
 كه يمورددر هر  توانسته يمنگهبان  يشورا نيبنابرا، كند يم انيبقوا را  يكاركرداستقالل 

 ياصول ريسا، عالوه بر استناد به داده است و اجرا را نيتقنممزوج شدن حدود  صيتشخ
در مورد  چنانكه) كندهم استناد  ياساسقانون  (25مورد نظرش بوده، به اصل ) ماًيمستق كه
( است كردهاشاره  زين 25، به اصل ياساسقانون  293شورا عالوه بر استناد به اصل  4ـ2ـ2

از  كه 2ـ2ـ2)مانند مورد  پوشد يمچشم  ميمستق راديا ذكرموارد از  يبرخدر  يحتو 
 را مستند ياساسقانون  25و رأساً اصل  كرده يخوددار ياساسقانون  22استناد به اصل 

امر  کي يياجرا تيماهمستقل خود را از  صيتشخ نكهيا ايخود قرار داده است( و  راديا
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 نينهمچ انتخابات(. يبرگزاردر مورد  0ـ2ـ2. )مانند مورد كند انيباصل  نيا راديا ليذ
قوا  کيتفكنگهبان در اعمال  يشورااز مستندات  گريد يكي ياساس( قانون 01اصل )

 نيبنابرادارد.  ديتأكو وزراء  جمهور سيرئتوسط رهبر،  هيمجرو بر اعمال قوه  باشد يم
استناد  ياساسقانون  (01به مصوبات مجلس به اصل ) راديا يبرا نگهبان يشوراهرجا 
آن بوده و از انجام آن توسط قوه  ريغاز  يياجراامور  زييتمام در مق قتيحق، در است كرده

 گريد(. ها بانک كارساعت  نييتعدر مورد  0ـ2ـ2است )مانند مورد  كرده يريجلوگمقننه 
در  يياجرا، ورود مقامات ياساس( قانون 52با استفاده از اطالق اصل ) نگهبان يشورا آنكه
جهت آن را  نياو از  دانستهممنوع  را يگذار قانونامر  تيفيكو برداشت نوع و  صيتشخ

 زين ياساسقانون  (229. در مورد اصل )كند يم ادي يياجراامر  يها تيمحدودبه عنوان 
اعالم  ياساسقانون  ياجراجمهور را مسئول  سيرئ كهاصل از آنجا  نيا كه كرداشاره  ديبا
اصل تا به حال بارها از  نيا. مفهوم شود يماز اجرا مرتبط  نيتقن کيتفك، به بحث كند يم

 تيمسئول كه كرده ديتأكبارها  زيننگهبان مورد سؤال واقع شده است و شورا  يشورا
 كهگردد  ريتفس يا گونه به ديبا ياساسقانون  (229در اصل ) مذكور ياساسقانون  ياجرا

 ياساسقانون  ياجرا تيمسئول نيبنابرا. نشوداستقالل قوا  يمرزهارفتن  نيبموجب از 
 يياجراقوه  يبراآن را  ياجرالوازم  ياساسقانون  كهجمهور تا آن جاست  سيرئتوسط 
بر نداشته باشد و  يميمستقمسئول  كهوجود داشته باشد  ياصل نكهيا ايباشد و  دهيد كشور

آن  ياجرامسئول  ياساسقانون  (229اطالق اصل ) به استنادجمهور  سيرئآن اساس 
لوازم  كه منكراز  ينهدر مورد امر به معروف و  ياساس ( قانون3گردد. مانند اصل )

 يعنيموارد  نيااز  ريغنشده است. در  دهيد ياساسدر قانون  يخاصمقام  يبراآن  يياجرا
 باشد يم هيمجرخارج از قوه  يمسئول يدارا ياساساز اصول قانون  ياصل كه ييجادر 

نوشتار،  نيدرامتناسب با بحث ما  منظر و نياندارد. از  يكاربرد ياساسقانون  (229اصل )
 گونه چيهنگهبان  يشورامطابق نظرات  ياساسقانون  (229و اجرا، اصل ) نيتقندر تقابل 

 جاديا ياسالم يشورابر مجلس  نيتقندر اصول مربوط به  جمهور سيرئ يبرارا  يتفوق
 ياشورمورد استناد  اصولاز  گريد يكي زين ياساسقانون  (224. اصل )كردنخواهد 

جمهور در نصب  سيرئ ارياختدر مورد  كهاز اجراست  نيتقن کيتفكنگهبان در خصوص 
 کي سيرئ، از التيتشك کي ياعضا يمعرفضمن  كه يموارد. در ديگو يممعاون سخن 

اصل را  نيا راديانگهبان  يشورا شود يم اديجمهور  سيرئسازمان به عنوان معاونت 
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اصل جزء  نياخصوص داشتن معاونت طبق در  يريگ ميتصم چراكه شده است متذكر
اما در خصوص اصل  .است و قوه مقننه حق دخالت در آن را ندارد يياجرا اتيعمل

خود به مصوبات  راداتيانگهبان در  يشورا كه كرداشاره  ديبا ياساس( قانون 293)
سخن از  كه يصورتدر  آنكهنخست  :پرداخته است ها نامه نييآمجلس از دو منظر به 

 رانيوز أتيه يعني ربطيذتوسط مقام  ديبامصوبه آمده باشد حتماً  کيدر  يياجرا نامه نييآ
 يينها دييتأو عدم  گرانيدمربوطه صادر شود و صدور آنها با هر گونه دخالت  ريوزو 
)مانند مورد  شود يماعالم  ياساس( قانون 293جمهور، خالف اصل ) سيرئ اي ريوز
و  يادار فيوظا انجام يها حوزهمستقل در  يها نامه نييآصدور  آنكه گريد( و 2ـ5ـ2

نباشد را  يعاد نيقوانخالف  كه ييجاتا  يادار يهاسازمان  ميتنظو  نيقوان ياجرا نيتأم
 .(9ـ5ـ2)مانند نظر شماره  داند يممرتبط  ريوزو  رانيوز أتيه تيصالحو در  يياجرا امر

 يقانون تيماهبر  ديتأك رغم يعلنگهبان  يشورا كهآن است  تياهمحائز  نكتهاما 
 صيتشخدانسته و  ينيتقنو  يياجرامفهوم را اعم از  نياموارد  يبرخ، در «ضوابط اجرايي»

 يياجرامقامات  بيتصو ازمندينضابطه و به تبع آن  کيداشتن  يياجرا نامه نييآ تيماه
 صيشختمجلس بودن آن را منوط به  بيتصو ازمندينقانون بودن آن ضابطه و  ايبودن 
مورخ  24354/91/30مانند نظر شماره  و داند يمآنها از آن ضابطه  يتلقو  ندگانينماخود 

است خالف  يقانون نيمواز مذكوراگر منظور از ضوابط  كه كند يماظهار  (02)0/22/2930
سپرده شده است و اگر منظور از آن ضابطه  ندگانينما ريغبه  كه( است چرا 32اصل )
هم دارد خالف اصل  ريوز ريغعضو  كه يگروهاست سپردن آن به  يا نامه نييآموارد 

 است. ياساس( قانون 293)

 یریگ جهینت

نگهبان و پس از  يشوراها در نظرات  از آن کياز اجرا و محدوده هر  نيتقن زييتم يبرا
نگهبان در مقام  يشوراخصوص الجرم نظرات  نيادر  يكاف يريتفسفقدان نظرات 

و  يبند جمعو پس از  گرفتقرار  يبررسرد صوبات مجلس مواظهارنظر درخصوص م
مرتبط با هر  يياجراو  ينيتقنو حدود امر  صيتشخبر  يمبنشورا  يارهايمعاستخراج مناط، 

هر  انيپا. در ديگرد، مطرح يياجراو امور  ينيتقندو بخش امور  ليذ ياساساصل قانون 
 .ديگرد ذكرمستخرج  يارهايمعشورا و متناقض با  هيروبخش موارد خالف 
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به صورت  نيااز  شيپ قتيحقارائه گردد در  ديبا يبند جمعبه عنوان  اكنون كهچه  آن
ارائه  نديبرآبه عنوان  يياجراو  ينيتقنامور  يها بخشاز  کيهر  يبررس انيپاخُردتر در 

نگهبان در  يشورا، قيتحق نياطبق  كهاضافه نمود آن است  ديبا كهشده است، اما آنچه 
از  االمكان يحت كهبر آن داشته است  يسع يياجراو  ينيتقن قيمصادصوص برشمردن خ
 چنانكهمهم موفق بوده است،  نيادر  زين ياديزو تا حدود  كند يرويپواحد  يالگو کي
الگو را در برداشت از  کيوجود  كه ينظرات اديزالگوها و تعداد  نيا ذكرنوشتار به  نيا

شد، موارد  ذكردر موارد متناقض  كههمانگونه  كنيلت. ، پرداخكرد يمهر اصل ثابت 
 کي توان يمنگهبان  يشورااز نظرات  كهادعا  نيا استحكاماز  كهوجود دارد  زين يمتعارض

چند  دينبا. اما كاهد يمرا  كرداز اجرا استخراج  نيتقن زييتمجامع و مانع جهت  يالگو
 را از نظر دور داشت: نكته

واحد و  ريس کيبر  يمتكاقض برشمرده شده نسبت به موارد : موارد تنكه آننخست 
 .كاهد ينمانجام شده  يعلم كاراز ارزش  نيبنابرااست،  يتر كم اريبس يفراوان يدارا يمنطق

 يزمانبازة  کينگهبان در  يشوراانجام شده در مورد نظرات  يبررس: كه آن گريد
 تواند يم ياديز، موارد اندکدان چن مدت نه نياساله صورت گرفته است و در  92حدوداً 

 ياعضا رييتغبه  توان يماز آن جمله  كهد نگهبان مؤثر افتاده باش يشوراات نظر رييتغبر 
شورا از اصول قانون  ياعضافهم  رييتغو  تكامل يحتنگهبان به مرور زمان و  يشورا
 .كرد، اشاره ياساس

 طيشراآن نظام با  نيمواز يهمراهبه انعطاف و  يحقوقنظام  کي ييايپو: كه آنسوم 
و  ريتفاستاب  كه ياصولدر برداشت نظر از  نكهيادارد تا  يبستگ زين ياجتماع

 .نديآ كاراز دوران گذار به  نهيهز كمجهت عبور  يپلدارند به عنوان  يمتفاوت يها برداشت
مانع از طرح  دينبا تيواقعاز  يسهمداشتن  رغم يعلگفته  شيپ: موارد آنكهو آخر 

واحد در برداشت از  سبک کياز  يرويپبر  نگهبان يشورا شتريبم امعان دقت نظر لزو
 از اجرا گردد. نيتقن زييتم طهيحدر  هيژوبه  ياساساصول قانون 
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 ها ادداشتی
ها و  نيز مغاير با قانون اساسي است زيرا تعيين ناظر دائمي در وزارتخانه 4ماده  »...ـ 1

شوراي اسالمي نوعي دخالت قوه مقننه در قوه مجريه است و  هاي دولتي از طرف مجلس سازمان
 «.باشد ( نمي50اين احراز مصاديق اصل )

ماده واحده مغاير اصول  2موظف نمودن وزير به شركت در كميسيون تخصصي در بند »ـ 2
 «.بوده فلذا مغاير قانون اساسي شناخته شد 33و  51، 25

 يشورا 22و  24، 0، 2 يبندها فيوظاچون  0ماده  25و  22، 3، 0، 2، 9، 2 يبندهاـ در 4»ـ 3
 تيوال اراتياختبا  ريمغاآموزش و پرورش داده است، لذا  يعال يشورارا به  يفرهنگانقالب  يعال

 شرع شناخته شد... نيموازبا  ريمغا زينو  ياساسقانون  25مصرح در اصل  هيفقمطلقه 

مصلحت  صيتشخو مجمع  يفرهنگنقالب ا يشوراچون شامل مصوبات  20ـ اطالق ماده 3... 
شماره  اتينظراست  نيهمچن«. شناخته شد ياساسقانون  222و  25اصل  ريمغالذا  شود يمنظام 

 ... .و  3/22/2931ـ ق مورخ 2395و  2/21/2931مورخ  2353/22/31شماره 

به مواردي  هاي آنها نسبت ( و تبصره04و 2ـ اطالع عدم معافيت مالياتي مستفاد از مواد )2»ـ 4
اند، نظير آستان قدس  العالي( نظر به معافيت داده كه حضرت امام)ره( يا مقام معظم رهبري )مدظله

شماره  اتينظراست  نيهمچن« قانون اساسي است 25رضوي، خالف شرع و مغاير اصل 
 ...و  3/22/2931ـ ق مورخ 2395و شماره  2/21/2931مورخ  2353/22/31

وزير و رئيس جمهور به جواب دادن به تذكر نمايندگان، خالف اصل  الزام 232در ماده »ـ 5
 «.قانون اساسي است 25

قانون اساسي، )مجلس شوراي اسالمي در حدود مقرر  52ـ نظر به اينكه به موجب اصل 2»ـ 6
)اعمال قوه مجريه جز در اموري كه  01تواند قانون وضع نمايد( و طبق اصل  در قانون اساسي مي

به عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا است( مستقيماً 
گذاري مجلس شوراي اسالمي در رابطه با نماينده مقام رهبري در وزارت اطالعات، خارج از  قانون

 «.قانون اساسي مغاير است 52و  01با اصول  2حدود مصرح در قانون اساسي است بنابراين ماده 
 .3به شماره  کر.ـ 7
اين اصطالحات و عناوين اگر احتياج به تعريف دارد چنانكه در طرح فرض شده است  ...»ـ 8

بايد قبالً مانند مصوبه معادن در طرح، مذكور و كل طرح با توجه به آن تعاريف به تصويب برسد 
دن نامه مفهومش واگذاري اختيار كوتاه كر و اگر احتياج به تعريف ندارد پس واگذاري آن به آيين

يا گسترش دادن موضوع حكم و مفهم مشخص اين اطالعات و عناوين به هيأت وزيران است و 
 اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي مغايرت دارد...  32اصل گذاري است، با  چون مآالً قانون
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 ... .و  2/21/2931مورخ  2302/22/31و شماره  91/3/2950مورخ  2123/22/50شماره 

ه تعيين ضوابط اجازه تأسيس و توسعه و انتقال مؤسسات پزشكي را در تمام ك 29ـ ماده 2»ـ 9
قانون  32گذارد، به نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان مغاير با اصل  نامه مي كشور به عهده آيين

مورخ  21305و شماره  29/9/2902مورخ  3330شماره  اتينظراست  نيهمچن«. اساسي است
 ... .و  23/22/2902

كه اختياراتي ]نظير معافيت از پرداخت تمام يا قسمتي از بهاي  53تبصره  2بند  ـ9»ـ 11
گذاري است و در صالحيت مجلس  دولت واگذار نموده است كه قانون گذرنامه[ را به هيأت

شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي شناخته شد 32باشد مغاير با اصل  شوراي اسالمي مي
 ... .و  22/22/2959مورخ  5034و شماره  23/9/2951مورخ  2952

بند ب ماده واحده ]كه اصالح و تغيرات الزم در تشكيالت و حقوق كادر و ... با موافقت »ـ 11
گذاري را از آن  قانون اساسي كه قانون 32داند[ با اصل  كميسيون ديوان محاسبات مجلس مي

مورخ  9912شماره  اتينظراست  نيهمچن«. داند مغايرت دارد مجلس شوراي اسالمي مي
 ... .و  29/9/2952مورخ  9924و شماره  21/9/2952

موكول به اذن حاكم شرع  29و  22و  22مواد  9و تبصره  2ـ چون مواردي كه در ماده 4»ـ 12
شده است مواردي است كه با حقوق افراد و حرمت حيثيات آنها ارتباط دارد و اين موارد بطور 

گذاري  نشده است و احالة آن به مقامات قضايي و اجرايي نوعي قانونتفصيل در قانون معلوم 
ـ ق مورخ 2539شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي مغايرت دارد 32است با اصل 

 ... .و  24/2/2934مورخ  22542/91/34و شماره  25/3/2904

خي موارد از جمله خالف موازين شرع است و تبصره آن نيز ]كه تعيين بر 92ـ ماده 23»ـ 13
هاي شوراي عالي كار گذاشته است[ چون نوعي  كار افتادگي و... بر عهده دستورالعمل

شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي است 32گذاري است خالف اصل  قانون
 ... .و  91/3/2953مورخ  2354/22/53و شماره  2/2/2955مورخ  2023/22/55
حدود صالحيت علمي و اخالقي ذكر نشده است مغاير  5صره ماده ـ نظر به اينكه در تب2»ـ 14

و شماره  29/2/2902مورخ  3322شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي است 32با اصل 
 ... .و 23/2/2931مورخ  2112/22/31

وزيران نموده مغاير با  كه تعيين ميزان جريمه را منوط به تصويب هيأت 2ـ ذيل تبصره 2»ـ 15
و  23/0/2954مورخ  301شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي شناخته شد 32ل اص

 ... .و  91/3/2950مورخ  2123/22/50شماره 

طرح تشكيل شورايعالي  4و  9، 2ـ بخشي از هدف و وظايف مذكور در در موارد 2»ـ 16
يگر از آنها نيز يا اشتغال از مقوله تقنين است كه مربوط به مجلس شوراي اسالمي است، بخشي د
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وزيران و يا از جمله وظايف و اختيارات وزير و وزارت كار و امور  از وظايف و اختيارات هيأت
اجتماعي است، از اين رو تفويض تعيين اهداف و اجراي وظايفي كه بر عهده قوه مقننه و 

ز تعدادي از وزيران و يا وزير كار و امور كار و امور اجتماعي است به شورايي مركب ا هيأت
است  نيهمچن«. قانون اساسي است 293و  32، 01، 23وزيران و مسئوالن غير وزير مغاير اصل 

 و ... . 4/22/2932مورخ  0422/91/32اره و شم 24/21/2932مورخ  0209/91/32شماره  اتينظر

هاي  به تصويب كميسيون 2922هاي كاال مصوب  نامه ايمني انبار با توجه به اينكه آيين»ـ 17
شود؛ تفويض اختيار اصالح آن  مجلسين سنا و شوراي ملي سابق رسيده است و قانون محسوب مي

مورخ  22315/91/34شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي است 32به دولت مغاير اصل 
 ... .و  20/3/2935مورخ  23930/91/35و شماره  2/2/2934

توسط  ديبااست و  ينيتقناز امور  كهجا  آن از 4ماده  يـ وضع عوارض موضوع بند 2ـ 18
 ياساسقانون  32خالف اصل  شود يم نييتع...  كارگروهجا توسط  نيامجلس وضع گردد و در 

 شناخته شد.
 نيهمچن«. است ياساسقانون  32خالف اصل  ياسالم يشوراهاعوارض توسط  يبرقرارـ 9...
 .22/3/2932مورخ  2321/21/32شماره  هينظراست 

نامه اجرايي  ( كه تصويب نحوه رسيدگي و صدور رأي و تهيه آيين52ماده ) 2ـ تبصره 22»ـ 19
قانون اساسي شناخته  32نامه قرار داده است از اين جهت مغاير با اصل  و مالي را بر عهده آيين

 20294/91/32و شماره  2/2/2934مورخ  22322/91/34شماره  اتينظراست  نيهمچن«. شد
 ... .و  22/4/2932مورخ

( ماده واحده از اين جهت كه تفكيک امور تصدي و حاكميتي را به 2ـ تبصره )2»ـ 21
قانون اساسي  32گذاري است لذا مغاير با اصل  قانون  وزيران محول نموده و اين امر از شئون هيأت
 «.است

ر اصل عالي است[، مغاي ]كه در مورد تأييد بودجه توسط شوراي 4ماده  2ـ اطالق بند 2»ـ 21
 «. قانون اساسي شناخته شد 32

و همچنين تصويب تعاريف و  22ـ تعيين ضوابط كلي به نحو مذكور در بند ه ماده 9»ـ 22
بر عهده شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي  20هاي موضوع بند س ماده  اصطالحات استاندارد

قانون اساسي شناخته  293ل وزيران مغاير اص گذاشته شده است و واگذاري اين امور به غير هيأت
 «.شد

و  293و  01چون تعيين خط مشي بر عهدة آن گروه است خالف اصل  3ـ بند ز ماده 3»ـ 23
 «.قانون اساسي است 01كند خالف اصل  موارد ديگري كه شورا مستقل عمل مي

كه  0و وظايف مذكور در ماده  2ـ تشكيل شوراي عالي با كفيت مذكور در ماده 2»ـ 24
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 293و  01نامه را بر عهده دارد خالف اصل  از عضو غير وزير است و وظيفة تهية آيين متشكل
 «.قانون اساسي است

با توجه به شرح وظايفي كه براي شوراي عالي تعيين شده است ]از جمله  2الف( ماده »ـ 25
 «.قانون اساسي است 293تهيه خط مشي[ خالف اصل 

( و عبارت ساير 2وزش و پرورش در صدر ماده )ـ اطالق عبارت تصويب مقررات آم2»ـ 26
كه قانوني وجود نداشته باشد به نحوي تقنين است. لذا مغاير  امور در ذيل اين ماده در مواردي

 «.قانون شناخته شد 32اصل 
 . 20به شماره  کر.ـ 27
شد گذاري با ( مقصود از ضوابط مذكور در اين ماده چنانچه قانون2( ماده )2ـ تبصره )2»ـ 28

 «.قانون اساسي است 293نامه باشد مغاير اصل  قانون اساسي است و اگر آيين 32مغاير اصل 
شوند، در  ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي وزارتخانه»ـ 29

توانند حسب وظايف قانوني خود در  صورت ضرورت با تأييد سازمان و تصويب هيأت وزيران مي
سطوح تقسيمات كشوري واحد سازماني داشته باشند. در اين صورت كليه واحدهاي برخي از 

وابسته به يک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يک از سطوح 
گيرند. موارد استثناء  تقسيمات كشوري در يک واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي

 «.رسد تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران مياز حكم اخير اين ماده با 
 ريزبه شرح  يكشور ماتيتقسو ضوابط  فيتعار( قانون 24به ماده ) يالحاق( 4تبصره )»ـ 31

دستگاه  مشترک شنهاديپماده بنا به  نيااز شمول  يمستثنموارد  ريساـ 4 تبصره :شود يماصالح 
 «.اهد بودمجاز خو رانيوز أتيه بيتصوو  كشورو وزارت  ربطيذ

ـ تعيين وظيفه دبيرخانه شورا، پشتيباني علمي، پژوهشي و خدماتي متناسب با وظايف و 2»ـ 31
هاي شورا، نظارت بر حسن اجراي مصوبات و توسعه ارتباطات با مجريان و مردم و ساير  مسئوليت

ردد كه به گ نامه داخلي واگذار شده است اين موارد شامل اموري مي ( به آيين2امور ذيل ماده )
نامه موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي  حقوق مردم مربوط است، از مصاديق آيين

 «.نامه مذكور توسط شوراي عالي آموزش و پروش مغاير اين اصل شناخته شد باشد. لذا تصويب آيين مي
كت ناوگان : آئين نامه تعيين انواع تخلفات و جرايم مربوط به سير و حر2، تبصره 2ماده »ـ 32

ها توسط هيأت مديره راه آهن تهيه و به تصويب  در شبكه حمل و نقل ريلي و نحوه رسيدگي به آن
 «هيأت وزيران خواهد رسيد

ـ آن قسمت از بند يک ماده واحده كه تعيين رئيس كل بانک مركزي و قائم مقام او را 2»ـ 33
نمايد، چون نوعي دخالت قوه  ميمقيد به تأييد صالحيت آنها به وسيله مجلس شوراي اسالمي 

شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي مغاير است 25باشد، با اصل  مقننه در قوه مجريه مي
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 ... .و  0/21/2933مورخ  4130/91/33و شماره  24/21/2952مورخ  4143

 كه مصرف اعتبار مصوب را با نظارت نمايندگان 29و نيز تبصره  3ـ بند ب تبصره 2»ـ 34
قانون  25مغاير با قسمت اخير اصل  09حوزه انتخابيه مربوطه قرار داده و نيز قسمت اخير تبصره 

  «.اساسي شناخته شد

اگرچه مجلس شوراي اسالمي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد ولي از »ـ 35
ات هيأت بدون وظايف اجرايي دارد و به موجب اين بند جلس 2لحاظ اينكه هيأت مذكور در بند 

 25حضور ناظر مجلس شوراي اسالمي رسميت ندارد، با استقالل قوه مجريه كه مطرح در اصل 
و  22/22/2952مورخ  4239شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي است مغايرت دارد

 ... .و  23/22/2952مورخ  0115شماره 
 23ماده  0الحاقي و تبصره  21ماده  9اصالحي و تبصره  2ـ در تبصره يک ماده 2»ـ 36

نامه موكول به همكاري كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي  الحاقي كه تهيه و تأييد آيين
 «.باشد قانون اساسي مي 293و اصل  25اسالمي شده مغاير با اصل 

 25در خصوص الزام دولت به تقديم اليحه مغاير اصول  22در بند ب تبصره  2ـ رديف 29»ـ 37
 نگهبان. يشورا 91/3/2953مورخ  2354/22/53شماره  هينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي است 54و 

ها را در مورد ابطال  ]كه نظر هيأت مركزي نظارت مجلس بر انتخابات شورا 51ـ ماده 0»ـ 38
«. قانون اساسي است 52و  25االجرا دانسته است[ مغاير اصول  يا توقيف انتخابات قطعي و الزم

 .23/3/2931مورخ  2023/22/31شماره  هينظراست  نيهمچن

قانون  25گونه موارد از امور اجرايي است و با توجه به اصل  نظر به اينكه تعيين اين»ـ 39
قانون  01اساسي كه مبين استقالل قوا است، مغاير اين اصل و در اين خصوص نيز مغاير اصل 

 «.اساسي تشخيص داده شد
هاي زير نظر   ( در خصوص دستگاه23نامه مندرج در تبصره ماده ) نـ تفويض تدوين آيي3»ـ 41

مقام معظم رهبري و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري و 
قانون  221و  25ها و نيز اصول  همچنين قواي مقننه و قضائيه، مغاير اصول مربوط به اين دستگاه

 «.اساسي شناخته شد

دار آن است و بايد  چون مربوط به وظايف اجرايي است كه دولت عهده 21ده ـ ما2»ـ 41
مستقيماً به وسيله دولت انجام بگيرد، از اين جهت مشاركت سپاه را در امور مذكوره به درخواست 

 «.باشد نيز مغاير مي 221و  01دولت و مسئولين مربوطه قرار نداده است با اصل 

ده مذكور )عضويت دادستان كل كشور و دادستان انقالب( و ما 22و  9همچنين بند ...»ـ 42
 5ماده  0و  2)عضويت دادستان انقالب اسالمي استان و دادستان استان( و بند  0ماده  3و 2بند 

 3ماده  4)عضويت دادستان انقالب اسالمي شهرستان و دادستان عمومي شهرستان( و بند 
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 «ون اساسي مغايرت داردقان 01)عضويت دادستان دادگاه بخش( با اصل 

كه دو عضو از نمايندگان مجلس دارد  23ـ تشكيل شوراي عالي مصرف در تبصره 0»ـ 43
 2324/22/55شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي شناخته شد 293و  01مغاير اصول 

 ... .و  91/3/2953مورخ  2354/22/53و شماره  21/9/2955مورخ 

وزير يا رئيس دستگاه به تعليق و نيز )در غير اين صورت رئيس  الزام 3ـ در ماده 2»ـ 44
 نيهمچن«. قانون اساسي شناخته شد 01نمايند( مغاير اصل  سازمان شخصاً نسبت به تعليق اقدام مي

 .24/22/2930مورخ  22210/91/30شماره  هينظراست 

در امور اجرايي را به  گيري ( آن از اين نظر كه تصميم2( با توجه به تبصره )2ـ ماده )2»ـ 45
قانون  01و  25شورايي محول نموده كه غير از قوه مجريه در آن عضويت دارند، مغاير اصول 

و شماره  23/3/2934مورخ  29549/91/34شماره  اتينظراست  نيهمچن«. اساسي شناخته شد
 ... .و  5/3/2932مورخ  23223/91/32

 .44به شماره  رکـ 46
قانون اساسي شناخته شد، عالوه بر  32گذاري مغاير اصل  الق سياستاط 23ـ در ماده 0»ـ 47

اين اختيارات محوله در اين ماده به شوراي مذكور ]از جمله حل اختالف و ايجاد وحدت رويه و 
 29215/91/30شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي است 01ارشاد و...[ خالف اصل 

 .22/2/2931مورخ  42232/91/31و شماره  20/3/2930مورخ 

هاي حكومتي، در مورد خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و مجمع  ه د: شمول دستگا»ـ 48
تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسالمي و قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه 

اي داده است نسبت به تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت  قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه
، 30، 34، 32، 59، 52اعمال اين اختيار و مسئوليت خالف اصول مربوط قانون اساسي من جمله 

 «شناخته شد... 220، 222، 213، 213، 215، 33، 33

نيز مربوط به جائي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي  229ضمناً اصل »... ـ 49
ظيفه رياست جمهور است كه از مقامات مسئول اجراء نشده باشد يا متوقف شده باشد در اينجا و

 «باشد بخواهد آن اصل را اعمال كنند و آن هم به مسائلي از قبيل انتخابات مربوط نمي
قانون اساسي اين نيست كه رئيس محترم جمهوري  229عالوه بر اينكه مستفاد از اصل »ـ 51

 «.نظام دخالت كند و...بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف 

، استقالل هيأت مذكور در مقام عمل است، لذا اصل تشكيل 2ـ چون ظاهر ماده 9ـ2»ـ 51
 «.شناخته شد 229چنين هيأتي خالف اصل 

ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجراء در اصل 2»ـ 52
 «.راي قانون اساسي استقانون اساسي، امري غير از نظارت بر اج 229
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شود كه قانون اساسي تشخيص،  شامل مواردي نمي 229جمهور در اصل  مسئوليت رئيس»ـ 53
برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي 

اه نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسالمي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگ
 «.اي محول نموده است ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه

از اين جهت كه رئيس سازمان را الزاماً معاون رئيس  2در رابطه با اصالح ماده  2بند »ـ 54
 .1202شماره  هينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي شناخته شد 224جمهور دانسته است خالف اصل 

قانون اساسي  293نامه است و به موجب اصل  ، تصويب2و  9هوم بند چون مف 2در ماده »ـ 55
 «.تصويب آن در مثل اين مورد با هيأت وزيران است مغاير با قانون اساسي شناخته شد

الحاقي كه  23ماده  0الحاقي و تبصره  21ماده  9اصالحي و تبصره  2در تبصره يک ماده »ـ 56
اري كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسالمي شده نامه موكول به همك تهيه و تأييد آيين

مورخ  3322شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي است 293و اصل  25مغاير با اصل 
 و ... . 29/2/2903مورخ  230و شماره  23/3/2900

  ونقان 293  اصل  خالف  مجلس  يا كميسيونهاي  كميسيون  به  نامه آيين  تصويب  ارجاع»ـ 57
 «.است  اساسي

مديره در ماده  ـ محدود كردن رئيس جمهور به انتخاب مديرعامل از ميان اعضاي هيأت9»ـ 58
مورخ  1232/22/52شماره  هينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي است 293خالف اصل  3

23/2/2952. 

مغاير  ]كه دو عضو از نمايندگان مجلس دارد[ 23عالي مصرف در تبصره   تشكيل شوراي»ـ 59
 5/5/2952مورخ  2919شماره  اتينظراست  نيهمچن«. قانون اساسي شناخته شد 293و  01اصول 

 .... و  22/22/2959مورخ  5034و شماره 

نامه اجرايي به غير از مجلس شوراي اسالمي مغاير اصل  ـ تعليق تشخيص نياز به آيين4»ـ 61
 «.قانون اساسي است 293

 .92به شماره  کر.ـ 61
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 ع و مآخذمناب
نگهبان در مورد مصوبات  يشورا اتينظرمجموعه  ،(9831) ی نگهبانشورا قاتیتحق مرکز

معاونت  :، تهران(2905تا خرداد  2909دوم )خرداد  دوره ياسالم يشورامجلس 
  .یجمهور استیر یحقوقو مقررات معاونت  نیقوانو انتشار  حیتنق، نیتدو

نگهبان در مورد مصوبات  يشورا اتينظرموعه مج ،(9831) ی نگهبانشورا قاتیتحق مرکز
 نشر دادگستر. :، تهران(2952تا خرداد  2905)خرداد دوره سوم  ياسالم يشورامجلس 

نگهبان در مورد مصوبات  يشورا اتينظرمجموعه  ،(9831) ی نگهبانشورا قاتیتحق مرکز
 شر دادگستر.ن :تهران ،(2952تا خرداد  2952)خرداد  دوره چهارم ياسالم يشورامجلس 

نگهبان در مورد مصوبات  يشورا اتينظرمجموعه  ،(9831) ی نگهبانشورا قاتیتحق مرکز
 نشر دادگستر. :، تهران(2953تا خرداد  2952)خرداد دوره پنجم  ياسالم يشورامجلس 

نگهبان در مورد مصوبات  يشورا اتينظرمجموعه  ،(9819) ی نگهبانشورا قاتیتحق مرکز
معاونت  :، تهران(2939تا خرداد  2953ششم )خرداد  دوره ياسالم يشورامجلس 

 .یجمهور استیر یحقوقو مقررات معاونت  نیقوانو انتشار  حیتنق، نیتدو

نگهبان در مورد مصوبات  يشورا اتينظرمجموعه  ،(9819) ی نگهبانشورا قاتیتحق مرکز
معاونت  :تهران ،(2935تا خرداد  2939هفتم )خرداد دوره  ياسالم يشورامجلس 

 .یجمهور استیر یحقوقو مقررات معاونت  نیقوانو انتشار  حیتنق، نیتدو

نگهبان در مورد  يشورا اتينظرمجموعه  (،چاپریز)ی نگهبان، شورا قاتیتحق مرکز
 :تهران ،(2932تا خرداد  2935هشتم )خرداد دوره  ياسالم يشورامصوبات مجلس 

 .یجمهور استیر یحقوقرات معاونت و مقر نیقوانو انتشار  حیتنق، نیتدومعاونت 

 يمشورت، يريتفسنگهبان ) يشورا اتينظرمجموعه  ،(9831) ی نگهبانشورا قاتیتحق مرکز
، (2933ـ2923()تذكراتو  ها هياستفساربه انضمام  ياساسدر خصوص اصول قانون 

 .یجمهور استیر یحقوقو مقررات معاونت  نیقوانو انتشار  حیتنق، نیتدوتهران، معاونت 

 .زانیمنشر  :، تهرانياسيس ينهادهاو  ياساسحقوق  (9838)ابوالفضل دیس، یقاض

دوره اول، ، نشر دادگستر :تهران ،نگهبان يشورا اتينظرمجموعه (، 9831)نیحس مهرپور،
 جلد اول.

 .زانیم نشر :، تهرانياسيس يساختارهاو  ياساسحقوق  (،9811)محمد دیس، یهاشم
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 يدر نظام حقوق ياعمال حق رأ يابعاد حقوق
 رانيا ياسالم يجمهور

 

 *2، محمد سليماني درچه2قاسم محمدي
  

 استاديار دانشگاه شهيد بهشتي)ره(، تهران، ايرانـ 2
 رانيا(، تهران، السالم هيعلي دانشگاه امام صادق )عمومي ارشد حقوق کارشناسدانشجوي ـ 2

 

 51/1/5312: رشيپذ  25/2/5312: افتيدر

 دهيكچ
 يحقوق يها متفاوت با نظام يتيوضع يران دارايا يدادن در نظام حقوق يت در انتخابات و رأکشر
با  يم شده است، اعمال حق رأيه ترسيفقه امام يه بر مبناکران يا يگر است. در نظام حقوقيد

ص در اجتماع و ر اشخايت افراد در برابر حقوق سايش، مسئولين سرنوشت خوييت افراد در تعيمسئول
ف يلكوند خورده است و با توجه به اصل تالزم حق و تيپ يومت اسالمكح يز اقتدار و استوارين

 رد.ک يابيارز يو حق فرد يامالً شخصک يرا امر يتوان اعمال حق رأ ينم
ت افراد يآن با مسئول يو نسبت سنج ياعمال حق رأ يابعاد حقوق ين پژوهش بررسيهدف از انجام ا

ه کاست  يا تابخانهکق پژوهش به روش ياز طر يومت اسالمكز حيجامعه و ن ير اعضايسا در قبال
 بشود. يحق رأ يت حقوقيشف ماهکمنجر به 

 ن سرنوشت.يي، حق تعيومت اسالمكف، حيلك، حق، تيانتخابات، حق رأ :ها دواژهيلك
 

                                                                                                                                        
    E-mail: Soleiman3@gmail.com نويسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه
 ين ناظرانييعا تيان ينش فرمانروايه در جهت گزکاست  ياتيانتخابات، مجموعه عمل

نش و يفنون گز يدگاه، انتخابات به معنين دير شده است. از ايردن قدرت، تدبکمهار  يبرا
له آن يه به وسکاست  ي، ابزارگريدندگان است. به عبارت ين نماييمختلف تع يها وهيش
ان اعمال اقتدار ين متصدييو تع ياسيس ينهادها يريگ لكشاراده شهروندان را در  توان يم
 .(232: 2935، ي)قاض مداخله داد ياسيس

بدست  يبرا يعموم يآرابه  يجدبا اهتمام  شانيا)ع( نيرالمؤمنيام يومتكح رهيسدر 
و اداره جامعه نشان  شيخوسرنوشت  نييتعنقش مؤثر مردم در  زينو  (2)ومتكحگرفتن 
ص مصالح يش و با تشخيخو ةارادتا با  (2)مختارند ينيوكتدر واقع مردم به لحاظ  هکدادند 

اداره  ياسالم ومتكح هيسانند و اموراتشان را در کن ييمان جامعه را تعکو مفاسد خود حا
عت يدر ب زينالسالم(  همين )علين امر در صدر اسالم و در زمان ائمة معصوميا (9)ند.ينما

 (.902: 2973، يسبحانو  292: 2971، يمحالت يرسول) شد يم يمردم با خلفا متجل
 يعموم يو با به رأ ينيعالم د كي يبه رهبر رانيا يانقالب اسالم يوزريهمزمان با پ
و در قالب رفراندوم متبلور  يديل جدكبه ش يمردم ةارادن ينظام، ا يومتكحگذاشتنِ مدل 

انتخابات  كيبه بعد به طور متوسط هر ساله  يانقالب اسالم يروزيپ يگشت و از ابتدا
 يندگان مجلس شوراي، نمايلس خبرگان رهبرندگان مجيس جمهور، نماين رئييتع يبرا

 ده است.ي.. برگزار گرد.شهر و روستا و ياسالم ي، شوراهاياسالم
اتخاذ  يمبناقائل شده و  ياديزآراء، ارزش  تيثرکا يبراما  ياساسقانون  بيترت نيبد
 يرأ، باشد يم ييشورا به صورت هکرا در هر مورد  يومتكحو  يعموم ليمسادر  ميتصم

 (.979: 2933)ارسطا،  دانسته است تيثرکا
ت در انتخابات حق کدادن و شر يست؟ رأيچ يت رأينجاست: ماهيا ياما سئوال اصل

 ف آنان؟يلكا تيمردم است 
 ن حقِياز ا تواند يمت در انتخابات حق مردم باشد، فرد کدادن و شر يعتاً اگر رأيطب

ن يف باشد، همة واجديلكت دادن يندهد و در مقابل اگر رأ يند و رأکنظر  ش صرفيخو
نند چرا ک يچياز آن سرپ توانند ينمجتاً يو نت باشند يم يلف و موظف به دادن رأكط ميشرا

 نهفته است.« الزام و اجبار»ف يلكو در مفهوم ت« ارياخت»ه در مفهوم حق، ک
و اقسام آن، « يرأ»، «حق»، «فيلكت» ميمفاه يبررسن پرسش با يافتن پاسخ اي يبرا
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 حق و انتخابات خصوص در مختلف يها دگاهيدشده و  يبررس يرأبودن  فيلكت اي حق
 مباحث صورت گرفته است. يبندجمع  تاًينهاطرح شده و  يرأ

 و اقسام آن يرأ، حق و فيلكت. 1

 فيلكحق و ت يمعنا. 1ـ1
حق و »و « ه در آن رنج باشدکدرخواستن  يسکاز  يزيچ» يدر لغت به معنا« فيلكت»

( معنا 1051: 4، ج 2979)دهخدا، « آورده شود و واجب بود يد بجاياه بک يارکفرض 
تعهد، » يو به معنا يسيانگل در« duty» لغت معادل يشده است و در اصطالح حقوق

 ( گرفته شده است.2409: 2، ج2973، يلنگرود ي)جعفر« يفه، اوامر و نواهيوظ
آن واجب  يآنچه ادا»و « ار آن روا نباشدكه انکثابت » يز در لغت به معناين« حق»

و در  .(3023: 1، ج 2979بر دهخدا، کا يعل) «م مطابق با واقعكباشد، حال واقع، ح
 يدر فرانسه گرفته شده و در معنا« droite»و  يسيدر انگل« Right»معادل  ياصطالح حقوق

 «داشته باشد... يسکا بر ي يزيه شخص بر چک ييعبارت است از توانا»ز حق ين يحقوق
 .(2113: 9، ج 2973، يلنگرود يجعفر)

د نشده ييتق يديچ قيه به هک يدير مقيوجود مطلق و غ ياند حق به معنا ز گفتهين يبرخ
در اصطالح  .(139، ج اول: 2331، يتهانو) آمده است يتعال يذات اقدس بار يعنيباشد، 
شود  يق مان اطاليد و مذاهب و اديه بر اقوال و عقاکند يم مطابق با واقع را گوكعام ح
 .(249: 2337 ،يم؛ المقد545: 2912، يخي)الطو

 و انواع آن حق. 2ـ1
آن را  يبرد و اجماالً معنا يار مکرا به  آن يسکسهل و ممتنع است. هر يها حق از واژه

، ي، اخالقيالمک، يف آن دشوار و موارد استعمال آن در متون فلسفيابد اما تعري يز در مين
 .متفاوت است يو حقوق يفقه

 يو حق اخالق يا شرعي يني، حق ديحق قانون قسم سه به شيدايپ منشأ لحاظ به حق
 م:ينک ير مختصراً به آن اشاره ميه در زک( 292: 2937ان، يشود )نبو يم ميتقس

 يحق قانون .1ـ2ـ1
 «کندحقوقي هستند که قانون آنها را ايجاد مي»اند:  گفته يف حق قانونيدر تعر يبرخ

(Campbell, 2006:87).  ،ز حق را صرفاً برآمده از قانون ين يشمندان غربياز اند يكيبنتام
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ه کاست  يپسر يعيمن فرزند قانون است و حق طب يه حق براکداند و معتقد است  يم
ت حق همان سود يدگاه چون ماهين ديطبق ا (4)(.Waldron, 1984:4هرگز پدر ندارد )

ه مجازات شدن را به كنين آورد مگر اايتوان از حق مجازات شدن سخن به م ياست، نم
 (.220: 2937ان، يم)نبويبدان يسود شخص جان

از  يكيرا  يها حق قانون دارند. آن ياز حق قانون يگريف ديتعر ياسالم ياما فقها
 كيشهروندان  يم بر رفتار اجتماعکحقوق به نظام حا يدانند و معتقدند گاه ياقسام حق م

جامعه ملزم به  كي يه اعضاک ييدهايدها و نبايجموعه بام يعنيگردد،  يجامعه اطالق م
مفرد به  يه به معناكست، بليگر حقوق جمع حق نين اصطالح ديها هستند. در ا ت آنيرعا

( و منشأ آن اراده 21: 2933، يزديمصباح ) باً مترادف با قانون استيار رفته و تقرک
 ند.ک يدا ميآور پ مت جنبه الزايمکه توسط حاکمردمان جوامع است  ياجتماع

ها الزم  از آن يه حفظ و عدم تعدک است يحق يقانون حق از گر مقصوديبه عبارت د
از به يت آن نياهم ياست و برا يآن موجب هرج و مرج و گسستن نظم عموم كو تر
را در معرض مخاطره  يت اجتماعي، امنين قانون در جامعه دارد و عدم پشتوانة قانونيتدو

 .(242: 2935 ،يآمل يوادج) دهد يقرار م

 يحق اخالق .2ـ2ـ1
 ينيد و ياخالق يها نظام دييتأ مورد و مبنادار، درست، هک است يحق «اخالقي حق»

 .(291: 2937ان، ي)نبو است يقانون يها حق از تر عيوس ها حق از دسته نيا و محدوده خاص
ن است كاصول مم نياست و ا ياخالق يها نظام و اصول با مطابق يحق صرفاً ياخالق حق

ن و اعتقادات يجوامع باشد نه از متن د يسنت يبرآمده از عادات و آداب و رسوم و باورها
 .(242: 2937ان، يها)نبو آن يمذهب

. ندارد يرونيب ياجرا ضمانت ،يقانون حق خالف بر ،ياخالق حق هک معتقدند يا دسته
 تيرعا به ملزم را يسک نون،قا انيمجر ريسا و دولت آن، نشدن تيرعا صورت در نيبنابرا

 حقوق از دسته نيا تيرعا به خود وجدان و عقل مكح به انسان واقع در رد؛ک نخواهند آن
 روابط به فقط هک) يقانون حقوق خالف بر ،ياخالق حقوق گستره عالوه به. ندک يم اقدام

 و اهيگ وان،يح با انسان روابط هم و انسان با انسان روابط هم ،(دارد اختصاص ها انسان انيم
دارد، از نظر اسالم واجب  يبکه مرک يسک .(293: 2937ان، ي)نبو شود يم شامل را جماد

است  ين حقيند. اکمار يض شد او را تيند و اگر مرکن ياست غذا و آب و علوفه او را تأم
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 آن كتر هک يقانون حقوق خالف (. بر39: 2931، يزديوان بر صاحبش دارد)مصباح يه حک
 .(242: 2935 ،يآمل يجواد)شود  يم ياجتماع تيامن زوال و يعموم نظم تگسس موجب

 يا شرعي ينيد حق .3ـ2ـ1
 نيتر مهم از گريد يكي زين «دين» ست؛ين اخالق و قانون به منحصر حق شيدايپ منشأ
ن اصطالح جمع حق و عبارت از مجموعه يلمه حقوق در اک. شود يم شمرده حق يمنشأها

ن شده است. البته بر اساس يانسان وضع و تضم يخدا برا يوه از سکاست  ييها حق
ن در زمره همان يان شده، حقوق برآمده از ديب يه درباره حقوق اخالقک ياتياز نظر يبرخ

صرفاً  يها، حق اخالق دگاهياز د يرند، اما بنا بر بعضيگ يحقوق برآمده از اخالق قرار م
 (.242: 2937ان، ينبو) است ياخالق يها و نظام مطابق با اصول يحق

 او است و او يبرا حقوق جعل پشتوانه انسان رساندن مالک ه بهکاز آنجا  قت،يحق در
 و ستين موجودات ريسا و خود ماالتک و يوجود ابعاد قيدق فهم به قادر ييتنها به
 به را گريدكي بر موجودات افعال يرگذاريتأث زين و ماالتک آن با متناسب افعال تواند ينم

 از و اعتبار، موجودات ريسا و انسان يبرا را يحقوق خداوند لذا ند؛ک كدر املک طور
 است ردهک ابالغ انسان به «دين» نام به يا مجموعه در( ياله امبرانيپ به) يوح قيطر

 هک دارد را ييتوانا نيا يديتوح نيد فقط جه،ينت در .(217ـ272 :2935 ،يآمل يجواد)
 .(242: 2937ان، ي)نبو ندک انيب را حقوق نيتر املک و نيتر قيدق

و  (5)اند النّاس گرفته اهلل و حقّ معادل حق ينين حق را در اصطالح ديز ايگر نيد يبرخ
و مرافعات بر  يه دعاوين زاوياند. از ا در ابواب قضا، شهادت و حدود دانسته يفقه ياصطالح

شود و  ير ميتعب« النّاس حقّ»ه از آن به کدارد،  يخصوص يکه شاک يدو قسم است: مرافعات
ز هر دو يمرافعات ن يشود. در برخ ير ميتعب« اهلل حق»ندارد و به  يخصوص يکه شاک يمرافعات

 .(75: 2937ور، يدکل حد قذف و حد سرقت )يتواند موجود باشد از قب يت ميثيح

 يرأ فيتعر. 3ـ1
م آن طبق ه شهروندان با انجاک يو حقوق يفاتيتشر يرا به عمل« يرأ»حقوق  يعلما

اند  ردهکف يپردازند، تعر يندگان ميا نماينده ينش نمايبه گز يط قانونيضوابط و شرا
عملي که توسط آن رأي »ه: کنگونه آمده يهم ا يگريد يفيدر تعر .(235: 2935، يقاض)

نمايد يا درباره يك متن مشخص نظرش را ابراز دهنده در تعيين نمايندگانش شرکت مي
 .(32: 2932زاده،  يبه نقل از تق di Villiers, 1999:225« )کندمي
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ا يه خود به خود به افراد بشر داده شده باشد کست ين ي، حقيز حق رأياز نظر روسو ن
به بشر اختصاص داشته باشد.  يعيصورت طب ه بهکن معنا يست به اين يعيطب يحق

 يله برگه رأيبه وس ارشان راكد و افينند تا حق ابراز عقاکها مبارزه  ه انسانکست يبا يم
 .(217: 2939روسو،  كينيدوم) ندير نمايتسخ

سو به مثابة  كي، از يومت اسالمكدر ح ي، رأياسالم ياما بنابر آراء رهبران جمهور
آحاد افراد  يجامعه برا يت اعضايثرکه توسط قانونگذار و با اراده اکاست  يقانون يحق

ه کشود  يقلمداد م يگر حق شرعيد يت شناخته شده است و از سويتدار به رسميصالح
ش است و توسط خداوند متعال به مردم ين سرنوشت مردم بدست خوييتع يبرا يابزار

ه با حفظ و کاز آن جهت  ين حق شرعيرسد اعمال ا يواگذار شده است. به نظر م
شناخته  ياله يفيلكوند خورده است، تيآن پ يو اقتدار و استوار يام نظام اسالمكاستح

ه در کاست، هرچند  ياز آن مستوجب عقوبت و مجازات اله يريگ ه عدم بهرهکد شو يم
ن معنا در يآن در نظر گرفته نشده باشد. ا يبرا يير الزام آور بوده و ضمانت اجرايقانون غ
 شود. ين مييشتر تبيادامه ب

 فيلكت اي؛ حق يرأ. 2

 شين سرنوشت خوييت افراد در تعيمسئول. 1ـ2

ده است يعت اسالم، خداوند انسان را آزاد آفريدر شر يه اعتقاديلاصل او كيبر اساس 
ذات اقدس اله است  يعنيدهنده او  ت دارد، خالق و پرورشيه بر انسان والک يسکو تنها 

لذا اسارت و  (1)ست،ين بر او نيل ديجبر و تحم يخداوند بر انسان، به معنا تيو البته وال
ن ياو گشته و چن يريناپذ مالکو  يه ذلت و پستياگر، ميد يها انسان يانسان برا يبردگ

 (7)(.247: 2932، يآمل يجواد) خداوند و رسول اوست ي، مورد نهيذلت
است و «  عدم»گر، يبر انسان د يت هر انسانيطره و واليدرباره س يجه، اصل اوليدر نت

انسان  دگاريخالق و آفر يه از سوكندارد مگر آن يت بر جامعه بشريحق وال يچ انسانيه
ن ياصل مزبور، ا يام محوريه پکن است ينجا توجه به آن الزم است، ايباشد. آنچه در ا

ه کاو را ندارد؛ چرا  يو سرپرست يگريس، حق دخالت درشان و امر دک چيه هکباشد  يم
: 2932، يآمل يجواد) ار مربوط به آنان استکن اصل، همانا امر مردم وشان و يمدار ا

ر و يش آزاد گذارده و انتخاب مسين سرنوشت خوييم، افراد را در تعنگونه اسالي( و ا243
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 رده است.کمقصد را به طور مسئوالنه به خودشان واگذار 
مورد توجه قرار  يللالم بينمعاصر و اسناد  يات حقوق بشرين سرنوشت در ادبييحق تع

واقع شده و  مورد اشاره يللالم بينن حق در ابعاد مختلف خود در اسناد يگرفته است. ا
در عرصه  يگوناگون يها جلوه هک حق انتخابرده است. کها  ت آنيشورها را ملزم به رعاک

ت شناخته شدن حق يبه رسم ياز نمودها يكي دارد ياسيو س يمدن يها يآزادحقوق و 
 يآزاد (20)تردد، يآزاد (3)،دهيعق يآزاد (3)ر،كف يآزاد .هاست انسان ين سرنوشت براييتع

 (29)تيم و تربيتعل يآزاد (22)،يوستن به احزاب و جوامع مدنيپ يآزاد (22)،انتخاب شغل
 .استن ياديحق بن نيا يها جلوه .. از.و

 يحقوق مدن يللالم بينثاق يحقوق بشر و دو م يه جهانياعالمن سرنوشت در ييحق تع
 .استس شده كمنع يبه خوب يو فرهنگ يو اجتماع يحقوق اقتصاد يالملل نيبثاق يو م ياسيس

ت کنقش و مشار يفاير حق اکحقوق بشر ضمن ذ يه جهانياعالم 22ماده  9و  2بند 
ه ک ندک يمح يردن و انتخاب شدن، تصرکق انتخاب يومت از طركو ح يشوردارکدر امر 

ق ين اراده از طريالبته ا هکومت است كت حياراده و خواست مردم مبنا و اساس صالح
 آزادانه اظهار خواهد شد. يريگ يرأند يراو در ف يا دورهو  يقيانتخابات حق

ن حق ياز ا يشتريات بيبه صراحت به جزئ ياسيس يحقوق مدن يالملل نيثاق بيم
ن سرنوشت ييما به مسأله حق تعيثاق مستقين ماده مين بند از اولياول پرداخته است.

انه ن حق، آنان آزاديق اين سرنوشت دارند و از طرييهمه مردمان حق تع» :پردازد يم
ش يخو يو فرهنگ ي، اجتماعيرده، آزادانه توسعه اقتصادکن ييخود را تع ياسيت سيوضع
 .«درنيگيم يرا پ

 حق»به « آزادي مسئوالنه بشريت»حقوق بشر با اشاره به  يه اسالميدر مقدمه اعالم
ن يازده هميدر ماده  .ح شده استيتصر« سرنوشت نييتع حق و يآزاد بشريت به املک

ش اشاره شده و آمده ين سرنوشت افراد به دست خوييبه حق تع يبه روشن ينه جهاياعالم
، شديداً  است  بردگي  نوع  بدترين  که  اعتبار اين  و به  گوناگونش  انواع  استعمار به»ه کاست 
  و سرنوشت  يافته  رهائي  دارند از آن  کشند حق مي  رنج  نآاز   که  د و ملتهاييوش مي  تحريم
 .«کنند  تعيين را  خويش

ن شده است، يه تدويفقه امام يه بر مبناکران يا ياسالم يجمهور يدر قانون اساس
همه  ين را براياديبن يها ين سرنوشت، آزادييقانونگذار با اشاره به ابعاد مختلف حق تع
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ن يرا به عنوان بارزتر ياسيت سکو حق بر مشار (24)ت شناخته استيران به رسميمردم ا
 ن سرنوشت مورد توجه قرار داده است.ييحق تع يتجل

 ت افراد در برابر اجتماعيف و مسئوليلكت. 2ـ2
فرض  يهمچون مال يشود و رأ يز شناخته ميهمه چ كانسان مال يدگاه غربيبر اساس د

ند. کل است از آن استفاده يه ماکتواند هرگونه  ياست و م يسکه متعلق به کشود  يگرفته م
ت که در انتخابات شرکدارد  يف واجب شرعيلكت يسکو هر ستين نيه چنک يدر صورت

و « حق»ن تصور غلط، مغالطة يدهد. منشاء ا يرده و به او رأک ييرده و فرد اصلح را شناساک
 (25)ف.يلكف است نه در برابر تيلكاز ت يه حق، ناشکد دانست ياست و با« تكليف»

ن ياند. ا هكس كي يدو روف دو مفهوم متالزم و يلك، حق و تيدگاه اسالميبنابر د
هم موضوع حقوق  يآدم» ه:کن شده يينگونه تبيز اياز حقوقدانان ن يدگاه توسط برخيد

، يلنگرود ي)جعفر« اندورق كي يف دو رويلكف، حق و تيالكاست و هم موضوع ت
ن، بدان يا« دارند؟ يمردم يا حكومت چه تكاليف»م ييگو يم يوقت .(2409: 2، ج 2973

گر دارد. پس يبر عهده طرف د يا مردم( چه حقوقيومت كطرف مقابل )حه کاست  يمعن
 يكين، يطرف مقابل است. ا يف برايلكطرف، مستلزم اثبات ت كي يصرف اثبات حق برا

 (.20: 2932، يزدي)مصباح  ف استيلكبودن حق و ت (21)فيمتضا ياز معان
ه طبق آن کرح شده مط يشمندان غربيتوسط اند يگريدگاه ديدگاه، دين ديدر مقابل ا

 يفيلكه حق وجود دارد لزوماً در برابر آن تکبا هم نداشته و هرجا  يف تالزميلكحق و ت
م ين تقسيه در اکان انواع حق صورت گرفته يم يميدگاه هوفلد تقسيست. در ديمطرح ن

 ه حق بهکاست  يرد و آن وقتيگ يف قرار ميلكصورت حق در برابر ت كيتنها در  يبند
 (27)(.212: 2933، يمطرح شود )طالب صورت ادعا

همواره تالزم وجود  يف اجتماعيالكان حقوق و تيم ميع معتقديتب تشكاما ما در م
ه حق متقابل معنا ک)ع( تنها در مورد خداوند متعال است  ين عليرالمومنير اميدارد و به تعب

 نيا شيمعنا رنددا گرانيد هک يحق هکچرا  (23)(139: 207 ، خطبه2973، يد رضيندارد )س
 ست؛ياو ن بردن انتفاع شيمعنا دارد خداوند هک يحق اما ببرند يانتفاع توانند يم هک است
 بر سک چيه و دارند تيمسئول و فيلكت خدا مقابل در گرانيد هک است نيا فقط شيمعنا
 ندارند و هر آنچه يزيچ شتنيخو از خدا مقابل در بندگان ند، چونک ينم دايپ حق خدا

 .(222: 22ج ،2939، ي)مطهر اوست از دارند
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گر هم مطرح است. يت حقوق افراد توسط همديدر خصوص لزوم رعا ين مسئله حتيا
حقوق باشند؛ اما افراد حاضر در  يه در جامعه همه داراکتوان ملتزم شد  يقت نميدر حق

معه فرد در جا يبرا يه اثبات هرگونه حقکگر نباشند. چرا يدكيت حقوق يآن ملزم به رعا
توان  ين رو مياز ا .(253ـ253: 2935، يآمل ي)جواد ندک يجاد ميا يفيلكگران تيد يبرا

صاحب  كي يبرا يموجود است، و هرگاه حق يف تالزم خارجيلكان حق و تيگفت، م
نند و مانع كه به حق او تعرض نکاند  لفكم ـ گرانيا دي ـ يگريحق ثابت گردد، د

 (.51: 2933ان، ي)نبو حق او نگردند يفاياست
 ند:يفرما ين مين حق چنين ايي)ع( در تب يحضرت عل

 واجب ديگر بعض به نسبت مردم بعض بر را يحقوق خود حقوق از خداوند گاه آن»
 در را يبعض و داد قرار برابر هم مختلف با حاالت و جهات در را حقوق آن و گرداند،

 برابر در که يحقّ انجام هب مگر نگردد واجب آن حقوق و نمود، واجب ديگر يبعض برابر
نهج  207 خطبهدر همچنين ايشان  (139: 207 ، خطبه2973، يد رضي)س (23).«است آن

 انيجر هم او هيعل هكنيا مگر ندکينم دايپ انيجر سک چيه نفع به حق»ند: يفرما ميالبالغه 
 .(139: 2973، يد رضي)س (20)«ندکيم دايپ

 يافراد موجب بر جا يل آن توسط برخه عدم اعماکاز آنجا  يدر مسئله حق رأ
در قلمرو  ين حق فرديتوان گفت ا يل اجتماع خواهد شد لذا مکبر  يرات منفيگذاشتن تأث

ن يوند خورده است. از ايگران پيرده و با سرنوشت دکدا يپ يفيلكجنبه ت يات اجتماعيح
ه کاندازند يق ببه صندو ييتوانند رأ ينم يز مهم بوده و افراد حتيت اعمال آن نيفيکرو 

ب يموجب آس يجه عدم اعمال حق رأياندازد. در نتيل اجتماع را به مخاطره بکمنافع 
 ل اجتماع خواهد شد.کدن به منافع يرس

 يام نظام اسالمكر انتخابات پر شور در استمرار و استحيتأث. 3ـ2
چ دوره يبوده است و در ه يبشر يات زندگياز ضرور يكيومت همواره كل حيكتش

نبوده  يه به مفهوم دولت خاليشب ياز نظم اجتماع يات انسانيدر عصر حجر، ح يحت يا
 ياجتماع ياست و زندگ ياجتماع يه انسان موجودک(، چرا 202: 2403، يمنتظر) است

ان كام يد در موارد معدوديشا يو دور از جوامع انسان يفرد يات اوست و زندگيالزمه ح
 (. لذا24: 2932، يآمل يجواد) ندارد يانسان همسانمسئوالنه  ير بوده اما با زندگيپذ

باشد تا از  يم يفل نظم اجتماعكجهت ت ي، دستگاهيبشر ين لوازم زندگيتر ياتياز ح يكي
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ومت كل حيكجه تشيد. در نتينما يريجلوگ ياجتماع يهرج و مرج و اختالل در نظام زندگ
 (22)است. يضرور يمقابله با هرج و مرج و حفظ نظم اجتماع يبرا

 يو اجتماع يام الهكاح ياجرا يبرا يه مقدمه اک يومت اسالمكل حيكان تشين ميدر ا
سعادت بشر، در گرو  يعنين اسالم ين مبيل ديه هدف اصکدو چندان دارد  ياست ضرورت

منجر به استمرار وجود  يومت اسالمكل حيكگر عدم تشيد ياز سو (22)تحقق آن است.
ها حرام بوده و در  ه اطاعت از آنکخواهد بود  ينه او ظالما ير اسالميغ يها ومتكح
اب عمل حرام كط ارتيجاد شرايا يقت به معنايدر حق يومت اسالمكل حيكجه عدم تشينت

در آراء فقها  يگريل فراوان دين مسئله داليا يبرا (.32: 2492، ينيامام خم ) خواهد بود
 (24)ست.ين ن مجال فرصت پرداختن به آنيدر ا يول (29)ر شده استکذ

جاد و ي، ايومت اسالمكجاد و استمرار حيت مسئوالنه مردم در مرحله اکعدم مشار
ومت كه مردم خواهان حک يسازد و در صورت ين مكر مميل و ادامه آن را عمالً غيكتش

اجرا نخواهد شد. اما از آنجا  يام الهكل نخواهد گرفت و احكش يومتكنباشند، ح ياسالم
اند و اجازه  ها وضع شده له مردم و در جهت سعادت آنيجرا به وسجهت ا يام الهكه احک

 يا مسلمانان در هر دوره ةصادر نشده است، بر هم يا چ دورهيام در هكن احيا يليتعط
 يومت اسالمكل حيكه تشکاسالم را  يام اجتماعكخواهد بود تا مقدمه تحقق اح ـ واجب

 ي( و بر اساس اصل امر به معروف و نه25: 2932، يزفرقند يند)فتاحيباشد، محقق نما يم
ن، قطع مادة يغ دي، تبليارکوكير و نير، تعاون، اصالح امور جامعه، سبقت در خكاز من

( و در استمرار 43: 2935ب نژاد، يت داشته )حبکف مداخله و مشاريلكن تي.. در ا.فساد و
 غ نورزند.يدر يوششکچ يت آن از هيو تقو

چه در قالب  ـ يريگ يت در رأکق شريالر، مردم از طرمردم سا يها امروزه در نظام
 ـندگان خود ين نماييومت و چه در قالب انتخابات و تعكل حيكو رفراندومِ تش يهمه پرس

ند. لذا حضور مردم در ينما ين مييز مسئوالن نظام خود را تعيومت خود و نكنوع و مدل ح
ش را ين سرنوشت جامعه خوييمعادل تع يتياهم يريگ يت در رأکت شريفيکانتخابات و 

ت شناخته شده يبه رسم يآن، حق رأ يه از ابتداکز ين ياسالم يدارد. در نظام جمهور
دند يرا برگز« جمهوري اسالمي»ومت كن مدل حييت در رفراندوم تعکمردم با شر (25)است،

استمرار  يد برايز باين يبعد يها شدند، در انتخابات يومت اسالمكل حيكو موجب تش
 نظامِ ياسيو س يانجام امور ادار يش برايندگان و مسئوالن خوين نماييو تع يت الهيمکحا
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است عدم  يهينند. بدکت کرفته و در انتخابات شر يرأ يها صندوق يبه پا ياسالم
رده و کت نظام مردم ساالر را مخدوش يت آگاهانه مردم در انتخابات جنبه جمهورکمشار

ه که همانطور کاست  ين در حاليشود و ا ين نظام مآ يدرون يبه مرور موجب فروپاش
از باب قاعده مقدمه  يومت اسالمكل و استمرار حيكتر اشاره رفت، مردم در تش شيپ

جهت  كيدادن از  ين رو رأياز هم (21)دارند. يشرع يفيلكو ت ياله يتيواجب، مسئول
 باشد. يف ميلكگر تياست و از جهت د يو شرع يقانون يحق

 يرأمختلف در خصوص انتخابات و حق  يها دگاهيد. 3
ار انتخاب يش و اختين سرنوشت خوييزان اراده و نقش مردم در تعيم يدر هر نظام

رسد  يف متقابل مردم و دولت متفاوت است. به نظر ميالكزان حقوق و تيمرانان بنابر مكح
اختالف مبنا در  ها و ومتكم بر حکحا يا الهي يماد ينيه غالباً از نوع جهان بکن تفاوت يا

دگاه يرد، موجب بروز اختالف ديگ ي( نشأت م23: 2932، يزدياست)مصباح يفلسفه س
 شود. يم يريگ يت در رأکف بودن حضور در انتخابات و شريلكا تينسبت به حق 

گر جبهه يمتفاوت در غرب در برابر همد يا شهين باب در قرن هجدهم دو نظام انديدر ا
 يعمل اجتماع كيگر آن را يد يا دانستند و دسته يدن را حق افراد مدا يرأ يا گرفتند. دسته

ن ياز ا يراسکشرفت دمويردند. لذا از همان آغاز پک ير ميشهروندان تعب يف از سويلكا تيو 
 يرأ يا ژهيار وکه يو نظر يه حق رأيد: نظريه به منصه ظهور رسي، دو نظريركدو نظام ف

 رد:يگ يقرار م يبا نظر اسالم در ادامه مورد بررسن دو همراه يا .(231: 2935، ي)قاض

 (يت مردم )حق مداريمكا حاي يه حق رأينظر. 1ـ3

و شاگردان و  (27)ه روسوکم شده بود يت تقسيمکه حايبر نظر يه مبتنين نظريا
ت مردم ماحصل جمع سهام يمکه، اگر حاين نظريرانش مدافع آن بودند. طبق اكهمف
ه در کفرد شهروند حق دارد  يعنيت يمکس صاحب سهم حات هر شهروند باشد، پيمکحا

ند. اگر کت کو مشار ياركهم ياسيس ياقتدار عال يومت و صورت بندكح يسازمانده
 يابد، پس هر شهروند حق دارد رأيت از راه انتخابات تحقق کن مشاريو ا ياركن هميا

 .(231: 2935، يبدهد )قاض
ت بشمار يمکه صاحب سهم حاکاست  ين حق اصالتاً متعلق به هر شهرونديلذا ا

 رد.ين حق را از او بگيد بتواند اينبا يچ مقاميس و هکچ يد و لذا هيآ يم
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ا يند کر است از آن استفاده يمخ ياست متعلق به فرد، لذا و يدادن حق يگر رأيد ياز سو
د و يآ يحق مشروع هر شهروند بشمار م يا ا امتناع از آن خود گونهين حق يا يريارگک ر. بهيخ

 .(231: 2935، يا عدم استفاده از آن منوط به اراده شهروند خواهد بود )قاضياستفاده 

 (يف مداريلك)ت يت مليمكا حاي يرأ يا ژهيار وكة ينظر. 2ـ3

. يشخص انتزاع كي يعنيت ملت است، يمک، صاحب حايت مليمکبر اساس منطق حا
ان او را يت انتخاب سخنگويسئوله مکرا داراست  ينش افراديار گزيجه ملت اختيدر نت

ند ک ير مكه فکد يرا انتخاب نما يسانکن افراد فقط يتواند از ب ين منطق ملت ميدارند. در ا
ه ملت به کست يژه( ايار وکفه)يه وظكست بليحق ن ياو هستند: رأ يندگيسته نمايشا

 .(213: 2939روسو،  كينيند )دومک ياز افراد واگذار م يبرخ
 يتيلکاست. ملت  يت مليمکشة حاياز اند ين ناشيشيپ ةيبه خالف نظر (23)هين نظريا

ه جزو عوامل ک ياست، نه شهروندان ـملت  يعني ـت يلکن يت متعلق به ايمکاست و حا
شهروندان سپرده شده باشد،  كياكيندگان به يردن نماکاند. اگر قدرت انتخاب  سازنده آن
ژة يو ارک كيا يعمل  كيه با انجام كاند، بل ه خود اساساً صاحب حقکن است ينه از باب ا

 ند. يجو يت مکا زمامداران شريندگان ينش نمايدر گز يعموم
جه يامالً متفاوت است. نتک يگريآورد با آن د يه به بار مک يو آثار ين طرز تلقيج اينتا

داشته و آحاد  يه شهروند به عنوان فرد، اصالتاً حق رأکت مردم آن است يمکه حاينظر
اصالتا با ملت  يه حق رأک يت مليمکه حايدر نظر ينند ولکتوانند از آن استفاده  يلت مم

ل باشد اعطا يه ماکس کرا به هر ين عمل حقوقيتواند قدرت انجام ا يملت م ياست، ول
 .(231: 2935، يقاض)ن افراد نه به همه شهروندان. ين و بهتريتر ستهيند. مثالً به شاک

س يانتون سوئکش، در چند ياالت دولت فدرال اترياز ا ير برخه دين نظريبر اساس هم
د در يونان چون شهروندان بايه در كاست و جالب آن يدادن اجبار يزامبورگ رأکو لو

ن يط رفت و برگشت مردم را تأمينه بليدرصد هز 90دهند دولت  يمحل تولد خود رأ
 .(47: 2935ب نژاد، ي)حب (23)ندک يم

 ف(يلك)حق و ت يهت اليمكة حاينظر. 3ـ3

ت يمکة حايه از آن به نظرکز مطرح شده ين يدگاه سوميد ياله ينيجهان ب يبر مبنا
 (90)شود. ير ميف( تعبيلك)حق و ت ياله

 تيمکحق حا يسکت مخصوص خداوند سبحان است و جز او يمکدگاه حق حاين ديدر ا
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به  يجامعه بشر را در يسکه کن حق مختص او است يندارد، مگر به اذن و اجازه او، ا
 ديومت نماكان آنان حيرده و در مک يدگيند تا به امور جامعه رسکن ييم تعکعنوان حا

 (.209: 2970، ي)سبحان
شه در عمق يبوده و ر يفلسف يخاستگاه يه داراکدگاه ين ديرسد ا يبه نظر م

سرچشمه  يف اجتماعيالكق نسبت حقوق و تين دقييع دارد، از تبيتب تشكاعتقادات م
ت در کدادن و شر يرأ يعنياستوار است.  يرأ يفيلكه تالزم حق و تيرد و بر پايگ يم

ها محسوب شده و از  ش، حق آنين سرنوشت خوييار مردم در تعياخت ةانتخابات از جنب
 شود. يها قلمداد م ف آنيلكت يت الهيمکل، حفظ و استمرار حايكجنبه تش

 ياسالم يران جمهوردگاه رهبيف بودن انتخابات در ديلكا تيحق . 4
ن موضوع يه، اکن جهت است ياز ا ياسالم يت مراجعه به آراء رهبران جمهورياهم

خاص خود است. در نظام  يژگيو يدارا يه و رهبريت فقيران با توجه به مفهوم واليدر ا
ت نظام يمشروع يبرا ييخود مبنا يو ادار ياسيگاه سيه عالوه بر جايت فقيما، وال يحقوق

 تينظر وال ريز هيو قوه قضائ هيقوه مقننه، قوه مجرشامل  رانيم در اکحا يقوااست و 
 يها استيس نييتعاو  اراتياختو  فيوظا نيتر مهماز  يكيو  (92)گردند ياعمال ماو مطلقه 

و  مصلحت نظام صيپس از مشورت با مجمع تشخ ،رانيا ياسالم ينظام جمهور يلک
 .هاست آن (92)ينظارت بر حسن اجرا

«  مردم يحق را»، توجه به ياسالم ومتكح نهيزم)ره( در ينيخمامام  اركابت نيتر مهم
 نهيزممردم در  هک افتيدر توان يم)ره( ينيخمامام  يها شهيانددر  يمروربوده است. با 

و نوع  لكش نييتعسرنوشت و  نييتع شانياهستند و هم محق.  لفكمدادن هم  يرا
( و معتقد بودند 917: 4ج )ره(،ينيخم)امام  دانستند يم يملتهر  هياولرا ازحقوق  ومتكح
کنيم. ما حق  يداد، ما هم ازآنها تبعيت م يرا يملت هستيم. ملت ما هر طور يما تابع آرا»

نداده است، پيغمبر اسالم به ما حق نداده است که  به ما حق يتبارك و تعال ينداريم، خدا
 (.94: 22ج )ره(،ينيخمم )اما« را تحميل بكنيم ييك چيز ما به مسلمانان

 فهيوظ كيه كبل دانسته، يمل و ياجتماع فهيوظ كي فقط نه را انتخابات درت کشر شانيا
 عيجم بر آن حفظه کاست  ياسالم يست جمهوركش آن، درست كه شک خواندند يم يشرع
و (. لذا از آن ر252: 25ج ،يني)امام خم ديآ يمبه شمار  ضيفرا و واجبات نيتر بزرگ از مردم
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 دخالت آن دره ک است آحاد ملت فهيوظ، شود يم نييتع ملت در انتخابات آحاد ه سرنوشتک
 ،يني)امام خم ياله و يشرع فيلكتن ي( و چنانچه از انجام ا913: 23ج ،يني)امام خم نندک
 .(231: 23ج ،يني)امام خم اند ردهکعمل  اسالم مصالح خالف نند،ک( احتراز 20: 22ج

ز همچون ي( نيالعال )مدظله يا خامنهاهلل  تي، حضرت آيسالمم انقالب ايكرهبر ح
د يکت در انتخابات تأکف شريلكبر ارتباط و تالزم حق و ت يانگذار انقالب اسالميبن

 :اند ردهکر کت آن را از دو جهت ذي( و اهمleader.ir: 20/22/2974ده )يورز
آنان  يها توطئهشدن  يو خنث ها يطراحد شدن دشمنان از يجهت اول: نا ام

(22/22/2931 :leader.ir )ت يمکحا يو سرفراز يت نظام اسالميجه حفظ و تقويه در نتک
 شده يف تلقيلكت كين حق ين جهت اعمال ايا را بدنبال خواهد داشت و از ايدناسالم در 

 و انقالب محسوب شود. شورکتواند دفاع از اسالم و  يمو 
ن يمعمقنّنه  ةقوّرا در  گذارانشان قانون، ح و آزادانهيصحجهت دوم: مردم با انتخاب 

 نندکن يمعن شده است، يمعدر قانون  هک يبيترتان خودشان را با يمجرو  نندک
(21/22/2973 :leader.irو لذا از ا )به حساب  يملو  يوجدانف يلكت كين جهت، ي
 (leader.ir: 23/20/2973) د.يآ يم

، اگرچه به لحاظ رانيا ياسالم يمهورجرهبران  دگاهيددر  رسد يمدر مجموع به نظر 
، يشرع، ينيداست اما به لحاظ  يشخصو  يفرد ارياخت كيدر انتخابات  تکشر يقانون

 يعقالنو  يمنطق هيتوجآن بدون  يفاياستاست و عدم  فيلكت كي ياجتماعو  ياخالق
 است. ياخرومستوجب عقاب و مجازات 

 يريگ جهينت
ران، هرچند انسان از لحاظ يا ياسالم يجمهور يگذار ع و نظام قانونيتب تشكدر م

 يعيبه لحاظ تشر يده شده ولير و شر آزاد آفريا خي كد و شريدر انتخاب توح ينيوكت
 يبه آزاد يع الهيو تشر يتواند در برابر قانون گذار يندارد. انسان نم يتين گونه وضعيا
شه در ير ينين ديو قوانض يبر انجام فرا يلف بودن وكه مكند، بلکش استناد يخو ينيوكت

 او دارد. يحق انسان
ه الزمه کهمواره تالزم وجود دارد چرا يف اجتماعيالكان حقوق و تيگر، ميبه عبارت د

 يدر عدم تخط يو تعهد سپار يت حقوق افراد در اجتماع بشري، رعايرامت انسانکحفظ 
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 از آن است.
ق باشند؛ اما افراد حاضر در حقو يه در جامعه همه داراکتوان ملتزم شد  ين نميبنابرا

 يفرد در جامعه برا يبرا يگر نباشند. اثبات هرگونه حقيدكيت حقوق يآن ملزم به رعا
 ند.ک يجاد ميا يفيلكگران تيد

ه اگرچه کد گفت يت در انتخابات باکشر يد بر حق افراد برايکن مبنا ضمن تأيبر هم
گاه يود، اما با در نظر گرفتن جاش يشمرده م يعنوان حق افراد به كت كت يدادن برا يرأ

ز يگران و نين حق با حقوق دي، حضور در انتخابات به لحاظ ارتباط ايافراد در نظام اسالم
ز قلمداد يفه نيف و وظيلكت كيدات، ياز خطرات و تهد ياز جهت حفظ نظام اسالم

 شود. يم
است  ينونقا يسو به مثابة حق كي، از يومت اسالمكدر ح يه رأکد گفت ين بايهمچن

تدار به يآحاد افراد صالح يجامعه برا يت اعضايثرکه توسط قانونگذار و با اراده اک
 يبرا يه ابزارکشود  يقلمداد م يشرع يگر حقيد يت شناخته شده است و از سويرسم

ش است و توسط خداوند متعال به مردم واگذار شده ين سرنوشت مردم بدست خوييتع
و اقتدار  يام نظام اسالمكه با حفظ و استحکز يآن جهت ناز  ين حق شرعياست. اعمال ا

از آن  يريگ ه عدم بهرهکشود  يشناخته م ياله يفيلكوند خورده است، تيآن پ يو استوار
آن در نظر گرفته نشده  يبرا يير الزام آور بوده و ضمانت اجرايه در قانون غکهرچند 

 است. ياست اما مستوجب عقوبت و مجازات اله
ت در انتخابات و اعمال حق کشر يرسد با وجود وجوب شرع يحال به نظر م نيبا ا

 دن به آن توسط قانونگذار وجود ندارد.يبخش يت قانونينيع يبرا ي، منعيرأ
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 ها يادداشت
 يالعلماء ان ال يقاروا عل ي علوما اخذ اهللبوجود الناصر  هقيام الحج لوال حضور الحاضر وـ 1

البالغه،  )نهج .ولهاأس أغاربها ولسقيت آخرها بك ياللقيت حبلها علظالم وال سغب مظلوم،  هکظ
 کرد و خداوند از علم، نمي اگر حضور حاضران نبود و وجود ياوران، حجت را تمام: (9خطبه 

مظلومان سكوت نكنند، هرآينه زمام آن را بر  يظالمان و گرسنگ يپيمان نگرفته بود که بر شكمبارگ
 انگاشتم. مي ش را چون آغازشافكندم و پايان مي پشتش
 ييعن يتشريع امر. است[  مطرح] انسان وظيفه و تكليف که آنجا ييعن قانون، ييعن تشريع»ـ 2

 امر فالن اينكه. دهد انجام را آن يآزاد و اختيار با انسان خواهد يم خدا که جهت آن از کار
 عمل حوزه به وطمرب که يامر يك در که است اين معنايش خداست، يرضا مورد يتشريع

 انجام طور اين که است اين خدا رضايت بدهند، انجام اختيار يرو از بايد انسانها و انسانهاست
 کرده ينه ديگر نحوه آن از و است کرده امر عمل از نحوه اين به خدا ييعن طور؛ آن نه بدهند
 دارد، تعلّق انهاانس به که يشرايع و قوانين و تكليف مسأله به يربط تكوين نظام مسأله. است
 .(975: 27، ج 2939)مطهري، « ندارد
، «)ع(يو ديد مردم در نگاه عل يعموم ياهتمام به آرا»براي مطالعه بيشتر ر.ك به ـ 3

 220ـ223، فصلنامه حكومت اسالمي، سال پنجم، شماره هفدهم، ص محمدجواد ارسطا
، سيد «نزد انديشمندان غربيکالبد شكافي معناي حق » براي مطالعه بيشتر ر.ك به مقاله:ـ 4

 .37محمود نبويان، فصلنامه حكومت اسالمي، سال سيزدهم، شماره اول، بهار 
اگرچه در کتاب هاي فقهي تعريف دقيقي براي آن دو بيان نگرديده است، اما در اينجا به ـ 5

شود،  مي قطبا توبه سا ـمانند حد سرقت و زنا  ـحق اهلل  ـ2شود:  مي برخي تفاوت هاي آنها اشاره
، هالدمشقي هفي شرح اللمع هالبهي ه)ابن علي العاملي، الروض شود نمي ولي حق الناس با توبه ساقط

مانند نماز، زکات و  ـشهادت شاهد متبرع پيش از استنطاق حاکم در حق اهلل  ـ2(؛ 200، ص 3ج 
، 9)همان، ج  مسموع است، چون خداوند امر به اقامه آن کرده است؛ بر خالف حق الناس ـصوم 
مانند قصاص، طالق، عتق، قرض، عقود  ـشهادت بر شهادت در حق الناس  ـ9(؛ 294ص 

مانند زنا، لواط و  ـشود، اما در حق اهلل، چه حق اهلل محض  مي ثابت ـالمعوضات، وکالت، وصيت 
، 9شود)همان، ج  نمي ثابت ـمانند سرقت و قذف  ـو چه حق اهلل مشترك با حق الناس  ـسحق 

 (243ص 
، سيد محمود نبويان، مؤسسه «حق و چهار پرسش بنيادين»براي مطالعه بيشتر ر.ك به کتاب 

، رضا «حق اهلل و حق الناس»؛ و مقاله 2933آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(، چاپ اول، قم، 
 .27ـ23، ش 2917استادي، نشريه نور علم، 
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 (251)بقره:  « الدين يال اکراه ف»ـ 6
 موضوع آيات و احاديث زير قابل توجه است: در همينـ 7
 اللَهِ عِنْدَ أَکْرَمَكُمْ إِنَ لِتَعارَفُوا قَبائِلَ وَ شُعُوباً جَعَلْناکُمْ وَ  يأُنْث وَ ذَکَرٍ مِنْ خَلَقْناکُمْ إِنَا النَاسُ أَيُهَا يا
 قبيله و ملّت ملّت را شما و آفريديم، يزن و مرد از را شما ما مردم، يخَبيرٌ: ا عَليمٌ اللَهَ إِنَ أَتْقاکُمْ

 خدا نزد شما ارجمندترين حقيقت در. کنيد حاصل متقابل يشناساي يكديگر با تا گردانيديم قبيله
 .(29حجرات: ) است آگاه يدانا خداوند ترديد، يب. شماست پرهيزگارترين

عَجَمِيٍ وَ لَا  يأَبَاکُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍ عَلَ وَاحِدٌ وَ إِنَ  رَبِكُمْ  قال النبي)ص(: أَيُهَا النَاسُ إِنَ
شما  يمردم خدا ي: ا يأَحْمَرَ إِلَا بِالتَقْوَ يأَسْوَدَ وَ لَا لِأَسْوَدَ عَلَ يعَرَبِيٍ وَ لَا لِأَحْمَرَ عَلَ يلِعَجَمِيٍ عَلَ

کس از شما پرهيزکارتر است  است همه فرزند آدميد و آدم از خاك است هر يو پدر شما يك ييك
 .(94: 2919امتياز ندارد )حراني،  يجز بپرهيزکار يبر عجم يپيش خدا بزرگوارتر است عرب

خود را با ميل و  که ذلت يکس ييعن«:  من اقر بالذل طائعا فليس منا اهل البيت»قال النبي)ص(: 
 .(53: 2919بپذيرد، از خاندان ما نيست )حراني،  رغبت

بنده کسي نباش که خداوند تو را « : وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَهُ حُرّا  عَبْدَ غَيْرِكَ  لَا تَكُنْ» قال علي)ع(:
 .(77: 2919آزاد آفريده است )حراني، 

و هيهات  هو الذل هقد رکز بين اثنتين بين السل يابن الدع ياال و ان الدع»قال سيدالشهدا)ع(: 
پسر  يآگاه باشيد که دع«:  المؤمنون و حجور طابت و طهرتيابي اهلل ذلك لنا و رسوله و  همنا الذل

دور است  يزياد( مرا ميان انتخاب دو چيز قرار داده است؛ ميان مرگ و بيعت ذليالنه؛ ول )ابنيدع
پذيرد اين ذلت را بر ما و نه رسولش و نه  ي؛ و نه خداوند مياز ما خاندان رسول خدا ذلت و خوار

 .(53: 2919طيب و طاهرند )حراني، که  يهاي مؤمنان و نه دامن
 .( اعالميه جهاني حقوق بشر23ماده )ـ 8
 .( اعالميه جهاني حقوق بشر23)ماده ـ 9
 .اعالميه جهاني حقوق بشر( 29)الف ماده قسمت ـ 11
 .اعالميه جهاني حقوق بشر (29)الف ماده قسمت ـ 11
 .اعالميه جهاني حقوق بشر (20)الف ماده قسمت ـ 12
 .اعالميه جهاني حقوق بشر (21)الف ماده قسمت ـ 13
 ر.ك به فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.ـ 14
اهلل محمد تقي مصباح يزدي در جمع خواهران ميهمان دفتر   بيانات حضرت آيتـ 15

 http://mesbahyazdi.ir/node/322#_4   :22/02/2934هاي فرهنگي  پژوهش
 يحق يبر عهده ديگر يکس يف اين است که هر جا برامقصود از تضايف حق و تكليـ 16

را نسبت به اين صاحب حق  يا در قبال آن حق تكليف دارد که وظيفه يثابت شود، آن ديگر
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 .(20: 2932انجام دهد )مصباح يزدي، 
، («2تبيين حق از نگاه هوفلد)»براي مطالعه بيشتر اين ديدگاه و نقد آن ر.ك به: مقاله ـ 17

لبي و سيد مصطفي حسيني نسب، حكومت اسالمي، سال چهاردهم، شماره اول، محمد حسين طا
، سيد محمود نبويان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي «حق و چهار پرسش بنيادين»و کتاب  33بهار 

 .2933امام خميني)ره(، چاپ اول، قم، 
 «سُبْحانَهُ لِلّهِ خالِصاً كذلِ انَكلَ هِيعَلَ يجْرِي ال وَ لَهُ يجْرِي اَنْ لِاَحَدٍ انَک لَوْ وَ»ـ 18
 فِي تَتَكَافَأُ فَجَعَلَهَا بَعْضٍ يعَلَ النَاسِ لِبَعْضِ افْتَرَضَهَا حُقُوقاً حُقُوقِهِ مِنْ سُبْحَانَهُ جَعَلَ ثُمَ»ـ 19

 «بِبَعْضٍ إِلَا بَعْضُهَا يُسْتَوْجَبُ لَا وَ بَعْضاً بَعْضُهَا يُوجِبُ وَ وُجُوهِهَا
 «لَهُ يجَر اِالّ هِيعَلَ يجْري ال وَ هِيعَلَ يجَر اِالّ لِاَحَدٍ يجْري ال»ـ 21
 براي مطالعه بيشتر ر.ك:ـ 21
 .221است، ترجمه: حميد عنايت، انتشارات علمي و فرهنگي، ص يارسطو، سـ 
 .21، ص2932افالطون، جمهور، ترجمه: فواد روحاني، انتشارات علمي و فرهنگي، ـ 

بادي، انتشارات علمي و فرهنگي، ن گنايمحمد پروابن خلدون، ، مقدمه خلدون عبدالرحمنـ 
 .42، ص 2933

م و نشر آثار عالمه يدفتر تنظ در اسالم، يروابط اجتماع ن،يدمحمد حسيس ييطباطباـ 
 .20، ص2934، ييطباطبا

، ي،مترجم صلوات2جلد، ج 3، يحكومت اسالم يفقه ي، مباني، حسين عليآباد نجف يمنتظرـ 
 به بعد. 230ق. ص  ه 2403قم،  ، ابوالفضل، مؤسسه کيهان، اول،يمحمود و شكور

توان براي  مي در خصوص مالك مشروعيت حكومت نظرات مختلفي ابراز شده است کهـ 22
 ها، جلد يك، اثر آيت اهلل مصباح يزدي مراجعه کرد.ها و پاسخمطالعه بيشتر به کتاب پرسش

 براي مطالعه بيشتر ر.ك به:ـ 23
(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام ي، سيد روح اهلل؛ واليت فقيه )امام خمينيخمين يسوامام موـ 
 به بعد. 25ق، ص  ه 2429)قدس سره(،  يخمين

، مترجم 2، جياسالم 2حكومت اسالمي جلد  يفقه ي؛ مباني، حسين عليآباد نجف يمنتظرـ 
 به بعد. 273ق، ص  ه 2403، ابوالفضل، مؤسسه کيهان، ي، محمود و شكوريصلوات

  ه 2422، انتشارات امير کبير، 2ج ،ي، سياس2، فقه سياسي، جلد ي، عباسعليعميد زنجانـ 
 به بعد. 255ص،ق

نقش مردم در تشكيل، اداره و حفظ حكومت »براي مطالعه بيشتر ر.ك به گزارش پژوهشي ـ 24
 شوراي نگهبان ، علي فتاحي زفرقندي، دفتر مطالعات نظام سازي اسالمي مرکز تحقيقات«اسالمي
غالم حسن مقيمي،  ،يت حق رأيمشروع يبر مبان يدرآمدبراي مطالعه بيشتر ر.ك به: ـ 25
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 .7شماره  ،37 زمستان(، دانشگاه باقرالعلوم)ع ،ياسيعلوم سفصلنامه 
نقش مردم در تشكيل، اداره و حفظ حكومت »براي مطالعه بيشتر ر.ك به گزارش پژوهشي ـ 26
 رقندي، دفتر مطالعات نظام سازي اسالمي مرکز تحقيقات شوراي نگهبان، علي فتاحي زف«اسالمي
(. کتاب قرارداد 2722ـ2773ژان ژاك روسو: نويسنده و فيلسوف، شهروند نروژ، )ـ 27

 اجتماعي او معروف است.
 (2743ـ2391سييز، انقالبي فرانسوي )ـ 28
 .17نصفانه، ص ل، انتخابات آزاد و مين گيبه گودو كشتر ر.يمطالعه ب يبراـ 29
 براي مطالعه بيشتر ر.ك به:ـ 31
(: ابعاد حاکميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 2939درخشه، جالل)ـ 

 .2939، پاييز 29فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السالم، شماره 

فصلنامه  ،اسالم ياسيس شهياند در ياله تيمکحا (: جوهره2930رضا) واال، محمد يميرکـ 
 2930 ، تابستان10 ، شمارهياسالم ومتكح

 ،ي، مصطفيليدولت اسالمي، دولت جهاني، ترجمه فضا (:2977م)يركعبدال نجف، آلـ 
 .2977 ، بهار7 شماره ياسالم ومتكفصلنامه ح

(: مباني حكومت اسالمي، ترجمه داوود الهامي، مؤسسه علمي فرهنگي 2970سبحاني، جعفر)ـ 
 .209سيدالشهداء، ص 

 قانون اساسي پنجاه و هفتم  اصلـ 31
 قانون اساسي يكصد و دهم  اصلـ 32
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 منابع و مآخذ

 فارسي  الف(
 .اساسی جمهوری اسالمی ایرانقانون 

، مصطفی فضایلی، ترجمه جهاني، دولت اسالميدولت  (،7711) عبدالکریم نجف، آل
 .1 شماره ،اسالمی حکومتفصلنامه 

 .فرهنگیو  علمی، تهران: انتشارات حمید عنایتمه ، ترجسياست(، 7737) ارسطو

، «)ع(علیمردم در نگاه  دیدو  عمومی آرایاهتمام به »(، 7711) محمدجواد، ارسطا
 771 -723 صص، سال پنجم، شماره هفدهم، حكومت اسالميفصلنامه 

، قم: جمهوري اسالمي ايراننظام  مباني تحليليبه  نگاهي(، 7731) محمدجواد، ارسطا
 ، چاپ اول.کتابسه بوستان مؤس

 .21و23، شماره نور علم نشريه، «حق اهلل و حق الناس»(، 7731) ، رضااستادی

 .فرهنگیو  علمی، تهران: انتشارات اد روحانیؤف، ترجمه جمهور(، 7737) افالطون

، «و فرانسه سیاسی ایراندر حقوق انتخابات  های رأی ویژگی» ،(7717، جواد )زاده تقی
 .3، ج 7شماره ،تطبيقي حقوقنشريه 

لبنان  هبیروت: مکتب، اصطالحات علوم و الفنون کشاف(، 7113) علی، محمد تهانوی
 ناشرون، چاپ اول.

 کتابخانه، تهران: حقوق ترمينولوژيمبسوط در (، 7713، محمد جعفر )جعفری لنگرودی
 گنج دانش.

  ر اسراء، چاپ دوم.نش مرکز، قم: در اسالم تكليفحق و (، 7731، عبداهلل)جوادی آملی

 نشر اسراء. مرکز، قم: جامعه در قرآن(، 7717، عبداهلل)جوادی آملی

نشر اسراء،  مرکزقم:  ،فقاهت و عدالت واليت فقيه، واليت(، 7717، عبداهلل)جوادی آملی
 چاپ چهاردهم.

 کانون اندیشه، تهران: انتشارات مجلس نمايندگيانتخابات (، 7731) احمدسیدنژاد،  حبیب
 ان، چاپ اول.جو
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دفتر حضرت  رسانیاطالع  ، پایگاهآرشيو بياناتسید علی، )امام(،  ای حسینی خامنه
 . Leader.ir، ای العظمی خامنه اهلل آیت

، «اساسی جمهوری اسالمی ایرانمردم در قانون  حاکمیتابعاد »(، 7737) درخشه، جالل
 .27، شماره السالم عليهدانشگاه امام صادق  پژوهشيفصلنامه 

 ، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.دهخدا نامة لغت(، 7717)علی اکبردهخدا، 

، اساسيحقوق  نشريه، «در فرانسه رأیو حق  آزادی سیاسی»(، 7737روسو ) دومینیک
 .2، شماره زاده تقیترجمه جواد 

 ، چاپ هشتم.میاسالدفتر نشر فرهنگ تهران: ، اسالم تاريخ(، 7713) هاشم رسولی محالتی، سید

 ، چاپ هفتم.صحیفهانتشارات  ، تهران:واليتفروغ  ،(7711) ، جعفرسبحانی

الهامی، قم: موسسه علمی ، ترجمه داوود مباني حكومت اسالمي(، 7711) ، جعفرسبحانی
 .فرهنگی سیدالشهداء

صالح، قم:  تحقیق صبحی، نهج البالغهتا(،  )بی موسیبن  حسین، محمد بن سید رضی
 ارالهجره.د مؤسسه

 ،«(7حق از نگاه هوفلد) تبیین»(، 7733) سید مصطفینسب،  حسینیو  حسین، محمد طالبی
 ، سال چهاردهم، شماره اول.حكومت اسالميفصلنامه 

قم: بوستان کتاب قم،  ،در اسالم اجتماعيروابط  (،7731) سیدمحمد حسین طباطبایی،
 .چاپ اول

گنابادی، تهران: پروین محمد  ترجه، خلدونمقدمه ابن ،  (7733) خلدون ابن عبدالرحمن
 انتشارات علمی و فرهنگی.

، چاپ چهارم، امیرکبیرانتشارات  ، تهران:فقه سياسيق(،  7127عمید زنجانی، عباسعلی )
 .2جلد 

، «حکومت اسالمی، اداره و حفظ تشکیلنقش مردم در » ،(7712) فتاحی زفرقندی، علی
 .77121122شماره  پژوهشی، گزارش نگهبان مرکز تحقيقات شوراي

 .21، چاپ میزاننشر  ، تهران:اساسيحقوق  هاي بايسته(، 7731) ابوالفضل قاضی، سید
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 ، چاپ اول.کویر، تهران: انتشارات حق الناس(، 7731) ، محسنکدیور

، معرفت فصلنامه، «اسالم دیدگاه در حاکمیت نظریه»(، 7733) رضا محمدواال،  کریمی
 .771 شماره

 ،«اسالم سیاسی اندیشه در الهی حاکمیت جوهره»(، 7711رضا ) ، محمدواال کریمی
 .31 ، شمارهاسالمي حكومتفصلنامه 

های  پژوهشمطالعات و  سسهؤتهران: م، انتخابات آزاد و منصفانه(، 7711)گودوین گیل
 ، چاپ اول.حقوقی شهر دانش

 و هدی نادری قمیم، نگارش محمد اسالم نظريه حقوقي(، 7733) یزدی، محمد تقیمصباح 
 .، جلد اول)ره(، چاپ اولخمینیامام  پژوهشیو  آموزشی، قم: مؤسسه نیا مهدی کریمیمحمد

، نگارش اسالم ديدگاهگذرا به حقوق بشر از  نگاهي(، 7733) تقی، محمد یزدیمصباح 
 )ره(.خمینیامام  پژوهشیو  آموزشی، قم: مؤسسه عبدالکریم سلیمی

و  آموزشی، قم: مؤسسه (2-5) ها ها و پاسخ پرسش(، 7717) تقی، محمد یزدیمصباح 
 .جلد اول)ره(، چاپ هشتم، خمینیامام  پژوهشی

نگارش محمد مهدی نادری و  ،ها ها و چالش کاوش (،7732) مصباح یزدی، محمد تقی
 سید ابراهیم حسینی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، چاپ دوم، جلد دوم.

 ، تهران: انتشارات صدرا، چاپ اول.مجموعه آثار(، 7737) مطهری، مرتضی

علوم فصلنامه  ،«"رأیحق " مبانی مشروعیتبر  درآمدی» (،7713) غالم حسن ،مقیمی
 .1شماره (، دانشگاه باقرالعلوم)ع ،سياسي

، مترجم مباني فقهي حكومت اسالميق(،  7111) آبادی، حسین علی منتظری نجف
 .کیهانمؤسسه  ری ، تهران:شکوو ابوالفضل  صلواتیمحمود 

، نرم افزار مجموعه آثار امام امام صحيفه ؛تا( بی) اهلل روح سید)امام(،  موسوی خمینی
 جلد. 22)ره(،  خمینیو نشر آثار امام  تنظیممؤسسه تهران: )ره(، خمینی

و نشر  تنظیممؤسسه  ، تهران:واليت فقيهق(، 7127) اهلل روح سید)امام(،  موسوی خمینی
 )ره(.خمینیامام آثار 
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فصلنامه ، «اندیشمندان غربیحق نزد  کالبد شکافی معنای» (،7731) محمود نبویان، سید
 ، شماره اول.سیزدهم، سال حكومت اسالمي

، سال فلسفيفصلنامه معرفت ، «در انواع حق جستاری»(، 7731) محمود نبویان، سید
 پنجم، شماره چهارم.

 و آموزشی، قم: مؤسسه بنيادينار پرسش حق و چه(، 7733) محمود نبویان، سید
 امام خمینی)ره(، چاپ اول. پژوهشی

 ، تهران:اساسي جمهوري اسالميحقوق (، 7733) محسنی، فریدو  مرتضیاسفاد،  نجفی
 ، چاپ چهارم.بین المللی الهدیانتشارات 

 عربي (ب
تشارات ، علی اکبر غفاری، قم: انتحف العقول(، 7737ابن شعبه حرانی، حسن بن علی )
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Legal aspects of the voting right in the legal 
system of the Islamic Republic of Iran 
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1- Assistant Professor, Shahid Beheshti university. 

2- Graduate student at public law, Imam Sadeq university  

Abstract 
Participating in elections and voting in the Iranian legal system 

has a status different from other legal systems. In Iran's legal system 

which is based on the Shiite jurisprudence, the right to vote has been 

blended with the responsibility of the people in self-determination, 

the responsibility of the people versus the rights of others in the 

community and also sovereignty and stability of the Islamic state and 

according to the correlation principle of right and duty, the voting 

right can’t be assessed an absolutely individual matter and a personal 

right. 

The purpose of this article is the examination of the legal aspects 

of the voting right and its responsibility towards the rest of the 

society and also Islamic state through researching by the library 

method, so as to result in understanding the legal nature of voting 

right.  

Key words 
Elections, voting right, right, duty, Islamic state, right of self-

determination. 
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university. 
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Abstract 
The Discussion about diagnosis between Legislation and Execution and 
necessity of exist of certain body for these actions have been always in 
attention to the states. Also  In Islamic Republic of Iran,  different 
conceptions from the principles of the Constitution about Legislation and 
execution specify more than before, the necessity of clarification of these 
criteria and in this regard, it seems useful to discover these criteria in the 
viewpoint of the Guardian Council as the legal reference of the 
Constitution’s interpretation. Therefore according to procedures of  
comments of Guardian Council since the first period up to the end of 8th 
one, the cases like  the reduction or development of rules, the determination 
of criteria and limits for law, the determination of exemptions and 
exceptions for law, the decisions regarding the rights and freedoms of 
citizens, the preparation, formulation and definition of terms, the 
determination of amount of fines and penalties and etc are defined as 
Legislation actions and the cases like the appointment and dismissal of 
executives, the allocation and consumption of funds, the preparation of 
ordinance, the Submit of bill to Parliament, the holding of elections, the 
determination of administrative details and etc are defined as execution 
actions. Of course comments are observable that not obey those procedures.           

 

Key words 
 Legislation, Execution, Competence, the Guardian Council, Constitution 
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Abstract 
Safeguarding the Constitution as the national covenant and legal 

document of the state, firstly because of supremacy of the 

constitution on the other laws and regulations, secondly having 

enough guarantee in monitoring the constitutionality of the laws and 

thirdly due to preventing the constitution to get violated is absolutely 

an important and essential issue in which all the legal systems have 

considered some policies to obtain the above goals. 

Legal system of the republic of Italy has also established the 

constitutional court with the mentioned aims and own nearly half a 

century of experience in which this article is to verify the competency 

and functions of this institution. 

 Key words 
Constitutional review, constitutional court, constitutionality of the 

laws, decisions of the constitutional court. 
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The Supreme Administrative Council’s 
competence on instituting, mergering and 

break-up of executive institutions 

Akbar Talabaki
1
 & Yahia Mazrouei Abyaneh
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1- Member of Guardian Council Research Institute & Doctorate in law, Tehran 
university. 

2- Member of Guardian Council Research Institute & Public law master, Tehran 
university. 

Abstract 
In accordance with the laws regulating the Islamic Republic of 

Iran's 1st-4
th

 Development Programs along with 115
th

 article 

under civil service management Act, the Legislator had partially 

authorized the Supreme Administrative Council to undertake certain 

decisions on its behalf. These included amendments to the formation of 

civil service organizations, encompassing mergers and dissolutions. 

However, the Council chose to enact laws which were in direct 

contradiction to the rules and regulations of the Guardian Council 

and the General Board of the Administrative Justice Court. 

This situation was made possible, partly due to ambiguous 

formulations of certain enacted laws, paving way for conflicting and 

wide ranging interpretations. Hence, the Legislator deemed it 

necessary to introduce amendments to these laws and in 2007, it 

undertook correcting actions, thereby reclaiming the authority to 

decide on merging and dissolving executive offices. In this manner, 

the division of power between the legislator and the executive bodies 

of the government were clearly delineated.  

Nevertheless, the Supreme Administrative Council continued to 

disregard these amendments, making decisions on mergers and 

dissolutions. Consequently, the Legislator amended article 53 to clearly 

state that strictly Parliament itself has the authority to decide on 

mergers, dissolutions, separations and formations of civil service 

organizations. It also clears the Supreme Administrative Council of 

any authority to make amendments outside and beyond this article. 

Key words 
Supreme Administrative Council, Law, Legislator, Eligibility, 

Mergers and dissolutions. 
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1- Associate Professor, Tehran University 
2- Member of Guardian Council Research Institute & Ph.D. student of Public Law, 

Tehran University. 

Abstract 
The Citizen is a legal concept addressed in public law and human 

rights issues. Common aspect of legal definitions about the citizen is 

the relationship between the individual and the state. This is a two-

way relationship that involves a wide range of rights and duties, 

namely the citizen while possessing the rights, is obliged to perform 

simultaneously the duties and responsibilities. 

In a democratic state, the constitution organizes the government 

and public administration as a national covenant and a legal 

document in which the state and the people are obliged to follow in 

their mutual relations. There is also a chapter in the Constitution of 

the Islamic Republic of Iran entitled the rights of people which 

explains the rights of citizens and mutually the duties of the state. 

Nevertheless, a number of citizen’s duties have been mentioned in 

other principles of the constitution known as the citizenship duties. In 

this article, we are to explain the duties of the citizens in the 

constitution of Islamic republic of Iran. 

Key words 
Citizen, citizenship rights, citizenship duties, Constitution, Islamic 

Republic of Iran. 
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Tehran University. 
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Abstract 
Any country’s constitution is the main column of its government’s 

political regime and juridical construction. Establishment of supreme 

institutions to ensure constitution conformity is an innovation of the 

contemporary civil systems. Today, no system can be found lacking 

fundamental trial. The reason must be sought in the “Constitution 

Superiority” principle. The rational consequence of this principle is 

designation of a reference competent to investigate related laws. This 

article investigates the fundamental trial process in Austria with 

studying its theoretical basics. 

 Key words 
Fundamental trial, Austria constitution court, Common rights, 

Fundamental trial models, Democracy 
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