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خطمشي فصلنامه بررسيهاي حقوق عمومي
خطمشي فصلنامه بررسيهاي حقوق عمومي ،انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوزة حقوق
عمومي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است .الزم است مقاالت در
جهت پيشرفت مطالعات مربوط به «حقوق عمومي» باشد .تحليل نظرات و تجارب حقوقي مرتبط با
حوزة حقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خطمشي ميباشد.
محورهاي اين فصلنامه (اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور) عبارتند از:
ـ مطالعة نظام سازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
ـ مطالعة نقش و جايگاه كارويژه هاي شوراي نگهبان در نظام حقوق جمهوري اسالمي ايران و
بررسي نهادهاي مشابه
ـ مطالعة مباني ،نظريات ،ساختار و كاركرد دولت
ـ مطالعة ابزارهاي كنترل حقوقي قدرت ،بازنگري و ارتقاء آن
ـ مطالعة فقه حكومتي
ـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردمساالري ديني
ـ مقرراتگذاري و نظارت بر عملكرد دولت

راهنماي نگارش مقاالت
از نويسندگان محترم ،تقاضا ميشود از ارسال مقاالتي كه مطابق شيوهنامه نيست ،خودداري فرمايند؛
صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي قرار ميگيرند كه مطابق شيوهنامه نگاشته شوند.
 .9ارجاع منابع و مآخذ ،در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفادهشده داخل پرانتز به شكل
زير آورده شود:
 . 9-9منابع فارسي( :نام خانوادگي مؤلّف ،سال نشر ،جلد :صفحه ـ بدون درج مخفف ص)؛ مثال:
(حسيني ،6731 ،ج.)37 :2
 .2-9منابع التين( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, vol 2: 71( :
ـ تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان شود و از كاربرد كلمات همان ،پيشين و)Ibid, op.cit( ...
خودداري شود.
ـ چنانچه از نويسندهاي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد ،با ذكر حروف الفبا پس از
سال انتشار ،از يكديگر متمايز شوند.
 .2تمام توضيحات اضافي و همچنين ،معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات (در صورت لزوم) با
عنوان «يادداشتها»  ،در انتهاي متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداشتها مثل متن مقاله،
روش درونمتني [بند ]6خواهد بود).
 .3در پايان مقاله ،فهرست الفبايي منابع فارسي و التين (كتابنامه) به صورت زير ارائه شود:
ـ ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع التين
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ـ كتاب :نام خانوادگي ،نام نويسنده (تاريخ چاپ) ،نام كتاب ،نام مترجم ،محلّ انتشار :نام ناشر ،نوبت
چاپ ،جلد.
ـ مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگي ،نام نويسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشريه ،دوره
نشريه ،شماره نشريه ،صفحات مقاله.
ـ مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايرهالمعارفها :نامخانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ):
«عنوان مقاله» ،نام كتاب ،نام ويراستار ،محل انتشار :نام ناشر ،نوبت چاپ ،شماره جلد ،صفحات مقاله.
 .4چكيدهاي داراي  222واژه و در بردارندة عنوان و موضوع مقاله ،سؤال ،روش تحقيق و مهمترين
نتايج و فهرستي از واژگان كليدي ( 5تا  3كليدواژه) باشد.
 .5ترجمة انگليسي عنوان مقاله ،چكيده و كليدواژهها ،اسم نويسنده  /نويسندگان همراه مقاله ارسال گردد.
 .6مقاله در محيط  ،Word2223متن مقاله با قلم ( BLotus12التين ،(TimesNewRoman11
كتابنامه

BLotus11

(التين

(TimesNewRoman10

و

يادداشتها

BLotus10

(التين (TimesNewRoman9حروفچيني شود.
 .7عناوين (تيترها) با روش شماره گذاري عددي باشد.ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از
راست به چپ تنظيم شود (تيترهاي اصلي با  2 ،6و ...ـ تيترهاي فرعي با  2-6 ،6-6و ...ـ تيترهاي
فرعيتر با  2-6-6 ،6-6-6و ...ـ و پس از آن با حروف ابجد باشد).
 .8حجم مقاله ،از  0522كلمه كمتر و از  3522كلمه بيشتر نباشد (از ابتداي مقاله تا پايان كتابنامه).
 .1مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.
 .91مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.
« .99بررسيهاي حقوق عمومي» در اصالح و ويرايش مقاله آزاد است.
 .92نام و نامخانوادگي نويسنده  /نويسندگان بهطور كامل در ابتداي مقاله ذكر شود.
 .93در صورت تعدد نويسندگان ،حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.
 .94معرفي نويسنده  /نويسندگان مقاله به صورت زير باشد:
رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاه ـ شهر ـ كشور
 .95آدرس ايميل نويسنده  /نويسندگان نوشته شود.
اين نشريه در سامانه جامع علوم انساني به نشاني  www.ensani.irو بانك اطالعات نشريات كشور به نشاني
 www.magiran.comنمايه ميگردد.
كليه حقوق مادي براي فصلنامه «بررسيهاي حقوق عمومي» محفوظ است و آن دسته از نويسندگان محترمي
كه در صدد انتشار مقالة منتشرة خود در مجموعه مقاالت ،يا بخشي از يك كتاب هستند ،الزم است با ارائه
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
پستي و پست الكترونيك خود را به صورت مجزا ،همراه مقاله ارسال نمائيد.
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وظایف و کارویژههای دیوان قانون اساسی
جمهوری اتریش
2

اسماعیل آجرلو ،*2جعفر صادقمنش

2ـ دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
2ـ دکتری حقوق جزا و جرمشناسی و رئیس دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح ،تهران ،ایران
پذیرش1932/6/23 :

دریافت1931/11/22 :

چکیده
قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب
میشود .ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی ،نوآوری و
ابتکار نظامهای حقوقی معاصر به شمار میآید .امروزه هیچ نظامی را نمیتوان مشاهده کرد که
برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد .دلیل این امر را باید در اصل «برتری
قانون اساسی» جستجو کرد .نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی
تعیین گردد تا صالحیت بررسی قوانین عادی را در این زمینه داشته باشد .این نوشتار در پی
بررسی فرآیند دادرسی اساسی در کشور اتریش بوده و از همین رهگذر به مبانی نظری این
موضوع نیز میپردازد.

کلیدواژهها :دادرسی اساسی ،دیوان قانون اساسی اتریش ،حقوق بنیادین ،الگوهای
دادرسی اساسی ،دموکراسی.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: Ajorloo81@gmail.com
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مقدمه
ـ آشنایی با نظام حقوق اساسی اتریش
کشور اتریش از سال  2321کشوری پادشاهی بوده است و در حال حاضر دارای
دموکراسی پارلمانی با قانون اساسی مبتنی بر قواعد و اصول جمهوری ،دموکراسی است.
رئیس جمهور باالترین مقام و نمایندة دولتی است که مستقیماً توسط مردم برای یک دورة
 6ساله انتخاب میشود .مجالس فدرال و ملی قوه مقننه را تشکیل میدهند که در این میان
مجلس ملی از اهمیت بسزایی برخوردار است .اعضاء مجلس فدرال از پارلمانهای
ایالتها انتخاب و برگزیده میشوند .دولت از صدراعظم ،معاون اول او و وزراء تشکیل
یافته است (.)Hausmaninger, 2003: 139
اولین قانونی که میتوان آن را در اتریش مقدمهای بر قانون اساسی کنونی این کشور
برشمرد قانون اساسی سال  216۱میباشد که پایه تشکیل امپراتوری اتریش ـ مجارستان را
بنا نهاد .قانون اساسی جدید پس از تشکیل حکومت جمهوری در اتریش (2321م) در
سال  232۱میالدی به تصویب رسید .در تدوین این قانون هانس کلسن متخصص برجسته
حقوق بینالملل نقشی مؤثر و مهم ایفاء نمود .در جمهوری دوم که پس از جنگ جهانی
دوم در اتریش بهوجود آمد (2326م) دوباره قانون اساسی سال  232۱میالدی مورد احترام
و عمل قرار گرفت و این کشور را یک جمهوری دمکراتیک ،فدرال و مبتنی بر تفکیک
قوای سهگانه مقننه ،مجریه و قضائیه اعالم نمود .از همان زمان بود که اتریش جزء
کشورهای امضاکننده حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت (کارگزاری .)2۱6 :2919 ،گرچه
تضمین عرفی این حقوق سابقهای نسبتاً طوالنی در اتریش دارد ،با این حال ،اصول
قراردادهای حمایت حقوق انسانی و آزادیهای بنیادین که در قانون اساسی مورد استفاده
قرار گرفته و ضمیمه آن شده است تأمینکننده و حافظ این حقوق در اتریش است .در
قانون اساسی اتریش حقوق ملّت و اینکه تمام آنها در مقابل قانون یکسان هستند و هیچ
فردی به لحاظ رنگ پوست ،نژاد و زبان به افراد دیگر برتری ندارد و همچنین حقوق
مربوط به آزادی ،شغل ،مسکن ،مسافرت و مهاجرت برای شهروندان این کشور مورد
تأکید قرار گرفته است .بر این اساس حق همه افراد اتریش است که در صورت احساس
ظلم و ستم به دستگاه قضایی مراجعه کرده و دیوان عالی قضایی باید به دعاوی رسیدگی
کند.
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قوه مقننه از دو مجلس یکی مجلس فدرال با  81عضو (برای مدت  6سال) و دیگری
مجلس ملی با  219عضو (برای مدت  2سال) تشکیل یافته است .نهاد قانونگذاری ایالتها
مجلس ایالتی میباشد .ایالتها به تناسب نرخ جمعیتی ساکنان از تعداد متفاوتی نماینده
برخوردار میباشند .در جهت قانونگذاری مشترک توسط مجلس شورا و مجلس فدرال،
قانون اساسی چهار راه حل را پیش رو گذارده که در زمینههای مختلف از آنها استفاده میشود:
الف) قانونگذاری بر اساس لوایح دولتی ،ب) ارائه طرحهای قانونی ،ج) اقدامات
مجلسهای ایالتی در قانونگذاری و د) همهپرسی (.)Hausmaninger, 2003: 139
رئیسجمهور ،صدراعظم ،وزرا و معاونان وزارتخانهها را میتوان از جمله باالترین
مقامات اجرایی کشور اتریش دانست .بر اساس اصول فدرالیستی ،نهاد امور اداری در
سطح ملی ،نهاد امور اداری ایالتی و نهاد خودمختار اداری در سطح نواحی و شهرها
فعالیت دارند .ساختار اداری سه مرحلهای در اتریش شاخص و بارز است .تصمیمات یک
اداره میتواند مورد مخالفت مرجع بعدی قرار گیرد .برای مخالفت با تصمیمات باالترین
مراجع اداری ،راه برای مراجعه به دادگاههای مستقل عمومی (دادگاه قانون اساسی و دیوان
اداری) وجود دارد.

ـ دیوان قانون اساسی اتریش و نظریات هانس کلسن
میتوان گفت که دیوان قانون اساسی اتریش قدیمیترین دادگاه قانون اساسی است که
براساس نظرات هانس کلسن شکل گرفته و الگویی برای دیگر دادگاههای قانون اساسی در
سراسر جهان به ویژه اروپا بوده است« .در واقع اصل وجود محکمهای برای دعاوی
اساسی از الگوی اتریشی اقتباس شد» (.)fromont, 2003: 90
الگوی اروپایی دادگاه قانون اساسی بدون کلسن به وجود نمیآمد .کلسن با نوشتهها و
طرح خود برای قانون اساسی  232۱اتریش به تدوین یک الگوی جدید دادرسی اساسی
پرداخت .از این سامانه به الگوی اروپایی دادرسی اساسی یاد میشود .ساختار نظری هانس
کلسن به خوبی نشان داده است که تأسیس دادگاه قانون اساسی کامالً با نظریه تفکیک قوا
سازگار است .براساس نظر کلسن ،باید برای قانون اساسی به عنوان هنجار بنیادین بیشترین
ثبات ممکن را از طریق دشوار ساختن بازنگری آن فراهم آورد .اصوالً تضمین قانون اساسی
با فراهم ساختن امکان ابطال اعمال خالف آن میسر میشود اما در هیچ حالتی نباید امکان
ابطال اعمال غیرقانونی را به نهادی سپرد که خود ،مرتکب این اعمال شده است زیرا در

فصلناهم ربرسیاهی حقوق عم

ومی  /سال دوم ،شماره  - 2تابستان 2932

4

واقع ،نهاد قانونگذار همانند خالق مختار حقوق درنظر گرفته میشود .نه چونان مجری حقوق
که مقید به چارچوبهای قانون اساسی است .بنابراین نباید مسأله نظارت بر تبعیت مجلس از
قانون اساسی را به خود او واگذار کرد .مسئولیت ابطال اعمال خالف قانون اساسی را باید
به نهادی مستقل و غیر از مجلس یعنی دادگاه قانون اساسی سپرد .کلسن معتقد است همچنان
که اداره (قوه مجریه) و دادگستری (قوة قضاییه) از قانون تبعیت میکنند ،قانونگذار هم باید
مطلقاً از قانون اساسی تبعیت کند (تروپه.)269 :2919 ،
او در پاسخ به ایراد مخالفت این ایده با تفکیک قوا ،نظریه مشهور خود یعنی
قانونگذاری منفی را مطرح میکند .براساس آن ،ابطال یک قانون به معنای وضع یک قاعده
(هنجار) کلی است .اما تفاوت اساسی قانونگذاری با ابطال سادة قوانین در این است که
قانونگذار سلبی از آزادی آفرینش قانونگذار وضعی برخوردار نیست و چارچوب تمام
فعالیتهای وی دقیقاً توسط قانون اساسی تعیین شده است .الگوی کلسنی جایگاهی
خارج از سه قوا برای دادگاه قانون اساسی تعیین کرده است .دادگاه قانون اساسی باید
برای تضمین نظارت فعال بر دولت وارد صحنه شود .چون در نظامهای پارلمانی و
نیمهپارلمانی تحول پارلمان به سوی «نظام اکثریتی» ،در عمل منجر به اعطای مصونیت
قضایی به کارکردهای دولت میشود زیرا دولت مقررات مورد نظر خود را به صورت
لوایح قانونی به تصویب پارلمانی میرساند که اکثریت آن گوش به فرمان او هستند
(فاورو .)9۱2 :2916 ،نظرگاه کلسن تا حدودی کاربردی ،عملیاتی و برگرفته از تجربیات
تاریخی است .از این روی او در کتاب نظریه محض حقوق چنین میگوید« :هر هنجار،
اعتبار خود را از هنجار فرازین میگیرد و اعتبار قوانین ناشی از انطباق آنها با قانون
اساسی است .این انطباق میتواند با روشی پویا یعنی مطابقت تصویب آن با تشریفات
مقرر شده در قانون اساسی حاصل شود یا با روش ایستا یعنی مطابقت با مفاد مقرر شده
در قانون اساسی( ».تروپه )2۱2 :2919 ،در پایان ،کلسن مرجع صیانت را تجویزی دانسته
و لزوماً برای اعمال قانون اساسی ضروری نمیداند .در نتیجه از دیدگاه انتقادی ،این نظر
که صیانت از قانون اساسی وسیلهای برای تحقق برتری قانون اساسی است خطا خواهد
بود()Troper, 1974: 133؛ لذا دلیل نظری برتری قانون اساسی و لزوم ایجاد دادرسی
اساسی را باید در مبانی دیگری جستوجو کرد که در بخش قبل توضیح مختصری درباره
آن آورده شد.
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 .1دادرسی اساسی؛ چرایی و چگونگی
دیوان قانون اساسی نهاد عالی قضایی جهت تضمین رعایت قانون اساسی و قدرت
انحصاری نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی است .در این قسمت و قبل از ورود
به بخش ویژه آشنایی با نظام دادرسی اساسی در کشور اتریش الزم است مختصری درباره
دادرسی اساسی ،توجیهات حقوقی و فلسفی آن و همچنین الگوهای موجود در نظامهای
حقوقی ـ سیاسی مختلف جهان توضیح داده شود.

1ـ .1تعریف دادگاههای قانون اساسی
در تعریف این نهاد بیانهای متعددی وارد شده است .میتوان قدر مشترک تعریفهای
موجود را اینگونه بیان کرد« :دادگاه قانون اساسی ،دادگاهی است که برای رسیدگی
انحصاری و اختصاصی به ترافعات حقوق اساسی تشکیل میشود» (فاورو.)993 :2912 ،
این دادگاه در خارج از دستگاه قضایی قرار داشته و نسبت به تمام قوای عمومی (تقنینی،
قضایی و اجرایی) از استقالل برخوردار است« .دیوان عالی» یا «دادگاه عالی» یا حتی
«شعبه مربوط به قانون اساسی» یک دیوان عالی میتوانند یک نهاد قضایی ـ اساسی باشند،
اما دادگاه قانون اساسی نیستند .برعکس ،اگر دادگاه قانون اساسی در چارچوب تعریف
ارائه شده قرار گیرد ،دیگر این نکته که دادگاه قانون اساسی رسماً عنوان «شورا» یا
«دادگاه» یا حتی «دیوان عالی» را داشته باشد ،چندان مهم نیست .دادگاه قانون اساسی،
قدرت منحصربهفرد تشخیص و تمییز تطابق قوانین با قانون اساسی است.
دادگاه قانون اساسی نهادی قضایی است که خارج از نظام دادگاههای عادی قرار
میگیرد و از دیگر نهادهای دولتی کامالً مستقل است .این دادگاه ،دادگاه استیناف یا دادگاه
عالی ناظر بر دادگاههای دیگر نیست .این دادگاه صالحیت بررسی قانون عادی را دارد و
اگر آن را خالف قانون اساسی تشخیص دهد ،بطالن آن را اعالم میکند .ناگفته پیداست،
با توجه به تصریح حقوق بنیادین افراد در قوانین اساسی ،نظارت و حمایت از این حقوق
از صالحیتهای دادگاه قانون اساسی است .بنابراین ویژگیهای استقالل از دیگر قوا،
رسیدگی به ترافعات اساسی خارج از دادگاههای عادی ،قدرت ابطال قوانین مغایر با قانون
اساسی و حمایت از حقوق بنیادین افراد ،شاخصههای «دادگاه قانون اساسی» است .همچنین
با توجه به لزوم حضور قضات در بین اعضای دادگاه ،میتوان آن را نهادی قضایی
دانست .اما این دادگاه مرجع فرجامخواهی دادگاههای عادی نیست (فاورو.)9۱9 :2916 ،
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وظایف و کارکردهای مختلف دادرسی اساسی را میتوان در موارد ذیل خالصه کرد:
ـ نظارت بر انطباق مصوبات پارلمان با قانون اساسی
ـ تفسیر قانون اساسی
ـ نظارت بر صحت انتخابات و رأیگیریهای سیاسی (انتخابات پارلمانی یا ریاست
جمهوری و همهپرسی)
ـ تضمین کارکرد صحیح قوای عمومی:
الف ـ تنظیم قوای عمومی (مثالً در موارد تعارض صالحیت بین مجریه و مقننه) یا
بین دولت و واحدهای محلی به ویژه در نظامهای فدرال یا نیمه فدرال؛
ب ـ کارکرد سیاسی (مانند اعمال دادرسی سیاسی ،نظارت بر اعمال اختیارات
استثنایی ،مشارکت در اعمال قدرت سیاسی و.)...
ـ پشتیبانی از حقوق و آزادیهای بنیادین (گرجی)262 :291۱ ،

1ـ .2نظریههای موجود برای توجیه نهاد دادرسی اساسی
برای تبیین فلسفه حاکم بر صیانت از قانون اساسی باید به فلسفه حاکم بر این قانون
اشاره کرد که این مهم نیز منوط به آشنایی با تاریخ جنبش قانون اساسی است (ویژه،
 .)22۱ :2918قانون اساسی به معنای عام کلمه «به تمامی قواعد و مقرراتی گفته میشود
که مربوط به قدرت ،انتقال و اجرای آن است .قانون اساسی از یکسو حدود آزادی فرد را
در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز اعمال تشکیالت حاکم را در برخورد
با حوزه حقوق فردی رسم میکند» (قاضی .)3۱ :2912 ،اهمیت قانون اساسی به دلیل
رعایت نظمی است که برای بقای جامعه ضروری بوده و سرپیچی از آن سبب بیثباتی
روند زندگی شهروندان و اختالل در روابط آنها با یکدیگر و دولتمردان میشود
(کدخدایی .)228 :2912 ،با همین تعریف مختصر آشکار است که قانون اساسی در بافت
رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت -کشوری رکن اصلی محسوب میشود« .از
طرفی باید توجه داشت که نظام حقوقی هرکشور متشکل از نهادها و هنجارهایی است که
در درون این نظام با یکدیگر در تعامل هستند و همگی در راستای غایت آن قراردارند.
نظارت نهادهای این نظام بر هنجارها نیز از همین تعامل نشأت میگیرد .حال در جایی که
نظارت به تقویت سلسلهمراتب هنجارها و حمایت از حقوق بنیادین بیانجامد ،کارکرد نهاد
ناظر اهمیتی فزونتر مییابد .لذا نقش نهاد صیانت از قانون اساسی بسیار قابل تأمل است»
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(تروپه .)262 :2919 ،در واقع ،دادرسی اساسی و نهادهای اعمال کننده آن ،سازوکارهای
الزم را برای تضمین اصول مندرج در قانون اساسی فراهم میسازند و به عبارت دیگر
بدون نهاد پاسدار و تضمینگر ،نیل به اهداف فلسفی ،حقوقی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی قانون اساسی امکانپذیر نخواهد بود و قانون اساسی بدون نهاد صیانتکننده،
به متنی ایدئولوژیک ،آرمانی و دستنیافتنی مبدل خواهد شد (موسیزاده و همکاران،
 :2913مقدمه) .این مهم وقتی تأمین خواهد شد که قانونگذار عادی نتواند قانونی خالف
آن وضع کند و در صورت وضع ،مرجعی وجود داشته باشد که آن را لغو و ابطال کند
(طباطبایی موتمنی.)218 :291۱ ،
در این راستا ضمانتهای احترام به قانون اساسی موضوعات ذیل را در بر میگیرد:
اول ،وجود سلسلهمراتب قواعد حقوقی (قواعد فروتر باید به لحاظ شکلی و محتوایی
انطباق با قواعد برتر را رعایت کنند و قانون اساسی در رأس این سلسله است) ،دوم،
برتری قانون اساسی (به سبب قدرت نخستین واضع آن یعنی قوه مؤسس و دیگری شیوه
تجدیدنظر خاص آن) و سوم ،کنترل قوانین به وسیله قانون اساسی (که نتیجه منطقی موارد
قبل است) (قاضی2۱8 :2912 ،ـ.)2۱2
قاعدتاً اینکه در اسناد حکومتی یا عملکرد قوه مؤسس ،وجود نهاد صیانت از قانون
اساسی در نظر گرفته شده باشد و حتی در متن قانون اساسی نیز آمده باشد به هیچ وجه
توجیهکننده ضرورت وجود چنین فرآیندی نبوده و الزم است این توجیه فلسفی ـ حقوقی
به شکل پیشینی ارائه شود زیرا «ارجاع یک قاعده مثبت قانون اساسی به خودی خود
توجیه کافی را در این خصوص فراهم نمیآورد» ()Habermas,1995؛ یک توجیه ماهوی
باقی است و باید به دنبال دالیل مشروعیت این تصمیمات بود؛ یعنی ارزشهایی که
مقتضای این تصمیمات هستند .مشروعیت صیانت از قانون اساسی بستگی به سازگاری با
ساختار آن نظام حقوقی دارد که از طریق عدم ورود مرجع صیانت به مفاد و ماهیت قوانین
و از طرفی نوع سازوکارهای مورد استفاده آن حاصل میشود ( .)Nikolic,1999: 310در
اینجا توجیهات بیرونی در ارتباط با اصول فراحقوقی یا سیاسی ـ اخالقی یا سیاسی ـ
حقوقی مراد ما هستند ( .)wroblewski, 1971: 53-54در نهایت تمام نظرات توجیه کننده
باید بر اساس دو اصل مهم برتری قانون اساسی موضوعه و مبانی دموکراسی باشد که در
زیر به آنها پرداخته شده است:
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1ـ2ـ .1توجیه با توسل به برتری قانون اساسی
این بحث به دو صورت مطرح میشود :نخست ،توجیه قوی؛ برتری قانون اساسی
متضمن نظارت است و دوم توجیه ضعیف؛ قانون اساسی همیشه برتر نیست و اگر بخواهیم
همواره آن را برتر بدانیم تنها وسیله دستیابی به آن نظارت است ( .)Eisenmann, 1928این
توجیه با ایرادات زیادی مواجه شده است و باید توجیهات مستدلتری را در این باره درنظر
گرفت.

1ـ2ـ .2دموکراسی
این دیدگاه مبتنی بر دو اصل است :نخست قانون اساسی حقوق بنیادین و ارزشهای
اساسی را اعالم میکند به طوری که برتری قانون اساسی متضمن برتری این ارزشهاست
و دوم اینکه قانون اساسی تجلی اراده مردم حاکم است به طوری که در این صورت
نظارت به صورت تضمینی برای دموکراسی جلوه میکند که این اصل بیشتر قابل دفاع
است (تروپه.)2۱8 :2919 ،
بنابراین در مجموع ،مشاهده میشود که منطق حاکم بر صیانت از قانون اساسی با
عنایت به سلسلهمراتب هنجارها ،متن قانون اساسی ،قدرت تمییز قاضی و نظریه نمایندگی
و دموکراسی کارا بوده و به تعبیری در نظامهای مختلف حقوقی ،دادگاههای قانون اساسی
در فرآیند قانونگذاری موثر هستند.

1ـ .3روشهای حل تعارض و الگوها
در راستای اصل «برتری قانون اساسی» ،امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون
اساسی در تمامی کشورها و نظامهای حقوقی هستیم .شیوه نظارت در اغلب کشورها به
لحاظ تقلید و اقتباس از یکدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است که به طور کلی به دو
دسته کنترل به وسیله دستگاه قضایی و کنترل به وسیله نهاد سیاسی تقسیم میشوند .تفاوت
مهم این دو روش آن است که در نظام غیرقضایی (اروپایی ـ سیاسی) دعاوی مربوط به
صیانت از قانون اساسی از دعاوی عادی جداست ()Rousseau,1998: 13-14؛ ولی در این
بخش و با عنایت به همین تقسیمبندی کلی و به شکل کاربردی میتوان به چهار الگوی
عملیاتی دست یافت که عبارتاند از:
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1ـ3ـ .1مدل آمریکایی
عناوین دیگر این مدل «غیر متمرکز»« ،پسینی» و «قضایی» است .در این مدل نهاد ناظر
وابسته به دستگاه و قوه قضاییه است .شیوه و آیین دادرسی آن نیز کامالً مبتنی بر
روشهای قضایی بوده و رسیدگیها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا
صورت میگیرد .چنین اختیاری در قانون اساسی آمریکا تصریح نشده و صرفاً براساس
حکم یک پرونده قضایی توسط قاضی مارشال ایجاد شد با این استدالل که :قانون اساسی
در باالترین جایگاه سلسلهمراتب قواعد حقوقی است و قوه قضاییه هم پاسدار قانون
اساسی است ()Mason,Beany, 1964: 13-16؛ این روش دادرسی اساسی تأثیر زیادی هم
در بافت حکومت دارد .نظامی که در آن دادگاهها میتوانند در فضای دموکراتیک آن با
قدرت بستیزند باید نظامی مختلط [نظامی که در آن مراکز مختلف قدرت و اثرگذار
همعرض قابل تصور است] تلقی شود ()pasquino, 1998: 38؛ یعنی با توجه به روش
دادرسی اساسی میتوان نوع بافت نهاد دادرس اساسی را در نظام حکومتی تحلیل کرد.

1ـ3ـ .2مدل اروپایی
اصطالح دیگر این مدل «کلسنی و متمرکز» است .در این روش ،نهاد ناظر مستقل بوده
و به هیچ یک از قوای سهگانه وابسته نیست .هر چند این نهاد ،مستقل است اما شیوه و
آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی است و بر اساس اصول قضایی رسیدگی
میکند ،ولی شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته و فقط برخی
مراجع حکومتی و دولتی حق این درخواست را دارند .برای نمونه میتوان به دادگاه قانون
اساسی آلمان فدرال ،دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره
داشت (کارگزاری.)2۱1 :2919 ،

1ـ3ـ .3مدل مختلط (شیوه آمریکایی ـ اروپایی)
در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سهگانه است اما برخی از اعضا لزوماً از میان قضات
انتخاب میشوند ،همچنین رسیدگی در این دادگاه کامالً مبتنی بر شیوه قضایی بوده و عالوه بر
این ،طرفین دعوا یا سایر شهروندان نیز حق درخواست رسیدگی دارند .تنها تفاوت این مدل
با مدل آمریکایی در استقالل آن از قوه قضاییه و تنها تشابه آن با مدل اروپایی در استقالل آن
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است .برای نمونه میتوان به دادگاه عالی قانون اساسی مصر و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی
استناد کرد( .زکریا یعقوبی .)diplomatist.blogfa.com

1ـ3ـ .4مدل شورایی (فرانسوی)
حقوقدانان فرانسوی همواره به این امر پایبند بودهاند که هیچ نهاد قضایی نباید اختیار
و قدرت نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی را داشته باشد زیرا قانونگذار به عنوان
صدای ملت بهترین حافظ حقوق بنیادین است ( )Capeletti, 1970: 17-18در این مدل،
نهاد ناظر عالوه بر این که مرجعی مستقل است ،نوع رسیدگی و ترکیب اعضا هویت و
ماهیتی سیاسی به آن بخشیده است .عالوه بر این ،در این شیوه قوانین نه بر اساس
درخواست ،بلکه به صورت خودکار برای اظهارنظر به این نهاد ارسال میشوند .شورای
قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را میتوان از
مصادیق این مدل برشمرد.

 .2وظایف و کارویژههای دیوان قانون اساسی اتریش
دیوان قانون اساسی اتریش ( )les cours constitutionnellesقدیمیترین دادگاه قانون
اساسی است که براساس نظرات هانس کلسن شکل گرفته و الگویی برای دیگر دادگاههای
قانون اساسی در سراسر جهان به ویژه اروپا بوده است (فاورو .)9۱2 :2916 ،دیوان قانون
اساسی ،عالیترین دادگاه اتریش برای پاسداری از حقوق اساسی است .گاهی قضات این
دیوان تصمیماتی اتخاذ میکنند که نتایج سیاسی گستردهای را در پی دارد .دیوان به عنوان
یک دادگاه نمیتواند در ابتدا به یک دعوا رسیدگی کند اما در صورت ارجاع یک
دادخواست قابل پذیرش ،باید تصمیمی درباره آن اتخاذ کند .در گذشته دیوان این اختیار
را داشت که در مورد قوانین مخالف با قانون اساسی رأساً اعالم مخالفت کند .البته امروزه
نیز نوعی نظارت بر قانونگذاری امکانپذیر است و آن در صورتی است که دیوان نسبت
به مغایرت یک قانون با قانون اساسی تردید داشته باشد .الگوی اروپایی دادگاه قانون
اساسی بدون کلسن به وجود نمیآمد .کلسن با نوشتهها و طرح خود برای قانون اساسی
 232۱اتریش به تدوین یک الگوی جدید دادرسی اساسی پرداخت .از این سامانه به
«الگوی اروپایی دادرسی اساسی» یاد میشود ( .)faber, 2008: 50در این نظام ،ترافعات
اساسی از ترافعات عادی جدا شده و در صالحیت یک دادگاه اختصاصی قرار میگیرد.
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این دادگاه حتی بدون وجود یک دعوا به معنای خاص کلمه و صرفاً با ارجاع مقامات
سیاسی یا قضایی و یا افراد عادی به صدور حکم میپردازد و نظرات آن نیز دارای «اعتبار
مطلق امر قضاوت شده» است (فاورو.)9۱2 :2916 ،
پس از بیان تعاریف و مبانی نظری مرتبط با دادرسی اساسی برای آشنایی بیشتر با
دیوان در بخش بعد تاریخچه ،ارکان ،صالحیت و کارکرد دیوان قانون اساسی اتریش را
بررسی میکنیم.

2ـ .1تاریخچه دیوان قانون اساسی اتریش
از زمان الک و مونتسکیو این تفکر شکل گرفته که تنها ضمانت برای آزادیهای
عمومی تفکیک قواست .با این وجود وقتی وظایف اصلی دولت کشور تفکیک میشود
مسأله دیگری مطرح میشود که مسأله دستورگرایی است و به تبع آن مسأله عملکرد
ضمانتها در برابر هریک از قوا (گواستینی )239 :291۱ ،برجستهترین واقعه نیمه دوم قرن
بیستم توسعه دادرسی اساسی در عرصه حقوق اساسی اروپایی است .اکثر دادگاههای
قانون اساسی در اروپای غربی تشکیل شده است .با این وجود شکل جدید دادرسی
اساسی در آمریکای التین ،آسیا و آفریقا نیز ظاهر شده است.
تاریخ دادگاههای قانون اساسی چندان دراز نیست .در واقع از سال  232۱میالدی با
ایجاد دادگاه قانون اساسی اسلواکی (قانون اساسی  23فوریه )232۱و دیوانعالی قانون
اساسی اتریش (قانون اساسی اول اکتبر  )232۱این روند آغاز میشود .اندیشة یک دادگاه
شاهنشاهی دارای صالحیتهای یک دادگاه قانون اساسی ،حداقل دربارة ترافعات فدرال از
سال  2121در اتریش و آلمان مطرح شد .در اتریش این ایده در سال  2161محقق شد.
اولین رگههای دادرسی اساسی در اتریش به قانون اساسی  216۱برمیگردد .براساس آن،
دادگاه امپراتوری به عنوان مرجع رسیدگی به موارد نقض حقوق اساسی افراد به حساب
میآمد .در زمان سقوط امپراتوری ،مجلس ملی در  2323قانونی تصویب کرد که در آن
دیوان عالی قانون اساسی را جایگزین دادگاه امپراتوری کرد .قانون اساسی  2323نیز
صالحیت نظارت پیشینی بر قوانین مصوب مجلس را بدان اعطا کرد .این قانون اساسی
 232۱بود که شکل نهایی دیوان قانون اساسی را به صورت امروزی مشخص ساخت .البته
دیوان در  2328و  2323تغییراتی یافت و حتی در اثر کودتای  2399حذف شد .اما با
ارادة قانونگذار اساسی در  2392تحت عنوان «دیوان فدرال» احیا شد .در اثر اشغال اتریش
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توسط آلمان بار دیگر دیوان در سال 2391منحل شد و سپس با الحاق اصل  21به قانون
اساسی در  2328به طور مجدد تشکیل شد (فاورو.)9۱2 :2916 ،

2ـ .2ساختار دیوان قانون اساسی اتریش
نهاد تصمیمگیری در دیوان قانون اساسی هیأت عمومیاست .هیأت عمومی معموالً
برای رسیدگی محتوایی ،هر سه ماه یک بار جلسه دارد .قضاتی که به عنوان «مخبر دائمی»
انتخاب میشوند باید گزارش خود را در مورد پروندهها به گونهای تهیه کنند که بتوان
آنها را در هیأت عمومی مورد بررسی قرار داد و احتماال قطعی کرد .در نهایت بیش از
 1۱نفر در دیوان قانون اساسی مشغول به کارند .در دفتر ریاست« ،مدیر دفتر» (یا مدیر
دبیرخانه دیوان) روند صحیح کارهای جاری را تضمین میکند .بخش مدیریت اجرایی،
تمامی پروندهها را ثبت و آرای دیوان را ارسال میکند .بخش ثبت ،مرکز جمعآوری اسناد
دیوان است .دیوان قانون اساسی به طور متوسط در هر سال به  9هزار پرونده جدید
رسیدگی میکند .آرای صادر شده از دیوان نیز در حدود همین تعداد است .در هر
اجالسیه ،قضات حدود  ۱۱۱پرونده را رسیدگی میکنند ( .)faber, 2008: 49در دیوان
22عضو اصلی و  6عضو علیالبدل (در صورت بیماری یا ذینفع بودن یکی از اعضای
اصلی در دیوان شرکت میکنند) که باید حداقل تحصیالت حقوقی و تجربة حرفهای
گسترده داشته باشند پیشبینی شده است .قضات از حرفههای مختلف( ،استاد دانشگاه،
کارمند دولتی ،وکیل) ایاالت متعدد و از حوزههای مختلف سیاسی ـ اجتماعی هستند که
ترکیب متکثر دیوان را تضمین میکند (بند 9اصل  22۱قانون اساسی فدرال .)B-VG
انتخاب اعضای دیوان متأثر از قواعد سیاسی حاکم است زیرا هر یک از مجالس ملی و
فدرال سه عضو را تعیین میکنند و در مقابل ،دولت فدرال به تنهایی هشت عضو از جمله:
رئیس و نایب رئیس را تعیین میکند .به این دلیل اکثریت حاکم میتواند ترکیب دیوان را
مهندسی کند .البته این واقعیت وجود دارد که قضات دیوان پس از انتخاب تا هفتاد
سالگی در این سمت باقی هستند .عضویت در دیوان قانون اساسی با عضویت در دولت
فدرال یا دولت محلی ،مجلس ملی ،شورای فدرال یا هر نهاد دیگری که دارای ویژگی
نمایندگی عمومی است قابل جمع نیست .نامزدهای کسب پست ریاست دیوان یا جانشین او
نباید در  2سال گذشته در یکی از این نهادها عضو بوده باشند (بند  2و  8اصل  22۱قانون
اساسی فدرال  .)B-VGدیگر مشاغل خصوصی با عضویت در دیوان قابل جمع است.
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2ـ .3محدوده صالحیت دیوان در ورود به رسیدگی
دیوان قانون اساسی باید در چارچوب موارد درخواستی خواهان به رسیدگی پرداخته
و صالحیت بررسی فراتر از این موارد را ندارد .البته رعایت این مسأله برای دیوان بسیار
مشکل است .مخصوصاً هنگامیکه ابطال جزئی یک قانون باعث تغییر در کارکرد و معنای
آن قانون میشود .در این مورد دیوان مهلتی را به قانونگذار برای بازنویسی قانون اعطا
میکند .اصالحات قانون اساسی در سال  23۱8به دیوان اجازه داد در دو مورد فراتر از
موارد درخواست شکایت ،حکم صادر کند2 :ـ در موردی که مصوبه توسط نهاد تقنینی
فاقد صالحیت به تصویب رسیده باشد2 ،ـ مصوبه به صورت غیرقانونی منتشر شده باشد.
اصل بر عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال جزئی و کلی قوانین توسط دیوان است (بند9
اصل 293قانون اساسی فدرال  .)B-VGاثر رأی از زمان انتشار رأی دیوان در بولتن قوانین
فدرال آغاز میشود بنابراین قانون ابطال شده آثار قبلی خود را بر جای خواهد داشت.
دیوان میتواند زمان آغاز اثر رأی خود را به تأخیر بیاندازد اما این مهلت نمیتواند از یک
سال بیشتر شود .ابطال قانون توسط دیوان همان عمل تقنینی است که کلسن از آن به

قانونگذاری سلبی یاد کرده است.
2ـ .4صالحیتهای دیوان در تطبیق قوانین
صالحیت نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را میتوان در موارد زیر
خالصه کرد:

2ـ4ـ .1نظارت پیشگیرانه
«هرگاه یک عمل قانونگذاری یا یک عمل اداری به حوزة صالحیتهای دولت مرکزی
یا یک دولت ایالتی تجاوز کند ،دیوان قانون اساسی با درخواست دولت مرکزی یا دولت
ایالتی به تعیین حدود صالحیت میپردازد» (بند 2اصل  291قانون اساسی فدرال .)B-VG
این صالحیت دیوان درباره «مصوبات» حین تصویب آنها توسط مجالس و آییننامهها یا
دیگر اعمال اداری اعمال میشود .تصمیم دیوان در این خصوص در «بولتن قوانین فدرال»
منتشر میشود و دارای قدرت الزامآور و ارزش قانون اساسی است (.)faber, 2008: 50

2ـ4ـ .2نظارت پسینی
2ـ4ـ2ـ .1شکایت دولتهای ایالتی و فدرال
دولتهای ایالتی میتوانند علیه قوانین فدرال به خاطر تجاوز به قانون اساسی شکایت
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کنند .دولت فدرال هم میتواند دعوای مشابهی را علیه دولتهای ایالتی مطرح کند.
(اصل 293قانون اساسی فدرال  .)B-VGاین شیوه تضمینی برای رعایت قواعد ماهوی
مربوط به تقسیم صالحیتها بین دولت مرکزی و دولتهای محلی است (.)faber, 2008: 52
2ـ4ـ2ـ .2ارجاع توسط دادگاهها
در اتریش دیوان عالی اداری ،دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدیدنظر اجازه دارند
تا ایرادات مربوط به مغایرت قوانین با قانون اساسی که در حین اجرا و استناد آن قانون در
دادگاه آشکار میشود را به دیوان ارجاع دهند (.)Constitutional court act , art. 11
2ـ4ـ2ـ .3ارجاع توسط نمایندگان
از سال 23۱8این امکان برای یک سوم اعضای مجلس ملی یا مجلس فدرال و نیز
شورای ایالتی به وجود آمده است که به دیوان قانون اساسی رجوع و تقاضای مداخله
کنند .قوانین اساسی ایالتها نیز میتواند اختیار مشابهی را به یک سوم نمایندگان مجالس
ایالتی اعطا کند( .بند 2اصل  22۱قانون اساسی فدرال  .)B-VGدر عمل چون احزاب
بزرگ میتوانند حداقل یک سوم پارلمان را بدست بیاورند این روش تضمین مناسبی برای
اقلیت پارلمان است تا بتواند قوانین مصوب اکثریت را به معرض دادرسی اساسی قرار
دهد .کلسن در سال  2321میالدی حمایت از اقلیت پارلمانی را یکی از کارکردهای
دادرسی اساسی تلقی میکرد« :دربارة طرح شکایت علیه قوانین ،این نکته بسیار مهم است
که به اقلیت پارلمانی نیز حق شکایت داده شود .اهمیت این مسئله چندان زیاد است که
در دموکراسیهای پارلمانی ،دادرسی اساسی باید ضرورتاً به حمایت از اقلیت بپردازد»
(.)kelsen, 1928: 247
2ـ4ـ2ـ .4ارجاع توسط خود دیوان
دیوان قانون اساسی دارای صالحیت بررسی خودکار قانون عادی با قانون اساسی
است؛ مشروط به اینکه قانون موردنظر مبنای موضوع در حال رسیدگی دیوان باشد و نیز
دیوان درباره انطباق این قانون با قانون اساسی تردید داشته باشد .یک قانون میتواند به
صورت مستقیم یا غیرمستقیم مبنایی برای تصمیم دیوان قانون اساسی جهت ورود باشد.
زمانی که این قانون درباره پرونده مطروحه نزد دیوان اعمال میشود ،خود مبنای مستقیم
تصمیمگیری دیوان است .مبنا قرار گرفتن غیرمستقیم در مواردی است که یک عمل اداری
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یا هنجار کلی مبتنی بر یک هنجار برتر باشد .مثالً هنگامی که فردی از یک عمل اداری که
مغایر با حقوق تضمین شدة او توسط قانون اساسی است ،شکایت میکند ،با این استدالل
برخورد میکند که این عمل اداری مبتنی بر یک قانون مغایر با قانون اساسی است .البته
این خود دیوان است که از میان پروندههای مختومه مواردی را انتخاب میکند تا مورد
ارزیابی قرار دهد .این روش اصلیترین شیوة نظارت دیوان بر انطباق قوانین عادی با
قانون اساسی است (فاورو.)9۱۱ :2916 ،
2ـ4ـ2ـ .5شکایت افراد
از سال  23۱8افراد نیز میتوانند مسأله مطابقت قانون با قانون اساسی را مورد اعتراض
قرار دهند مشروط برآنکه حقوق آنها توسط قانون مذکور مورد تجاوز قرار گرفته شده
باشد و این قانون بدون نیاز به تصمیم قضایی یا اداری قابل اجرا باشد( .بند 2اصل 222
قانون اساسی فدرال )B-VG

2ـ .5صالحیتهای دیوان ـ غیر از تطبیق قوانین
اینگونه صالحیتهای دیوان را میتوان به موارد زیر خالصه کرد:

2ـ5ـ .1صالحیت ویژه دادرسی اداری
دیوان قانون اساسی در مواردی میتوانست به دعاوی مربوط به اعمال اداری در کنار
دیوان عالی اداری به عنوان مرجع ترافعات اداری رسیدگی کند (ماده  222قانون اساسی
فدرال  .)B-VGدیوان قانون اساسی صالحیت رسیدگی به شکایات علیه آییننامههای
مصوب مقامات اداری را دارا بود .برای انجام این رسیدگی باید مشخص میکرد که
حقوق تضمین شده قانون اساسی در مورد اشخاص ،مورد تعرض واقع شده یا اینکه
اجرای خود آن قانون غیرقانونی بوده است .این چنین شکایتی میتوانست در دیوان قانون
اساسی مطرح شود البته به شرطی که دیگر مراحل رسیدگی به اتمام رسیده باشد .یعنی در
مقابلِ دیوان عالی اداری که وظیفه رسیدگی به تجاوز علیه حقوق به رسمیت شناخته شده
در قانون عادی را دارد ،دیوان قانون اساسی صالحیت رسیدگی به موارد تعرض به حقوق
تضمین شده توسط قانون اساسی را داشت .از سال  2332نظارت بر اعمال الزامآور
مقامهای اداری به دادگاههای اداری محلی واگذار شده است و دیوان به عنوان مرجع
تجدیدنظر به آنها رسیدگی میکند .در اصل ،دیوان قانون اساسی کارکرد کنترلی خود را
به صورت پسینی اعمال میکند .در شرایط مناسب دیوان میتواند «تعلیق موقت» را در مورد
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یک قانون مورد استناد به اجرا درآورد .اگر دیوان قانون اساسی با این تعلیق موافقت کند
اجرای آن تا هنگامیکه قضات دیوان تصمیم نهایی را اتخاذ کنند موقتاً معلق خواهد شد.
شکایات علیه آییننامهها نیز بخش اعظم رسیدگی دیوان قانون اساسی را تشکیل میدهد
(.)faber, 2008: 50

2ـ5ـ .2حل تعارض صالحیتها
در دعاوی و اختالفات حقوقی ،دیوان قانون اساسی مشخص میکند که یک مسأله
باید توسط فدراسیون یا یکی از ایالتها رسیدگی شود .دیوان عهدهدار حل تعارض
صالحیت نهادهاست و میتواند به تعارضهای در صالحیت چه تعارض مثبت و چه
تعارض منفی بین دادگاهها و مقامات اداری و دادگاهها از جمله خود دیوان ،بین
دادگاههای عادی ،بین مقامات فدرال با مقامات اداری محلی و اختالف در صالحیت بین
دیوان محاسبات با دولتها رسیدگی کند (ماده  291و 296قانون اساسی فدرال .)B-VG

2ـ5ـ .3صالحیت بررسی درخواستهای مالی علیه فدراسیون ،ایاالت یا یک منطقه
دیوان قانون اساسی درخواستها و دعاوی مالی علیه فدراسیون ،ایالتهای فدرال،
شهرداریها و مؤسسات شهرداری را که از طریق عادی حقوقی یا مراجع اداری قابل حل
نیستند ،بررسی میکند .این اختیار به ویژه در مورد بررسی مطالبات سازمانهای اداری
منطقهای در چارچوب تقسیط مالی اهمیت دارد (ماده  29۱قانون اساسی فدرال .)B-VG

2ـ5ـ .4نظارت بر انتخابات
در یک حکومت دموکراتیک باید امکان بررسی قانونی بودن انتخاباتها وجود داشته
باشد .دیوان ،دادرس دعاوی انتخاباتهای مهم سیاسی ،اداری و حرفهای است .به عبارت
دیگر ،دیوان یک دادگاه عالی انتخاباتی است .در نتیجه تمامی انتخاباتها و همهپرسیها
میتواند در دیوان قانون اساسی مورد اعتراض قرار گیرد .عمل غیرقانونی در روند
انتخابات میتواند ابطال و برگزاری مجدد کلی انتخابات یا بخشی از آن را به دنبال داشته
باشد (بند 2ماده  222قانون اساسی فدرال  .)B-VGبا این وجود ابطال در زمانی است که
این اعمال در نتیجة انتخابات تأثیر داشته باشند .همچنین دعاوی مربوط به انتخابات
نهادهای حرفهای در دیوان رسیدگی میشود (.)faber, 2008: 50
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2ـ5ـ .5صالحیت رسیدگی به اتهامات علیه مقامات عالی دولتی
دیوان قانون اساسی دارای صالحیت رسیدگی و اعالم نظر در خصوص اتهام نقض
قوانین توسط مقامات عالی اعم از مقامات فدرال و ایالتی به جهت اقدامات رسمی و بنا به
سمت شغلی آنها است (ماده  229و  222قانون اساسی فدرال  .)B-VGطرح اتهام علیه
مقامات عالی با ابتکار مجالس(مجلس فدرال در خصوص مقامات فدرال و مجلس ایالتی
در خصوص مقامات ایالتی) صورت میگیرد که در صورت اعالم محکومیت توسط دیوان
میتواند منجر به عزل یا محکومیت کیفری آنها شود (.)Haller, 1992: 195

2ـ5ـ .6نظارت بر حفظ تعادل فدرال
دیوان قانون اساسی همچنین نقش دیوان فدرال در نظارت بر حفظ تعادل فدرال را ایفا
میکند؛ لذا دیوان میتواند به دعاوی مربوط به تعارضهای ایجاد شده بین دولت مرکزی
و دولتهای محلی یا بین دولتهای محلی رسیدگی کند .همچنین دیوان دارای یک نوع
صالحیت داوری در سطح فدرال شده است (اصل  226بند الف و  291بند  2قانون
اساسی فدرال  .)B-VGاین صالحیت در قوانین فقط از جهت مراعات قواعد مربوط به
تقسیم صالحیتهای تقنینی بین دولت مرکزی و دولت محلی است (.)Haller, 1992: 195

2ـ .6تضمین حقوق بنیادین
اصوالً دادگاههای قانون اساسی نقش مهمی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی به
ویژه در برابر تمامیتخواهی حکومتها ایفا میکنند ( .)Vitrouk, 1995: 288حمایت از
حقوق بنیادین در برابر قوانین فدرال یا ایالتی و اعمال اداری در حقوق اساسی اتریش
تضمین شده است .در حقوق اساسی اتریش بیشتر درباره «حقوق ضمانت شده توسط
قانون اساسی» سخن گفته میشود و کمتر از عنوان «حقوق بنیادین» استفاده میشود( .بند
 2اصل  222قانون اساسی فدرال  .)B-VGبر این اساس این حقوق مسألهای جدای از
حقوق بشر و شهروندی است چرا که فقط شامل مواردی است که در قانون اساسی ذکر
شده و تنها میتوانند به این حقوق استناد کنند .اشخاص حقوقی ـ خصوصی نیز میتوانند
از این طریق بهرهمند شوند .اما در مورد اشخاص حقوقی ـ عمومی اختالف نظر وجود
دارد .به عبارت دیگر دادگاهها براساس قوانین مدنی یا کیفری که مطابقت آنها با قانون
اساسی تأیید شده است تصمیمگیری میکنند (فاورو.)912 :2916 ،
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 .3فرایند رسیدگی در دیوان و اثر آراء
از آن جهت که بررسی آیین رسیدگی پروندهها در دیوان از اهمیت بسزایی در آشنایی
با فعالیتهای دیوان دارد در این قسمت به آنها پرداخته میشود.

3ـ .1شیوه رسیدگی در دیوان
در ابتدا برای بهره بردن از خدمات دیوان باید به دفتر دیوان قانون اساسی مراجعه کرد.
اغلب ،درخواستها توسط پست به دیوان داده میشود و گاهی افراد درخواستهایشان را توسط
وکیل مطرح میکنند .مدیر دفتر اطالعات پرونده را وارد دفتر رئیس دیوان قانون اساسی کرده
و معموالً توصیههایی را نیز در مورد پرونده ارائه میدهد (.)constitutional court act, art. 13
در صورت پذیرش ،وی مسئول پیگیری روند اجرایی پرونده است بنابراین نام خود را
روی پروندة قضایی جدید که باید روی آن کار کند مینویسد .مسئول پرونده که توسط رییس
دیوان تعیین میشود و از قضات دیوان است در اظهارنظر در مورد پرونده آزادی کامل
دارد .مسئول تهیه گزارش از پرونده ،ابتدا شرایط شکلی پذیرش پرونده را بررسی میکند .به
ویژه این که باید مشخص شود دیوان قانون اساسی صالحیت پرداختن به پرونده را دارد
یا نه؟ آیا دادخواست دارای وجاهت و مطالبهای قانونی است یا نه؟ سپس مسئول گزارش بر
همان مبنایی که اصلِ پرونده باید حل و فصل شود آغاز به کار میکند (

constitutional

 .)court act, art. 16اگر نمایان شود که پرونده دورنمای مناسبی از موفقیت ندارد ،به
عنوان مثال روال گذشتة دیوان نشان از وجود مانع برای کسب یک رأی مثبت است،
تصمیمی مبنی بر رد دادخواست گرفته میشود .با این وجود اگر پرونده مورد بررسی قرار
گیرد؛ دیوان به آمادهسازی پرونده میپردازد .بنابراین طرف دعوا یا خوانده مانند مقامیکه
آییننامه مورد مناقشه را صادر کرده است میتواند در پاسخ ،اظهارنامه ارائه دهد .اگر
پرونده آماده صدور رأی باشد از نظر قضایی ،جلسه دادرسی مقدماتی برگزار میشود و
یک صورت مذاکرات آماده شده و برای دیگر قضات فرستاده میشود .همچنین به همراه
آن پروندهای شامل درخواست ،شکایت ،اظهارنامههای پروندههای مهم ،گزارش
پژوهشهای مرتبط با موضوع پرونده و تصمیمات معتبر اتخاذشده فرستاده میشود
( .)constitutional court act, art. 8پرونده براساس مبنایی که تشکیل شده است طی
جلسات رسیدگی بررسی میشود 22 .قاضی دیوان  2مرتبه در سال برای بحث راجع به
لوایح ،رأی دادن به لوایح و نیز صدور رأی ،جلسه تشکیل میدهند که البته جلسات
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اضطراری نیز به آن افزوده میشود (فاورو .)236 :2911 ،در مواردی که به لحاظ قضایی
حل کردن آن بسیار ساده است ،موضوع در جلسات ویژهای مطرح میشود .در این شرایط
حضور 2قاضی به عالوه حضور مسئول پرونده کافی است .بقیه موارد در جلساتی با
حضور تمام اعضا مطرح میشود زیرا دیوان به شعب مختلف تقسیم نشده است .مذاکرات
دیوان قانون اساسی همانند آیین رسیدگی دیگر مراجع قضایی برای عموم آزاد نیست .در
آغاز ،قضات لوایح آماده شده را ارائه میدهند و علل تصمیم اتخاذ شده را بیان میکنند.
سپس رئیس دیوان موضوع را جهت بحث و گفتوگو مطرح میکند .اغلب ضروری است
که در مورد موضوعات مختلف قضایی مشورت و رأیگیری صورت پذیرد .در انتهای
گفتوگوها قضات در مورد الیحه رأیگیری میکنند (.)constitutional court act, art. 7
نتایج تمامی گفتوگوها که توسط اکثریت در رأیگیری کسب شده است در رأی
مقدماتی که طی مباحثات تغییرات و اصالحاتی یافته است ،باید درج شود .اگر رأی
مقدماتی نظر اکثریت را کسب نکند ،باید یک رأی دیگر البته بر مبنای مذاکرات صورت
گرفته آماده شود .ممکن است یک عضو دیگر از دیوان آماده کردن رأی مقدماتی را
برعهده بگیرد .فقط هنگامیکه یک الیحه شایستگی کسب تأیید اکثریت را داشته باشد
دیوان قانون اساسی در مورد آن ،رأی قطعی صادر میکند .هنگامیکه موضوع پیچیده و
دشوار باشد جلسات رسیدگی ممکن است متعدد باشد .اگر رسیدگی مقدماتی قادر به
پاسخگویی به تمام موضوعات نبوده است یا پرونده دارای یک اهمیت سیاسی یا قضایی
است ،دیوان قانون اساسی میتواند جلسات دادرسی خود را به صورت عمومی برگزار
کند ( .)constitutional court act, art. 26در این جلسات طرفین مورد رسیدگی شفاهی
قضات قرار میگیرند .با این وجود در آغاز ،هر شخص پروندة مربوطه خود را در جلسه
مطرح میکند .جلسه دادرسی بار دیگر توسط رئیس دیوان قانون اساسی هدایت میشود
( .)constitutional court act, art. 7مذاکرات همواره مستقیماً به یک حکم قطعی در یک
پرونده منجر نمیشود .در مذاکرات اگر آشکار شود که در پرونده به قانونی استناد شده
است که خود آن قانون مخالف با قانون اساسی به نظر میرسد ،دیوان قانون اساسی
رسیدگی را متوقف میکند و در مورد قانون مورد بحث به گفتوگو مینشیند .قضات
مسئول بازنگری هنجارهای قضایی با هدف تعیین صحت یا عدم صحت ایرادات وارده به
متن قضایی آن را مورد بررسی قرار میدهند ()constitutional court act, art. 8؛ در
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جریان بازنگری مطابقت با قانون اساسی ،قطعاً پرونده با دیگر پروندههایی که در طوالنی
شدن رسیدگی تأثیر میگذارد بررسی نخواهد شد .این وقفه در رسیدگی به دلیل بازنگری
مطابقت با قانون اساسی اغلب باعث اطالة دادرسی میشود .اگر دیوان قانون اساسی
میبایست ابتدا منتظر رأی دیوان اروپایی دادگستری در مورد یک مسأله که در روند
رسیدگی مؤثر است باشد ،میانگین زمانی رسیدگی بسیار بیشتر خواهد شد.
هنگامیکه یک الیحه به صورت نهایی و با اتفاق آرا پذیرفته شد؛ پرونده پایانیافته
محسوب میشود .مقام قضایی که دیدگاه اکثریت را نوشته بود سپس نسخه نهایی را
مینویسد که شامل راهحلهای متفاوت پذیرفته شده در جلسات با حضور تمام اعضا
است .رئیس دیوان قانون اساسی سپس با دقت نسخههای نهایی را مطالعه میکند .اگر
ضروری باشد برای روشن شدن بیشتر جزئیات ممکن است نسخهها نگه داشته شوند که
این مسأله با هماهنگی و موافقت گزارشگر خواهد بود .او در موارد خاص اگر ضروری
تشخیص دهد میتواند با تمام اعضا مجدداً مشورت کند .سپس رئیس امضای تمام اعضا
را اخذ میکند .امری که نشاندهنده آزادی تصمیمگیری است .منشیها تحت عنوان کنترل
شکلی موارد مندرج و فرایند دادرسی به صورت دقیق متون را میخوانند .پس از آن
تصمیمات دیوان قانون اساسی چاپ و به طرفین پرونده توسط اداره اجرائیات ارسال
میشود (.)constitutional court act, art. 12-14

3ـ .2آرای دیوان و آثار آن
آرای دیوان همچون هر دادگاه اساسی و حتی دادگاه عالی قضایی دارای آثار و تبعاتی
در نظام حقوقی و اداره کشور اتریش میباشد.

3ـ2ـ .1آثار آرای دیوان بر نظم حقوقی
بدون تردید قواعد قانون اساسی برای قانونگذار فدرال و محلی و مقامات اداری
الزماالجراست و از آن رو که آرای دیوان میتواند به نحو انکارناپذیری بر وضع و اصالح
قوانین مختلفی که در دادگاهها مورد استناد قرار میگیرند موثر باشد ،خود ابزاری است
که نظم حقوقی را به نحوی ایجاد یا اصالح میکند .البته باید توجه داشت دیوان امکان
نظارت بر پاسداشت حقوق بنیادین توسط دادگاههای عادی را ندارد چرا که آرای
دادگاهها در این زمینه قابل ارجاع به این دیوان نیست .بنابراین در این بخش مسئولیت
نظارت بر پاسداشت قانون اساسی برعهده خود دادگاههاست (فاورو.)919 :2916 ،
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3ـ2ـ .2تأثیر آرا و عملکرد دیوان بر نظم سیاسی
نفوذ دیوان بر نظم سیاسی از زمانهای دور به رسمیت شناخته شده است .اگرچه در
آغاز به کار دیوان در دهه  232۱دادرسی اساسی به خاطر وجود گرایشهای مربوط به
حاکمیت پارلمانی با چالشهایی مواجه بود ،اما امروزه چنین چالشهایی وجود ندارد و در
سال  23۱8با بازنگری قانون اساسی صالحیتهای دیوان گسترش یافته است .امروزه دیوان
دارای سه کارکرد است :نخست اینکه با اجبار اکثریت به رعایت اصول قانون اساسی و
جبران نابرابری قدرت بین اقلیت و اکثریت به حمایت از حقوق اقلیت پارلمانی میپردازد.
این امر دستیابی دوباره به قدرت توسط اقلیت را تسهیل میکند .دوم آنکه دیوان به حمایت
از اقلیتهای اجتماعی و سیاسی میپردازد که در حوزه قدرت کالً یا به اندازه کافی
نمایندگی نمیشوند .این کارکرد دیوان به نحوی از استیال و انحصار حوزه سیاست توسط
احزاب و تشکیالت قدرتمند پیشگیری میکند .سوم آنکه ،دیوان با نظارت بر دقیق و عینی
بودن قوانین به عقالنی کردن فرآیند قانونگذاری میپردازد تا خطاهای ناشی از تسلط احزاب
بزرگ بر امر تصمیمگیری سیاسی را تصحیح کند (فاورو.)919 :2916 ،

نتیجهگیری
قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی
محسوب میشود .ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون
اساسی ،نوآوری و ابتکار نظامهای حقوقی معاصر به شمار میآید .امروزه هیچ نظامی را
نمیتوان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد .دلیل این
امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستوجو کرد .دیوان قانون اساسی نهاد عالی
قضایی یا غیر قضایی جهت تضمین رعایت قانون اساسی و قدرت انحصاری نظارت بر
مطابقت قوانین با قانون اساسی است .دیوان قانون اساسی اتریش قدیمیترین دیوان قانون
اساسی است که براساس نظرات هانس کلسن شکل گرفته و الگویی برای دیگر دادگاههای
قانون اساسی در سراسر جهان به ویژه اروپا بوده است .از این رو مطالعه تطبیقی و
مالحظه این تجربیات و بررسی روشها و رویهها موجود میتواند در تحلیل و
آسیبشناسی هرچه بهتر فرآیند دادرسی اساسی در کشور ما که با نهاد شورای نگهبان
تعریف میشود مؤثر باشد.
شورای نگهبان در فرآیند دادرسی اساسی جزو الگوی اروپایی و متمرکز محسوب
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میشود .طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،شورای نگهبان مرجع تخصصی است
متشکل از فقها و حقوقدانان که در خصوص قانونگذاری ،تعیین موارد مغایرت مصوباتِ
مجلس شورای اسالمی با احکام اسالمی و نیز قانون اساسی را برعهده دارد (اصل 32
قانون اساسی) .به تعبیری شورای نگهبان را میتوان ترکیبی دانست از یک دستگاه
کنترلکننده و یک مجلس عالی دوم که جزء الینفک قوه مقننه به شمار میآید (قاضی،
229 :2912ـ .)222درحالیکه دیوان قانون اساسی اتریش نیز طبق الگوی اروپایی دادرسی
اساسی شکلگرفته اما به نوعی دارای کارکرد دادگاه است که حتی به لحاظ امور اداری به
دادگستری فدرال مرتبط است .از طرفی هرچند عمل تطبیق قانون عادی با قانون اساسی
در هر دو نظام صورت میپذیرد اما عمده فعالیت دیوان به شکل پسینی و پس از
درخواست اشخاص یا مراجع صالحیتدار تعریف شده است ولی در نظام جمهوری
اسالمی اصوالً قبل از اعالم نظر شورای نگهبان قانون به شکل کامل به وجود نیامده و
صرفاً مصوبه مجلس نامیده میشود( .اصول  ۱2و  32قانون اساسی).
همچنین وجود صالحیت بررسی انتخابات در این دو نهاد نیز متفاوت است چرا که
دیوان در امور انتخابات به عنوان دادگاه صالحیت رسیدگی به اعتراضات و تخلفات را
دارد درحالیکه شورای نگهبان ناظر برگزاری انتخابات بوده و نهاد تأییدکنندهای است که
به اعتراضات نیز رسیدگی میکند ولی شأن دادگاه را ندارد مگر در انتخابات مجلس که
رسیدگی نهایی به دعاوی مربوط به صالحیتها و نیز فرآیند کلی انتخابات را بر عهده
دارد .البته ،تفاوت برخی صالحیتهای دیوان قانون اساسی اتریش با وظایف شورای
نگهبان به دلیل تفاوت ساختاری و به ویژه نظام فدراسیون اتریش ،قابل تحلیل است.
در نهایت باید گفت که هرچند نهادهای اساسی و کارکرد آنهـا در هـر نظـام حقـوقی-
سیاسی از جمله فرآیند دادرسی اساسی بنا به اقتضائات خاص آنهـا متفـاوت اسـت امـا
رویکرد تطبیقی و استفاده از تجربیات نهادهای مشابه در کشورهای الگویی چـون اتـریش
میتواند در بهبود ساختار و کارکرد دادرسی اساسی در ایران مؤثر باشد.
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«تكاليف شهروندي» در قانون اساسی
جمهوري اسالمی ایران
محمدجواد جاويد ،2محمود ابراهیمی

*2

2ـ دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
2ـ دانشجوي دكتري حقوق عمومی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذیرش0035/6/01 :

دریافت0035/30/03 :

چكيده
شهروند ،مفهومی حقوقی است كه در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح میشود.
وجه مشترک تعاريف حقوقی درباره شهروند ،رابطهاي است كه بین فرد و حکومت وجود
دارد .اين رابطه ،رابطهاي دوسويه است كه دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛
يعنی شهروند در مقابل حقوقی كه در برابر دولت دارد ،همزمان تکالیف و مسئولیتهايی نیز
بر عهده دارد كه موظف به انجام آنهاست.
در يک حکومت مردمساالر ،قانون اساسی ،به عنوان يک میثاق ملی و سند حقوقی،
زمامداري را سامان میبخشد و حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعايت آن
هستند .در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران نیز فصلی تحت عنوان حقوق ملت وجود
دارد كه به تشريح حقوق شهروندان و متقابالً وظايف دولت میپردازد .اما در اصول ديگري از
قانون اساسی ،تعدادي از وظايفی كه شهروندان در برابر حکومت بر عهده دارند ،مورد اشاره
قرار گرفته كه از آن به تکالیف شهروندي ياد میكنیم.
در اين مقاله در پی تشريح تکالیفی كه در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران ،بر عهده
شهروندان اين دولت است هستیم.

کليدواژهها :شهروند ،حقوق شهروندي ،تکالیف شهروندي ،قانون اساسی ،جمهوري
اسالمی ايران.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: mahmoodebrahimi66@gmail.com
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مقدمه
شهروند و شهروندي ،مفهومی است كه به رابطه دوسويه فرد و حکومت از ديدگاه
حقوقی اشاره میكند .اين رابطه شامل حقوق و تکالیف متقابل دولت و شهروندان
میباشد .يعنی شهروند در مقابل حقوقی كه در برابر دولت دارد؛ همزمان موظف است
تکالیف و مسئولیتهايی را نیز انجام دهد .زيرا بر اساس قرآن اعتقاد ما بر اين است كه
()2

هیچ حقی بدون تکلیف وجود ندارد مگر براي خداوند باريتعالی جل جاللهوعظمشأنه.

شهروندي مفهومی است كه درباره آن اتفاق نظر وجود ندارد و مالکهاي مختلفی
براي آن ذكر شده و از جنبههاي گوناگونی تقسیمبندي شده است و متناسب با هركدام آثار
متفاوتی دارد .آنچه هدف ماست آن است كه با بهرهگیري از روش توصیفی و در مواقعی
كه نیاز به استدالل دارد با استفاده از تحلیل اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران به
سؤال اصلی« :تکالیف شهروندي موردنظر قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران چیست؟»
پاسخ دهیم .بنابراين ابتدائاً به صورت مختصر به تعريف شهروند و كلیاتی درباره تکالیف
وي میپردازيم .سپس به امکانسنجی تکالیف شهروندي در قانون اساسی جمهوري
اسالمی ايران خواهیم پرداخت؛ پس از آن با ارائه دستهبندي ،به همراه توضیح مختصر
تکالیف شهروندي موردنظر قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران را برمیشماريم.

 .1مفهوم شهروند و تكاليف شهروندي
1ـ .1مفهوم شهروند
()2

در گذشته شهروند

به كسی اطالق میشد كه ساكن شهر بود و مفهوم آن در برابر

روستايی يا عشاير قرار میگرفت اما امروزه اين مفهوم دگرگون شده است و معناي
متفاوتی يافته است .شهروند در لغت به معناي «اهل يک شهر يا يک كشور» (انوري،
 ،2932ج )6422 :2است« .كسی كه جزو يک شهر يا ناحیه يا كشور به حساب بیايد و
تابع مقررات آن باشد و از حقوق آن برخوردار شود» (دهخدا ،2932 ،ج .)2323 :2در يک
تعريف ساده و ابتدايی شايد بتوان گفت شهروند به تکتک افرادي كه در يک جامعه يا
كشور زندگی میكنند گفته میشود .يعنی ساكن شهر (يا كشور) كه از حقوق و مزاياي
متساوي بهرهور میشوند (جعفري لنگرودي .)2922 :2934 ،برخی از صاحبنظران براي
شهروند دو معناي كلی بیان كردهاند؛ نخست شهروند به معناي بشر و نوع انسان كه
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مصاديق آن شامل تمامی انسان ها از هر جنس و نژاد و رنگ و كشور و دين و مذهب و...
است و ديگر شهروند به معناي اتباع يک كشور كه در سرزمین آن كشور و تحت قدرت آن
هستند (قاضی شريعت پناهی .)23 :2936 ،البته از منظر حقوقی ،شهروند به مفهوم ساكن
شهر نیست؛ بلکه فردي است در رابطه با يک دولت (آشوري )222 :2932 ،و در اين زمان
مترادف تبعه (جعفري لنگرودي ،ج )2923 :2934 ،9به شمار میرود .با اين وجود برخی
استدالل كردهاند كه شهروندي بايد صرفاً بر مبناي اقامت بنا شود و نبايد آنطور كه
شهروندي ملی بیان میداشت به وحدت فرهنگی يا سلسله نیاكان گره بخورد .اما همین
دسته نیز افراد مقیم غیر تابع را ،نه به عنوان شهروند بلکه شبه شهروند میدانند .تفاوت
شهروند با شبه شهروند ،در عدم بهرهمندي شبه شهروند از حقوق سیاسی و عدم بهرهمندي
كامل در حقوق اجتماعی است .بديهی است كه به سبب اين محرومیت ،شهروندان غیرتبعه
موظف به انجام خدمت نظام وظیفه در كشور محل سکونت و يا اقامت نیستند (كاستلر و
()9

ديويدسون 232 :2932 ،ـ )233؛ لذا شهروندي

را با اقامت دايمی و شهروند را با مقیم

نبايد اشتباه كرد .كسی چه بسا مقیم كشوري باشد بیآنکه شهروند آن باشد .همچنین
اگرچه ملیت را اغلب به معناي شهروندي به كار میبرند ،ولی ملیت معنايی وسیعتر از
شهروندي دارد .مفهوم ملیت در حقوق بینالملل دربردارنده همه افرادي است كه يک
رابطه اشخاص حقوقی
ٔ
دولت میبايد از آنها حمايت كند .ملیت همچنین به معناي

(شركتها) و برخی دارايیها (كشتیها و هواپیماها) با يک دولت است .اينها نیز ملیت
دارند اما شهروند نیستند .لذا شهروندي خاص افراد انسانی است (آشوري .)222 :2932 ،يعنی
شهروندي اين تفاوت را با تبعه دارد كه شهروندي ،خاص اشخاص حقیقی است و براي
اشخاص حقوقی چنین مفهوم و حقی متصور نیست (رزاقپور31 :2931 ،ـ .)33حقوق
شهروندي ،مجموعهاي از حقوق و اختیاراتی است كه با به رسمیت شناختن اصول اساسی
زندگی اجتماعی انسانی ،به اعتبار موقعیت شهروندي افراد ،امکان حضور و دخالت جدي
آنان در امور اجتماعی و سیاسی جامعه خويش را فراهم میكند و موجب برخورداري
آنها از شرايط و امکانات اجتماعی میشود .نظريهپردازان حقوق شهروندي ،مهمترين
مؤلفه شهروندي را بهرهمندي از سه دسته از حقهاي مدنی ،حقهاي سیاسی و حقهاي
اجتماعی میدانند (كاتوزيان 932 :2922 ،و قاضی241 :2936 ،ـ .)266از ديدگاه آنان،
شهروند كسی است كه از حقوق بنیادين مدنی برخوردار باشد .هرچند نامیده شدن
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شهروندي به حق داشتن حقوق ،نشاندهنده اين است كه شهروندي اغلب با حقوق شناخته
میشود اما اين حقوق مستلزم وجود تکالیف و مسئولیتهايی براي شهروندان در قبال دولت و
ساير شهروندان :است ( bellemy, 2008: 24-25به نقل از مردانی.)92 :2932 ،

2ـ .1تکالیف شهروندی
مفهوم شهروندي حاوي يک تضاد است ،بدان معنا كه شهروند به خاطر وجود رابطه
دوطرفهاش با دولت عالوه بر حقوق ،داراي تکالیف و تعهدات نیز هست .يعنی شهروند در
قبال حقوق شهروندي ،میبايست تعهداتی را نیز تقبل كند زيرا حق ،امري طرفینی است و
حقوق و تکالیف چنان آمیخته به يکديگرند كه الجرم هر حقی با تکلیفی به وجود میآيد؛
تا جايی كه امیرالمؤمنین ،علی علیهالسالم در خطبه  224نهجالبالغه میفرمايند« :كسی را
حقی نیست جز آن كه بر او نیز حقی است و بر كسی حقی نیست ،جز آن كه او را نیز
حقی است .اگر بتوان كسی را يافت كه حق دارد و تکلیف ندارد ،آن كس تنها خداي
متعال است و نه مخلوقات او» (نهجالبالغه صبحی صالح ،خطبه  .)224به عقیده بسیاري از
صاحبنظران تمام سخن فلسفه حقوق اسالمی در حوزه حقوق شهروندي در همین كالم
امیرالمؤمنین علی علیهالسالم نهفته است .توضیح آنکه در اين تعامل حقوق جمعی ،كسی
نیست كه تنها تکلیف داشته باشد و كسی هم يافت نمیشود كه تنها حق داشته باشد
(جاويد .)21 :2933 ،لذا به دنبال بحث «حق» و «حقوق» با مفهوم «تکلیف» و «تکالیف»
نیز مواجه میشويم .با روشن شدن مفهوم «حق» و در پرتو آن ،مفهوم «تکلیف» نیز
مشخص خواهد شد (جاويد.)44 :2933 ،
عالوه بر حفظ حقوق ،داليل ديگري براي رشد مسئولیتها و تکالیف شهروندي وجود
دارد و آن اين است كه تکالیف الزمه زندگی اجتماعی و مقتضاي مشاركت سیاسی
شهروندان در تعیین سرنوشت و اداره امور جمعی هستند .براي تحقق شهروندي كارآمد و
تأثیرگذار ،حقها و تکالیف بايد با هم تركیب شوند ( bellemy, 2008: 24-25به نقل از
مردانی .)92 :2932 ،بنابراين مفهوم كالسیک شهروندي در دهههاي پايانی قرن بیستم به
تدريج مورد انتقاد قرار گرفت و به نوعی از مفهوم شهروند ذيحق صرف به مفهوم
شهروند مسئول تغییر كرد كه در واقع مکمل و نه جايگزين آن بود (قاريسیدفاطمی،
 .)96 :2934ويژگی كلیدي معرف شهروندي كه آن را از تابعیت صرف متمايز میكند،
مشاركت است .در واقع شهروندي موقعیتی فعاالنه است كه به كمک حقوق ،وظايف و
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تعهدات قادر است با مشاركت همه شهروندان در مسائل كشور ،انگیزه سیاسی انسانها را
ارضا نمايد (لطفی ،دولتخواه33 :2933 ،ـ .)32در كل شهروندي را میتوان رابطه بین فرد
و دولت دانست كه در آن ،طرفهاي مزبور به وسیله حقوق و تکالیف متقابل به هم وابسته
میشوند .ديويد هلد نیز معتقد است شهروندي عبارت است از وضعیتی كه به افراد به طور
برابر حقوق و تکالیف ،آزادي ،محدوديت ،قدرت و مسئولیت در درون جامعه سیاسی را
ارزانی میدارد (شیانی22 :2932 ،ـ.)21
میتوان تکالیف شهروندان را به تکالیف و مسئولیتهاي فردي و تکالیف و
مسئولیتهاي اجتماعی تقسیم كرد .مسئولیتهاي اجتماعی شامل مشاركت در امور مدنی
و اجتماعی است كه انجام آن لزوماً برعهده تعدادي افراد قرار دارد و به صورت فردي
انجامپذير نیستند .همانند حضور و عضويت در سازمانها و كمیتههاي محلی گوناگون؛ اما
مسئولیتهاي فردي ،به صورت انفرادي نیز قابل اعمال است و لزوماً نیازي به حضور
تعداد افراد ندارد؛ مانند انجام خدمت سربازي ،احترام به قانون و حقوق ديگران ،پرداخت
مالیات و غیره .دستهبندي ديگر تقسیم بر اساس مخاطبان است؛ اول تکالیفی كه مخاطب
آن عموم شهروندان است مانند احترام به قوانین و مقررات و يا حفظ محیط زيست؛ دوم
تکالیفی كه مخاطب خاص دارند مانند انجام خدمت وظیفه براي مردان .همچنین میتوان
گفت كه وظايف شهروندي در يک دستهبندي ديگر قابل تقسیم به دو دسته هستند:
نخست ،وظايف نسبتاً حقوقیتر شده و داراي ضمانتاجرا مانند خدمت نظاموظیفه،
پرداخت مالیات و مشاركت در مخارج عمومی و وظیفه اطاعت از قوانین كشوري كه
توسط حاكمیت براي اجراي نظم و عدالت وضع میشود و نیز خدمتهايی كه فرد بايد به
كشور ارائه دهد؛ دوم ،وظايفی كه هنوز در بسیاري از كشورها جنبه اخالقی دارد و جنبه
حقوقی به خودش نگرفته است ،مثل اينکه فرد به صورت سازندهاي نقش انتقادگر را
نسبت به مشکالت جامعه داشته باشد و با تالش براي ارتقاي شرايط سیاسی ،اقتصادي و
فرهنگی كشور ،جامعه را گامی به پیش ببرد و يا احترام به حقوق ساير شهروندان ،حفظ
منابع طبیعی و محیطزيست و مانند آن (قاري سیدفاطمی .)96 :2934 ،تقسیمبندي ديگر،
تقسیم به تکالیفی است كه در اكثر كشورها پذيرفته شده و به نوعی عمومیت دارد و دسته دوم
تکالیفی كه مختص قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران است و نظیر آن در قانون اساسی
ساير كشورها وجود ندارد .در اين مقاله اين تقسیمبندي مبناي عمل ما قرار گرفته است.
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 .2تكاليف شهروندي در قوانين اساسی
در هر نظام سیاسی ،زمامداري بر اساس يک میثاق ملی و يک سند حقوقی به نام قانون
اساسی سامان میيابد كه حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعايت آن
هستند .قانون اساسی ،انتظامبخش كلیه امور و شئون هر كشور و تعیینكننده روابط متعادل
زمامداران و فرمانبرداران يک جامعه سیاسی است .التزام عملی بر اجراي اين مهم ،ابواب
و منافذ استبداد را مسدود ،آزادي و حرمت افراد را تضمین و موجبات تالش براي نیل به
عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم میكند (هاشمی .)232 :2936 ،جامعه بشري به عنوان
متکاملترين جامعه ،بدون مجموعهاي از قواعد حقوقی كه ناظر بر تکلیف و وظیفه افراد
است ،دوام نخواهد آورد .مهمترين آنها كه در رأس هرم قواعد حقوقی در هر كشور قرار
دارد ،قانون اساسی است (قاضی .)222 :2939 ،در قانون اساسی اكثر كشورها تعدادي از
تکالیف براي شهروندان مقرر شده است كه تقريباً جنبه عامالشمولی يافتهاند و مورد
پذيرش همه نظامهاي حقوقی است .اين موارد عبارتاند از2 :ـ احترام و رعايت قانون و
رعايت حقوق ديگران؛ 2ـ حفظ امنیت و عدم اخالل در نظم عمومی جامعه؛ 9ـ عدم
اضرار به منافع فردي يا عمومی؛ 6ـ نظارت ملی؛ 2ـ مشاركت در تعیین سرنوشت سیاسی؛
4ـ انجام خدمت وظیفه (سربازي) براي مردان؛ 2ـ پرداخت مالیات و ساير عوارض قانونی؛
3ـ حفاظت از محیطزيست و میراث فرهنگی (پورهاشمی44 :2933 ،ـ.)22
در ادامه بررسی خواهیم كرد كه آيا اين موارد دقیقاً در قانون اساسی جمهوري اسالمی
ايران نیز به همین شکل آورده شده و رابطه آنها با هم چگونه است ،يا تفاوتهايی بین
آن وجود دارد و نیز آيا تکالیفی وجود دارد كه در قانون اساسی ايران از آنها ياد شده
باشد اما در دستهبندي فوق نباشد .اما پیش از آن به امکانسنجی وجود تکالیف شهروندي
در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران میپردازيم.

1ـ .2امکانسنجی تکالیف شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
بايد اين نکته را در نظر داشت كه در هر كشوري با توجه به نوع حکومت و ساير
ويژگیهاي فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادي ،با توجه به مقتضاي شرايطشان حجم
قانون اساسی متفاوت است (قاضی )212 :2939 ،و به صورت متفاوت ،تعدادي از امور
به عنوان تکالیف شهروندي پذيرفته شده است و طبیعتاً حقوق و تکالیف منحصر به فردي
وجود دارد كه ممکن است با موارد مشابه در ساير كشورها متفاوت باشد .همچنین موارد
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مشترک در عنوان هم ممکن است از نظر مفهوم با هم تفاوت داشته باشند و به مفهومی با
ريشه و آثار متفاوت برگردد .در جمهوري اسالمی ايران نیز با توجه به ويژگیهاي خاص
يک نظام مبتنی بر هويت اسالمی و ايرانی ،طبیعی است كه تکالیف شهروندي در قانون اساسی
جمهوري اسالمی ايران متفاوت از ساير كشورها باشد ،تا جايی كه حتی موارد مشترک
لفظی ،از نظر مفهومی تفاوت داشته باشند .همچنین عالوه بر تکالیف متعارف ،يکسري
تکالیفی مقرر شود كه در دين مبین اسالم مورد تأكید قرار گرفته است .البته همه تکالیف
شرعی و عرفی قابلیت نامگذاري به تکالیف شهروندي را ندارند و تکالیفی كه از جنبه
اخالقی فراتر رفته و از ويژگی قواعد حقوقی الزماالجرا يعنی ضمانتاجرا برخوردار
باشند و در قانون اساسی از آنها ذكر شده باشد؛ مورد نظر هستند .اكثر اين موارد نیز به
تکالیف فرد در برابر ساير مردم يا جامعه داللت دارند كه بنا به تعريف تکالیف شهروندي،
از حیطه تکالیف شهروندي خارج هستند .به طور مثال بند  4اصل سوم قانون اساسی محو
هرگونه انحصارطلبی را مقرر میكند يا بند  22همان اصل امر به «توسعه و تحکیم برادري
اسالمی و تعاون عمومی بین همه مردم» میكند كه هر دو يک تکلیفی را براي مردم نسبت
به يکديگر مقرر میكنند ،اما در عمل جنبه الزامآوري ندارند .همچنین تکلیف مسلمانان
نسبت به رفتار انسانی با غیرمسلمان ،نیز از ساير وظايف اجتماعی است كه بر اساس
اصول  29و  26مقرر شده است .اصول بیست و دوم ،بیست و سوم و بیست و پنجم نیز
بر مصونیت اشخاص از تعرض ،منع تفتیش عقايد و هرگونه تجسس مگر به حکم قانون
تأكید دارد اما هیچ يک واجد تکلیفی در برابر دولت نیستند و از دايره بحث خارجاند زيرا
تکالیفی كه به واسطه رابطه شهروندي و مستقیماً بر عهده شهروندان است مورد نظر قرار
گرفته و از تکالیفی كه میتوان آنها را غیرمستقیم براي شهروندان در نظر گرفت اجتناب
شده است؛ زيرا در آن صورت میتوان بخشی از هر يک از تکالیف دولت و يا حقوق
ملت را مرتبط با تکلیفی جزيی براي برخی شهروندان دانست .البته برخی از اين تکالیف
در عین حال جزو حقوق شهروندي نیز محسوب میشوند؛ مثالً شركت در تعیین سرنوشت
سیاسی .همچنین بايد در نظر داشت كه رويکرد قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران در
برخی از عناوين مورد پذيرش ساير كشورها متفاوت است؛ مثالً آنچه در ساير كشورها به
نظارت عمومی تعبیر میشود در قانون اساسی ايران وجود ندارد اما چنین موضوعی با
تفاوت مفهوم ،تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است يا آنچه تحت عنوان
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حفظ امنیت و عدم اخالل در نظم عمومی جامعه از آن ياد میشود مقارن آن در قانون
اساسی ما حفظ آزادي ،استقالل ،وحدت و تمامیت ارضی است .همچنین علیرغم ذكر
تکلیف شهروندان در لزوم حفاظت از محیطزيست در قانون اساسی به چنین تکلیفی جهت
حفظ میراث فرهنگی اشارهاي نشده و نیز الزام به انجام خدمت وظیفه (سربازي) براي
مردان صراحتاً در قانون اساسی ذكر نشده اما میتوان به صورت غیرمستقیم آن را از اصولی
از قانون اساسی استنباط كرد .اما در كل نکتهاي كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه
تمام تکالیف شهروندي منبعث از پذيرش حاكمیت و نظام حکومتی است و مهمترين اثر
آن ،احترام به قوانین و مقررات است كه به نوعی عامالشمول و دربرگیرنده ساير موارد
است؛ زيرا ساير تکالیف شهروندي ريشه در يکی از همین قوانین يا مقررات دارند و
مصداق بارز اين قوانین نیز ،قانون اساسی است كه در اين مقاله در پی تشريح آن هستیم.

2ـ .2قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و تکالیف شهروندی
در زير صرفاً به بررسی كلی تکالیف شهروندي كه به نظر میرسد در قانون اساسی
جمهوري اسالمی ايران مدنظر باشند ،میپردازيم و از توضیح مفهومی در خصوص هر يک
از آنها خودداري میكنیم زيرا هر كدام از اين موارد خود میتوانند موضوع مقالهاي
جداگانه باشند.

1ـ2ـ .2پذیرش حکومت اسالمی
در هر كشوري الجرم بايد حکومتی وجود داشته باشد .حضرت امیرالمؤمنین (ع) اين
امر را بديهی میدانند (نهجالبالغه صبحی صالح ،خطبه  .)61پس از تشکیل حکومت به
يکی از شیوههاي پذيرفتهشده حقوقی ،اطاعت از حاكمیت دولت يکی از تکالیف
شهروندان در تمام كشورهاست .البته ابتدائاً و تا زمانی كه عدم پذيرش حکومت ابراز
نشود ،اين تکلیف ضمانت اجراي حقوقی نخواهد داشت اما ثمره بحث در بروز و اظهار
بیرونی عدم پذيرش حکومت است .اگر شهروندان با عدم پذيرش حکومت دست به
نافرمانی و شورش بزنند ،امنیت از بین میرود و اساس حکومت زير سؤال میرود .در
اسالم نیز جرم بغی (قیام علیه امام عادل) پیشبینی شده و اشد مجازات براي آن مقرر شده
است .به موجب اصل اول قانون اساسی ،حکومتی كه در قانون اساسی جمهوري اسالمی
ايران پذيرفته شده است ،جمهوري اسالمی است .يعنی حکومت مبتنی بر اسالم كه به
خواست اكثريت مردم تأسیس شده است .لذا شهروندان بايد به حکومتی كه مورد تأيید
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اكثريت بوده ،مخصوصاً با توجه به اظهارنظر اكثريت به وسیله رفراندوم ،تن دهند.
همچنین بر اساس تعالیم اسالم نظام موجود در حکومت در اسالم امت ـ امامت است
(شريعتی .)6 :2932 ،حکومت در جمهوري اسالمی نیز طبق اصول  2و  22قانون اساسی
زير نظر ولی امر قرار دارد .لذا بايد شهروندان مطیع حکومت و نظم موجود در آن باشند و
بر آنها الزم است از حکومت و ولیفقیه ،اطاعت كنند .يکی از مصاديق اين امر ،اطاعت
از قوانین و مقررات حکومت است كه به صورت جداگانه به توضیح آن پرداخته خواهد شد.

2ـ2ـ .2احترام به قوانین و مقررات
قـانـون به قاعدهاي اطالق میشود كه توسط مقام صالحیتدار ،وضع و ابالغ شود و
مبتنی بر مصلحت همه افراد جامعه باشد (جعفري لنگرودي .)222 :2932 ،وجـود قـواعد
و مقررات كه حدود وظايف ،تکالیف و حقوق افراد را معین كند ،بـراي تـأمـیـن سعادت
انسانها و تعديل تمايالت آنان و تعیین راه و رسم زندگی در اجتماع ضروري است .يک
قانون مطلوب بايد اين ويژگیها را داشته باشد :الف ـ عمومیت و فراگیري؛ ب ـ الزامآور
بودن و ج ـ داشتن ضمانت اجرا .ضمانت اجرا نتیجه الزامآور بودن قانون است .تضمین
اجراي قانون ،بر عهده دولت است (مدنی93 :2921 ،ـ .)91قانون زمانی ارزش و جايگاه
واقعی خود را در جامعه خواهد يافت كه تمامی افراد جامعه خود را ملتزم به رعايت آن
بدانند و پايبند به آن باشند .بنابراين با توجه به الزامآور بودن قانون و ضمانت اجرايی كه
دولت ملزم به اعمال آن است ،همچنین به دلیل اين كه شرط قانون ،حمايت يکسان از
همگان است ،در غیر مواردي كه قانون گروه مخاطب خاص دارد ،بايد همه اقشار جامعه
به يکسان زير چتر حقوق و تکالیف ناشی از آن قرار داشته و مکلف به اجراي آن باشند.
بديهی است سرپیچی و تخلف از اجراي آنها موجب برهم خوردن نظام جامعه و بروز
هرج و مرج میشود .لذا يکی از تکالیف شهروندان در جامعه احترام به قانون و مقررات و
اطاعت از فرامین آنها میباشد .اين وظیفه طیف وسیعی از تکالیف شامل لزوم اجراي
قوانین و مقررات راهنمايی و رانندگی تا به مسائل كالن و مهمتر ،مثالً پرداخت مالیاتها
يا گردن نهادن در برابر احکام قضايی را دربرمیگیرد .بر همین اساس اصل حاكمیت قانون
در غرب مورد قبول واقع شد كه در آن احترام به قانون هم توسط حاكمان و هم توسط مردم
مورد تأكید است .در عمل ،حاكمیت قانون بدان معنا است كه هیچ فردي ،چه رئیسجمهور
و چه يک فرد عادي از قانون باالتر نیست و ملزم به رعايت قوانین مقررات میباشد
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(زارعی .)22 :2931 ،مهمترين قانون نیز ،قانون اساسی است .در واقع میتوان اينگونه
بیان كرد كه همه موارد مصرح در بندهاي زير به عنوان انشعاباتی از اين قسم تکلیف به
شمار میروند؛ زيرا در همه موارد تبیین شده تکلیفی به موجب قانون اساسی بر شهروندان
بار شده است .در مواردي نیز فارغ از قانون اساسی در قوانین و مقررات و يا احکام
قضايی تکالیفی براي شهروندان تعیین میشود كه آنها هم در چارچوب صالحیتهاي
مشخصشده الزماالطاعه هستند ،زيرا مرجع وضع آنها مشروعیت وضع آنها را از قانون
اساسی أخذ كرده است.

3ـ2ـ .2حفظ آزادی ،استقالل ،وحدت و تمامیت ارضی
آزادي يکی از اساسیترين نیازهاي فطري بشر است .اما براي نظم اجتماع بر آن
محدوديتهايی بار شده است .يکی از اين محدوديتها حفظ استقالل است« .در فرهنگ
اسالمی آزادي و استقالل هر دو فرزند يک مادر و دو روي يک سکهاند» (عمیدزنجانی،
 .)296 :2932حفظ آزادي شهروندان عالوه بر اين كه يکی از مهمترين وظايف حاكمیت
است ،بدون همکاري شهروندان محقق نخواهد شد .يعنی اين تنها دولت نیست كه ممکن
است با سوءاستفاده از قدرت آزاديهاي اساسی شهروندان را تهديد كند؛ بلکه خود
شهروندان نیز میتوانند عاملی براي از بین بردن آزادي يکديگر باشند؛ لذا به حکم اصل
نهم كسی حق سلب آنها را نخواهد داشت .همچنین استقالل يکی از مقدسترين امور
براي يک كشور محسوب میشود .استقالل به عنوان پیششرطی براي تحقق بسیاري از
ملزومات زندگی اجتماعی مانند امنیت ،آزادي ،اشتغال و رونق اقتصادي و غیره مطرح
است .لذا هیچ شهروندي حق ندارد به استقالل كشور حتی به بهانه بهرهمندي از آزادي
خدشه وارد كند .اين امر در ذيل اصل نهم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
همین طور وحدت و تمامیت ارضی از مهمترين امور حاكمیت میباشند و شهروندان نیز
در يک بستر قانونی در حکومت مشروع موظف به حفظ و دفاع از اين ارزشها هستند .از
آنجايی كه در هر حکومت اسالمی ،نقش اصلی و كلیدي را مردم آن حکومت ايفاء
خواهند كرد .لذا قانون اساسی نیز حراست و حفاظت از اصول ملی را از وظايف اصلی و
مهم آحاد ملت برشمرده است و به نقش اساسی و كلیدي ملت در كنار دولت اسالمی
پرداخته است (شعبانی .)32 :2933 ،متقابالً تعرض به اين امور جرم محسوب شده و
مستوجب مجازات است .اما آنچه در ساير كشورها مورد تأكید است تکلیف شهروندان به
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حفظ نظم و امنیت است كه دقیقاً متناظر به عناوين اين اصل نیست اما حفظ نظم و امنیت
نیز بر اساس ساير قوانین علیالخصوص قوانین جزايی مقرر شده است.

4ـ2ـ .2منع تجاوز به منافع عمومی و اضرار به حقوق دیگران
هر شهروندي در جامعه از حقوقی برخوردار است .اما در مقام عمل ممکن است بین
حقوق افراد با يکديگر تزاحم ايجاد شود .لذا انسانها نمیتوانند آزادي مطلق داشته باشند؛
زيرا آزادي بی حد و مرز يک فرد به پايمال شدن آزادي افراد ديگر اجتماع میانجامد و
اعمال حق فردي منجر به ضرر به ديگري خواهد شد و بناي اجتماع برهم خورده و امنیت
زير سؤال میرود .بر همین اساس در تعريف آزادي به مفهوم غربی عدهاي (از جمله جان
استوارت میل) عقیده دارند ،محدوده آزادي هر فرد آزادي ديگران است و هر كس تا آنجا
آزاد است كه به افراد ديگر و جامعه صدمه نزند (وابرتون .)226 :2932 ،ماده  23اعالمیه
جهانی حقوق بشر نیز بر همین امر اشاره دارد .در اسالم نیز قاعده فقهیاي تحت عنوان
«الضرر» وجود دارد كه اين مفهوم را بیان میكند .يعنی كسی نمیتواند با اعمال حق خود
ضرر و زيانی به ديگران و يا منافع عمومی وارد كند .قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران
نیز در اصل چهلم اين موضوع را مورد توجه قرار داده است .طبق اين اصل« :هیچكس
نمیتواند اعمال حق خويش را وسیله اضرار به غیر يا تجاوز به منافع عمومی قراردهد».
همچنین بند  2اصل  69منع اضرار به غیر را به عنوان يکی از پايههاي اقتصاد كشور
میداند .لذا «شخص نمیتواند در اموال خود تصرفی نمايد يا حقوق خويش را به نحوي
اعمال نمايد كه موجب اضرار به غیر يا منافع عمومی جامعه گردد» (نوين.)262 :2934 ،

5ـ2ـ .2حفظ محیطزیست
مجموعهاي از عوامل فیزيکی خارجی و موجودات زنده كه با هم در كنش هستند
محیطزيست

را

تشکیل

میدهند

(دانشنامه

اينترنتی

رشد

در

تارنماي

 .)http://daneshnameh.roshd.irمحیطزيست به فضايی گفته میشود كه انسانها و
همچنین ساير جانداران از نباتات و حیوانات در آن زندگی میكنند .امروزه اين تعريف
غالباً به انسان و فعالیتهاي او مرتبط میشود« .برخورداري از محیط زيست سالم به عنوان
يکی از حقوق اساسی شهروندان شناخته میشود .در واقع حق حیات كه اساسیترين حق
شهروندي است بدون محیط زيست سالم محقق نمیشود» (مردانی.)63 :2932 ،
محیطزيست به عنوان يک سرمايه ملی و ذخیره چندهزارساله در اختیار انسانها قرار
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میگیرد لذا همه شهروندان بايد نسبت به طبیعت و محیطزيست احساس مسئولیت داشته
باشند و با رعايت و احترام به قوانین و مقررات مرتبط با محیطزيست ،در جهت حفظ و
نگهداري هر چه بهتر آن مشاركت كنند .توجه خاص به حفاظت از محیطزيست و
جلوگیري از تخريب و آلودگی آن ،يکی از ويژگیهاي توسعه پايدار است (فراهانیفرد،
 212 :2936و ديرباز و دادگر .)23 :2934 ،شهروندان موظفاند اول از طريق عدم تخريب
محیطزيست و دوم از طريق همکاري با دولت و برنامههاي حفاظتی آن به انجام اين امر
مهم كمک كنند .در ايران اين وظیفه جديتر و پراهمیتتر به نظر میرسد ،چرا كه هم در
آموزههاي دين مبین اسالم و هم در قانون اساسی كشور ،بر حفاظت از محیطزيست
توصیه و تأكید شده است .در اصل پنجاهم قانون اساسی بر اهمیت محیطزيست و لزوم
حفظ آن تأكید شده است و فعالیتهاي مخرب و مضر به محیطزيست را هم براي دولت
و هم براي شهروندان ممنوع اعالم كرده است و حفاظت از محیطزيست را به عنوان
حمايت از بستر حیات اجتماعی و رشد و تکامل جامعه يک وظیفه عمومی تلقی میكند.
بنابراين شناخت اصول زيست محیطی و پرهیز از تخريب آن و سعی براي عدم آلوده
سازي آن از بارزترين تکالیف شهروندي به شمار میآيد (پورهاشمی43 :2933 ،ـ.)44

6ـ2ـ .2پرداخت مالیات و عوارض و سایر تکالیف مالی
يکی از مهمترين درآمدها در جوامع پیشرفته ،درآمدهاي مالیاتی است .مالیات،
مهمترين ،بحثبرانگیزترين و قديمیترين درآمد عمومی و منبع مالی دولتها به شمار
میرود و براي هر دو طرف آن يعنی دولت و مردم از اهمیت بسزايی برخوردار است .زيرا
از يک سو بخش عمدهاي از درآمد دولت را تشکیل میدهد و از سوي ديگر مالیات
برداشت بخشی از درآمد و دارايی مردم است و طبعاً مردم درباره كم و كیف دريافت و
نحوه خرج آن حساس و دقیق هستند (رستمی .)23 :2931 ،تعريف قانونی از مالیات
وجود ندارد .اما با توجّه به دکترين« ،مالیات مبلغی است كه دولت به موجب قانون به
اجبار و بالعوض از اشخاص حقیقی و حقوقی برحسب توانايی پرداخت آنها به منظور
تأمین هزينههاي عمومی و اجراي سیاستهاي مالی دريافت میكند» (برزگر خسروي،
 .)62 :2933مالیات به مثابه يک نوع هزينه اجتماعی در واقع بار مالی است كه بر
شهروندان بار شده و هر شهروندي مکلف است در برابر عنوان شهروندي ،آن را پرداخت
نمايد .عالوه بر مالیات ،عوارض مبلغی است كه دولت به اجبار در قبال انجام خدمتی
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عمومی و بدون تناسب با قیمت آن از استفادهكنندگان آن دريافت میكند مانند عوارض
عبور از بزرگراهها .لذا پرداخت عوارض در برابر استفاده از خدمت عمومی بر هر شهروند
الزم است .البته عوارض مفهومی غیر از قیمت خدمات است (برزگر خسروي.)62 :2933 ،
عالوه بر اين دو ،عناوين ديگري نیز مانند حق ورودي يا حق تمبر و ...وجود دارد كه
شخص همانند مالیات و عوارض ملزم به پرداخت آنان است .پس آنچه به عنوان يک
تکلیف شهروندي بر عهده شهروندان است نه فقط پرداخت مالیات به مفهوم اصطالحی آن
بلکه پرداخت هرگونه وجهی است كه شهروند تحت هر عنوان موظف به پرداخت آن به
دولت است .طبیعتاً اين امر بايد به موجب قانون باشد زيرا تحديدي بر اموال شهروندان
محسوب میشود .اصل  22قانون اساسی( )6نیز هم بر موضوع توجه به انواع وجوه دريافتی
از شهروندان و هم بر لزوم قانونی بودن وضع ،معافیت ،بخشودگی و تخفیف آن تصريح دارد.

7ـ2ـ .2انجام خدمت وظیفه برای مردان
در برخی كشورها جوانان ذكور در سن خاصی موظف به طی دوره خدمت ضرورت
يا همان سربازي هستند كه در آن پس از آموزش يافتن در امور نظامی در بخشهايی از
امور نیروهاي مسلح يا ساير بخشهاي مورد نیاز كشور مانند دستگاههاي اداري يا مراكز
علمی ،به انجام خدمت وظیفه میپردازد .البته اين در همه جا يکسان نیست« .در برخی از
كشورها ،مردانی كه به سن خاصی مثالً هجده سال میرسند به خدمت سربازي اعزام
می شوند اما در برخی ديگر از كشورها مانند كوبا زنان نیز به خدمت سربازي فراخوانده
میشوند و اين دوره وظیفه براي همه اجباري است .در تعدادي از كشورهاي جهان مانند
آرژانتین خدمت سربازي به صورت اجباري نیست بنابراين جزء وظايف اصلی شهروندان
آن كشور نمیباشد» (پورهاشمی .)42 :2933 ،يکی از مهمترين نیازهاي كشور براي لزوم
انجام خدمت وظیفه حفظ تمامیت ارضی و امنیت كشور است« .استقالل خارجی و امنیت
داخلی از مهمترين اهداف و حقوق اساسی يک جامعه سیاسی به شمار میرود كه براي
حفظ و تأمین آن ،عالوه بر ابتکار سیاسی ،تدابیر و اقدامات مادي الزم و ضروري است.
نیروهاي مسلح مجموعه تأمین كننده اين تدابیر و اقدامات میباشد» (هاشمی.)962 :2934 ،
سربازان وظیفه نیز بخشی از نیروهاي مسلح هستند اما در قانون اساسی جمهوري اسالمی
ايران كه در اصول  269الی  222به طراحی و تنظیم نیروهاي مسلح پرداخته ،چیزي از
اجبار به طی اين دوره ذكر نشده است .البته بند  22اصل سوم «تقويت كامل بنیه دفاع ملی
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از طريق آموزش نظامی عمومی براي حفظ استقالل و تمامیت ارضی و نظام اسالمی
كشور» را مقرر داشتهاست و اصل  222دولت را موظف به اجراي اين امر كرده است و
يکی از مهمترين روشهاي اجراي اين اصل عالوه بر بسیج عمومی نیروهاي مردمی ،اجبار
به طی دوره ضرورت سربازي براي همه مردان است كه در يکی از نیروهاي مسلح
آموزش نظامی ببینند .اما اين وافی به مقصود نیست و نمیتوان از آن لزوم انجام خدمت
سربازي را استنباط كرد .اما اصل نهم حفظ استقالل و تمامیت اراضی كشور را وظیفه
دولت و آحاد ملت میداند .شايد بتوان از اين حکم ،اجباري بودن خدمت نظاموظیفه را
نتیجه گرفت .زيرا حفظ استقالل و تمامیت ارضی مستلزم كسب آموزش نظامی و نیز بودن
در خدمت دولت است و اگر كسی از شهروندان مايل به انجام اين تکلیف نباشد ،چنین
امر مهمی انجام نمیشود و اين خالف حکم اصل نهم است .اما ايراد اينجاست كه ممکن
است از تمام اين سربازها در نیروهاي مسلح استفاده نشود و از برخی از آنها متناسب با
تخصص و كارايیشان در ساير دستگاههاي دولتی استفاده شود .و در خدمت اجباري مهم
اين است كه هر يک از شهروندان ذكور به میزان مشخص شده قانونی ،به صورت اجباري
در خدمت كشور قرار داشتهباشند .لذا میتوان نتیجه گرفت چنین تکلیفی در قانون اساسی
ما وجود ندارد و میتوان با لغو قوانین عادي مرتبط اين تکلیف را از دايره تکالیف
شهروندي در كشورمان خارج كرد.

8ـ2ـ .2شرکت در تعیین سرنوشت
يکی از حقوق ملت ،حق مشاركت در امور سیاسی و عمومی كشور و اداره برخی از
امور عمومی است كه شهروندان بايد از اين حق خود بهره ببرند .نمود بارز اعمال چنین
حقی در انتخابات و رأيگیري تبلور پیدا میكند .حق رأي در عین حالی كه ،از نظر
بسیاري ،از جمله حقوق مسلم هر شهروند محسوب میگردد ،در عداد مسئولیتهاي
شهروندي نیز به حساب میآيد« .در اين باب در قرن هجدهم دو نظام انديشهاي متفاوت
در برابر هم قرار گرفتند .دستهاي رأي دادن را حق افراد میدانستند و دستهاي ديگر آن را
يک تکلیف از سوي شهروندان تعبیر میكردند» (قاضی شريعتپناهی .)232 :2939 ،لذا
برخی از كشورها ،شركت در انتخابات و رأي دادن را عالوه بر حق ،تکلیفی براي
شهروندان در نظرگرفتند و عدم اجراي آن را مستحق مجازات دانستند .به عنوان نمونه
میتوان به كشور بلژيک اشاره كرد كه در اصل شصت و دوم قانون اساسی رأي دان را
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امري اجباري معرفی كرده است.
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اما قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران با به رسمیت

شناختن حق رأي براي شهروندان« ،در عین حال كه نظام حکومتی را مبتنی بر مبانی دينی
بیان كرده؛ بر نقش مردم در ايجاد و ادامه حکومت و اثرگذاري رأي و خواست آنها در
اداره امور مملکت نیز تأكید كرده است و در اصول مختلفی به اين مهم پرداخته است»
(مهرپور94 :2932 ،ـ .)92از جمله اين اصول عبارتاند از :اصول ،42 ،23 ،23 ،24 ،2 ،4
 226 ،211 ،49و  222كه بر اساس آنها ،اعمال حق رأي و مشاركت سیاسی مردم تأمین
میشود .اما بند هشتم اصل سوم قانون اساسی بر «مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت
سیاسی ،اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی خويش» تأكید دارد و به نوعی آن را از تکالیف
شهروندان قرار داده تا امور كشور بر اساس خواست مردم اداره شود .زيرا میتوان فرضی
را متصور شد كه هیچ يک از شهروندان به اين اصل عمل نکنند آنگاه اجراي اين بند
متوقف خواهد شد و اين خالف منظور قانون اساسی است .لذا تلقی تکلیف از اين امر
بهمنظور و هدف مقنن نزديکتر خواهد بود.

9ـ2ـ .2امر به معروف و نهی از منکر
يکی از مواردي كه در اسالم براي همه مردم تکلیف دانستهشده ،امر به معروف و نهی
از منکر است« .در نظام اسالمی ،نیرومندترين اهرم كنترل قدرت و حفظ نظام ،نظارت عمومی
است كه برعهده عموم مردم نهاده شده است» (عمید زنجانی .)223 :2932 ،اين فريضه هم
در ارتباط بین افراد جامعه با يکديگر و هم در رابطه میان مردم و دولت الزم دانسته شده
است تا جايی كه امیرالمؤمنین علی علیهالسالم با اين كه به عقیده شیعه در مقام رفیع
عصمت جاي دارند و از خطا و عصیان مصوناند ،فرمودند« :از حق گويی يا مشورت
عادالنه و گوشزد كردن عدالت [به من] باز نايستید» (نهجالبالغه ،خطبه  .)224لذا امر به
معروف وظیفه مهمی است كه موجب هوشیاري مردم و مسئولین و در نهايت منجر به
حسن جريان امور و پیشگیري يا مقابله با مفاسد اجتماعی میشود .مردم مکلفاند كه با
دعوت يکديگر و حکام به خیر راه را براي ارتقاي جامعه هموار سازند« .اصل هشتم قانون
اساسی در جمهوري اسالمی ،دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفهاي
همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به
دولت دانسته وآن را از جمله حقوق و وظايف عمومی معرفی كرده است» (عمید زنجانی،
« .)223 :2932اهمیت و نقش نظارت عمومی و مسئولیت همگانی زمانی روشن میشود كه
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به ضعف كنترل قدرت و حکومتها از طريق انتخابات و مراجعه به آراء عمومی پی ببريم.
زيرا اگر چه عدهاي به عنوان نمايندگان مردم در مراجع و مراكز تصمیمگیري و تقنین قرار
میگیرند اما هر آن ممکن است از خواسته و آرمانهاي مردم منحرف شده و چه بسا در
دوران نمايندگی ،در خالف جهت خواستههاي مردم حركت نمايد ،بنابراين دموكراسی به
معناي مراجعه به آراي عمومی به تنهايی ضامن بقاء و ثبات يک نظام و مانع از فساد و
انحراف دولتمردان و نمايندگان ملت نخواهد بود .بلکه اين ملت و مردم هستند كه بايد
همواره در برابر نظرات قواي مقننه و مجريه با ايفاي نقش خود از انحراف و لغزش آنها
جلوگیري به عمل بیاورند» (شعبانی .)226 :2933 ،يکی از راهکارهاي اعمال اين اصل
میتواند استفاده از ظرفیت اصل  31قانون اساسی و اطالع يا شکايت به مجلس شوراي
اسالمی باشد.

11ـ2ـ .2استفاده از زبان فارسی در مکاتبات رسمی و آموزش زبان عربی
زبان يکی از مؤلفههاي مهم فرهنگی هر كشور و از عوامل وحدت ملی يا محلی
میباشد .در هر كشوري معموالً يک يا چند زبان را به عنوان زبان رسمی مشخص میكنند
تا مکاتبات اداري و رسمی دستگاههاي دولتی و مردم به وسیله آنها انجام شود .به عنوان
نمونه از كشورهاي دو زبانی میتوان به كانادا با دو زبان رسمی انگلیسی و فرانسوي
(براي برخی اياالت) اشاره كرد و بلژيک را میتوان كشوري با چند زبان رسمی يعنی
فرانسوي ،هلندي و بلژيکی دانست (قاضی شريعتپناهی .)32 :2936 ،در جمهوري
اسالمی ايران نیز با توجه به اينکه زبان اكثر مردم ايران فارسی است ،بر اساس اصل
پانزدهم قانون اساسی زبان فارسی به عنوان زبان رسمی معرفی شده است .البته در كنار آن
زبانهاي محلی نیز مورد عنايت قانون اساسی قرار گرفته است اما ذيل اين اصل اشعار
میدارد« :اسناد و مکاتبات و متون رسمی و كتب درسی بايد با اين زبان و خط (فارسی)
باشد» .لذا همه شهروندان در مکاتبات رسمیشان مانند دادخواست حقوقی بايد از زبان
()4

فارسی استفاده كنند .اين موضوع در قوانین آيین دادرسی نیز تصريح شده است.

همچنین «زبان عربی به عنوان كلید فهم قرآن ...ارتباط مستقیمی با فرهنگ جمهوري
اسالمی را پیدا كرده است كه براساس آن لزوم تدريس زبان عربی در كنار زبان فارسی
اجتنابپذير است» (عمید زنجانی .)222 :2932 ،لذا زبان عربی به عنوان زبان دين رسمی
جمهوري اسالمی ايران يعنی دين اسالم و كتاب آسمانی آن ،قرآن مورد توجه قانونگذار
اساسی بوده است .با توجه به اينکه اكثريت مردم ايران مسلمانان هستند نیاز به فراگیري
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اين زبان احساس میشود؛ لذا اصل  24تصريح میكند« :اين زبان بايد پس از دوره ابتدايی
تا پايان دوره متوسطه در همه كالسها و در همه رشتهها تدريس شود» .و اين تکلیف
شهروندان به فراگیري آن در دوره تحصیلشان تلقی میشود .گرچه تحصیل خود تکلیفی
شهروندي نیست اما اقدام به آن مالزم با آموزش زبان عربی خواهد بود.

11ـ2ـ .2منع تصدی بیش از یک شغل دولتی
دولت براي انجام امور خود به استفاده از خدمات عدهاي از افراد نیاز دارد تا بتواند
وظايف و تکالیفی را كه در زمینههاي مختلف برعهده دارد ،اجراء كند .استفاده از افراد و
خدمات آنها میتواند در مجموعه قواعد حقوق كار يا حقوق استخدامی مطرح شود .بر
آن دسته از خدمات افرادي كه در چارچوب امور دولتی قرار دارد ،حقوق اداري و قوانین
()2

و مقررات استخدامی حاكم است و به آنها كارمند اطالق میشود.

تنها اتباع و

شهروندان يک دولت هستند كه میتوانند در مشاغل دولتی مشغول به كار شوند .زيرا
بسیاري از مشاغل مربوط به امور حاكمیتی است كه بیگانگان نبايد نسبت به آنها آگاهی يا
اشراف داشته باشند .بند ب ماده  62قانون مديريت خدمات كشوري بر اين امر تصريح
دارد و شرايط عمومی استخدام در دستگاههاي اجرائی را عبارت از «داشتن تابعیت ايران»
اعالم میكند .در حقوق اداري براي بهكارگیري هر فردي يک شغل يا پست سازمانی در
نظر میگیرند .حال اگر يک فرد چندين پست يا شغل را بر عهده داشته باشد هم ممکن
است نتواند وظايف مربوط به هر كدام را به درستی انجام دهد و هم اينکه اين امکان
اشتغال را از ديگر شهروندان سلب میكند .در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران نیز در
اصل يکصد و چهل و يکم به اين امر اشاره شده است و قانون ممنوعیت تصدي بیش از
يک شغل مصوب  2929نیز به تفصیل آن پرداخته است .لذا شهروندانی كه به عنوان
كاركنان بخش دولتی مشغول خدمت هستند موظفاند مفاد اين اصل و قانون مذكور را
اجراء كنند .البته اين تکلیف مختص كارمندان دولت است نه شهروندان به مفهوم عام آن،
اما چون كارمندان بخشی از شهروندان هستند كه به عنوان استفاده از بخشی از حقوق
شهرونديشان به استخدام دولت درآمدهاند؛ لذا میتوان آن را از تکالیف شهروندي
دانست .اما ذيل اصل سمتهاي آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی را از اين
حکم مستثنی كرده است .اين استثناء بدين دلیل قابل توجیه است كه دولت بايد بتواند از
علم نیروهاي متخصص خود هم در مراكز علمی و هم در دستگاههاي اجرايی و بالعکس
از تجربه اجرايی كاركنان خود در مراكز علمی استفاده كند.
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نتيجهگيري
شهروندي به عنوان يک رابطه دوسويه بین شهروند و دولت مستلزم يک سري حقوق و
تکالیف براي طرفین و عرصه تقابل آنهاست .تفاوتی ندارد تحت عنوان آن تکلیف يا
مسئولیت يا وظیفه باشد؛ مهم اين است كه در عمل اجراي آن برعهده شهروندان قرار
گرفته است .لذا شهروند در مقابل حقوق كه معموالً به وسیله منشورهاي بینالمللی و
قوانین اساسی حراست میشود ،تکالیفی را نیز برعهده دارد كه ممکن است در قانون
اساسی نیز بر آن تصريح شود .اين تکالیف از درجه اهمیت يکسانی برخوردار نیستند و
متقابالً ضمانتاجراي يکسانی نیز ندارند اما آنچه مهم است و در جوهره آن موجود است،
الزام شهروندان به انجام آنهاست .ما به بررسی مواردي از اين تکالیف كه به نظر میرسید
در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران وجود دارند ،پرداختیم .برخی از آنها در اكثر
جوامع پذيرفته شده است اما برخی ديگر مختص جامعهاي خاص با شرايط ويژه آن است
كه در قانون اساسی آن كشور تصريح میشود .در اين مقاله عالوه بر تکالیف شهروندي
موارد مورد قبول اكثر كشورها ،تکالیف مختص قانون اساسی ايران نیز بررسی شد و نتیجه
گرفته شد كه مواردي مانند پذيرش حکومت اسالمی و استفاده از زبان فارسی در مکاتبات
رسمی به عنوان تکالیف شهروندي خاص قانون اساسی جمهوري اسالمی مورد تأكید
هستند .البته شکی نیست كه به تمام تکالیف شهروندي در قانون اساسی اشاره نمیشود و
بسیاري از موارد نیز به موجب قوانین عادي بر شهروندان بار میشود اما در برخی موارد
مانند انجام خدمت وظیفه میتوان پل ارتباطی بین قانون اساسی و قوانین عادي در نظر
داشت .در كل ممکن است تمام انديشمندان تعدادي از تکالیف فوقالذكر را به عنوان
تکلیف شهروندي نپذيرند ،اما بررسی و نمود آن به جامعه حقوقی ،مفیدتر از عدم بیان و
تفصیل آنهاست و از طرفی بررسی و برشماري آنها ،با اهداف شهروندي كه تالزم و
تقابل حقوق و تکالیف است هماهنگی بیشتري دارد.
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یادداشتها
1ـ سوره انبیاء آيه « :29ال يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ»

2- citizen
3- citizenship

4ـ اصل  22قانون اساسی« :هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون .موارد
مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود».
5ـ اصل شصت و دوم ...« :رأي دادن اجباري و به صورت مخفی میباشد»... .
6ـ ر.ک :ماده  22قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب (در امور مدنی) مصوب
« :2923/2/23دادخواست بايد به زبان فارسی در روي برگهاي چاپی مخصوص نوشته شده و»...
7ـ ر.ک :ماده  2قانون مديريت خدمات كشوري« :كارمند دستگاه اجرائی :فردي است كه
براساس ضوابط و مقررات مربوط ،به موجب حکم و يا قرارداد مقام صالحیتدار در يک دستگاه
اجرائی به خدمت پذيرفته میشود».
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صالحيت شورايعالي اداري در تأسيس ،ادغام و
انحالل دستگاههاي اجرائي
اكبر طالبكي طرقي ،2يحيي مزروعيابيانه

*2

2ـ دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
2ـ كارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذيرش0311/7/51 :

دريافت0310/05/50 :

چکيده
شورايعالي اداري بر اساس قوانين برنامة اول ،دوم ،سوم و چهارم توسعه و ماده ( )221قانون
مديريت خدمات كشوري ،از سوي مقنن داراي صالحيتهايي شد كه از جملة آنها اصالح
ساختار تشكيالت دستگاههاي اجرايي از طريق ادغام و انحالل بود .در اين راستا ،شوراي
مذكور مصوباتي داشته است كه برخالف اصول و موازين حقوقي ،احكام مقنن ،نظرهاي
شوراي نگهبان و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع و تصويب شدهاند .عدم توجه و
دقت مجلس در وضع احكام گوناگون و ظاهراً متعارض و برداشت و تفسير موسع از اين
احكام سبب شد كه قوانين مصوب مجلس دستخوش اصالح شوند كه بهمنظور رفع اين ايراد
درسال  2931مقنن بهصراحت ادغام و انحالل دستگاههاي اجرايي را جزء صالحيت تقنيني
خود برشمرد و مرز تفكيک بين صالحيتهاي قواي مقننه و مجريه را تعيين كرد .با اين حال
شوراي مذكور مجدداً در مصوبات خود به تأسيس ،ادغام و انحالل دستگاههاي مذكور ادامه
داد تا اينكه مقنن در قانون اصالح ماده ( )19قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  2932به صالحيت
تقنيني مجلس دراين خصوص تصريح نمود.

کليدواژهها :شورايعالي اداري ،قانون ،مجلس شوراي اسالمي ،صالحيت ،ادغام و
انحالل.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: 1828ali@gmail.com

74

فصلناهم ربرسياهي حقوق عم

ومي  /سال دوم ،شماره  - 2تابستان 2932

74

مقدمه
شورايعالي اداري ابتدا به استناد بند 7ـ 9بخش ( 92نظام اداري و اجرايي) پيوست
قانون برنامة اول توسعه مصوب  2913به منظور ادغام دستگاههاي داراي وظايف مشابه يا
متداخل و نيز انحالل سازمانهاي اقماري كه حجم عمليات آنها نازل و محدود است،
تشكيل شد (اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات .)34 :2933 ،پس از آن «با توجه
به ضرورت تداوم اصالحات درنظام اداري ،ادامه فعاليت شورا به ترتيب درتبصره 92قانون
برنامه دوم توسعه ،ماده  2قانون برنامه سوم توسعه و ماده  217قانون برنامه چهارم توسعه
نيز مورد تصريح مقنن قرار گرفت» (مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي.)2 :2931 ،
نظر به اينكه جزء( )2بند «ب» مادة  2قانون برنامة سوم توسعه (تنفيذي در مادة217
قانون برنامة چهارم توسعه) از جمله اختيارات و وظايف شورايعالي اداري را ،اصالح
ساختار تشكيالت دستگاههاي اجرايي به استثناي وزارتخانهها از طريق ادغام و انحالل
مقرر داشته و از طرفي به موجب بند «الف» مادة  293قانون برنامة چهارم توسعه ،دولت
موظف شده بود پيشنهاد حذف يا واگذاري حداقل بيست درصد از سازمانها و ادغام و
انحالل دستگاههاي غيرضرور را بهمنظور تصويب به مجلس تقديم كند ،ازاينرو اين ابهام
و ترديد ايجاد شد كه آيا باتوجه به مفاد بند «الف» مادة  293قانون ياد شده ،شوراي
مذكور همچنان اختيار انحالل و ادغام دستگاههاي اجرايي را دارد يا خير و به عبارت
ديگر ،آيا قانونگذار صالحيتهاي خود را در خصوص ادغام و انحالل دستگاههاي يادشده
به شوراي عالي اداري تفويض كرده است؟ آيا اصوالً اين موضوع قابل تفويض است يا
خير و آيا شوراي يادشده بهعنوان يكي از نهادهاي وابسته به قوة مجريه حق ورود در
حوزة ادغام و انحالل دستگاههاي اجرايي را كه ظاهراً از ماهيت تقنيني برخوردار است،
دارد يا خير؟

1ـ طرح بحث و بيان موضوع اختالف
با عنايت به اختيارات مندرج در جزء( )2بند «ب» مادة يک قانون برنامة سوم توسعه،
شوراي عالي اداري مصوباتي در خصوص ادغام و انحالل دستگاههاي اجرايي صادر كرد
كه از جملة آنها ادغام سازمان صنايع دستي ايران در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
و ادغام سازمان صنايع كوچک ايران در شركت شهرکهاي صنعتي ايران و ادغام
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صندوقهاي حمايتي در يكديگر (از جمله صندوق قرضالحسنة توسعة اشتغال روستايي و
تشكيل صندوق مهر امام رضا(ع)) بود .اين مصوبات از سوي مجلس مورد چالش و انتقاد
قرار گرفت ،بر اين مبنا كه تشكيل اين نهادها و دستگاهها به موجب مصوبات قانوني
مجلس صورت گرفته بود و اگر قوانين مجلس بهراحتي به استناد اختيارات شورايعالي
اداري اصالح شود ،ديگر نيازي به قوة مقننه نيست ،به همين دليل طرح استفسارية بند
«الف» مادة  293قانون برنامة چهارم توسعه و جزء( )2بند «ب» مادة يک قانون برنامة سوم
توسعه به مجلس ارائه شد .طراحان معتقد بودند احكام قانون برنامة چهارم توسعه را
نميتوان منفک از يكديگر تحليل و ارزيابي و بر اساس آن اقدام به ادغام و انحالل
دستگاههاي اجرايي كرد ،زيرا همان قانون ،موضوع ادغام و انحالل دستگاههاي اجرايي را
جزء صالحيتهاي مجلس قلمداد كرده و گفته است اگر دولت ميخواهد اقدام به چنين
كاري كند ،بايد صرفاً اليحة مربوط را به مجلس ارائه كند و مجلس تصميمگير نهايي در
اين مورد است نه مرجع ديگري مثل هيأت وزيران و شورايعالي اداري .از جمله
مستندات مربوط ميتوان به بندهاي «الف»« ،ب» و «ج» مادة  293و بند «الف» مادة 294
()2

قانون يادشده اشاره كرد،

از اينرو اين اختالف نظر پيش آمد كه آيا در اين خصوص

قوة مجريه صالحيت ادغام و انحالل دستگاههاي مذكور را دارد يا اينكه اين صالحيت
متعلق به مجلس است و در صورت ضرورت ميتواند آن را به قوة مجريه تفويض كند يا
اينكه اين صالحيت بالذات متعلق به مجلس است و حتي در صورت تمايل نيز مجلس
نميتواند آن را به قوة مجريه تفويض كند ،زيرا جزء اختصاصات و صالحيتهاي تقنيني
مقنن است.
در اين خصوص ممكن است ديدگاههاي مختلفي وجود داشته باشد:
اول اينكه اختيار شورايعالي اداري مطلق و عام نيست .قانونگذار در جزء( )2بند «ب»
مادة يک قانون برنامة سوم توسعه با قيد «به استثناي وزارتخانهها» ،منظور خود را بيان
كرده است ،يعني شورايعالي اداري در زمينة ادغام و انحالل وزارتخانهها فاقد صالحيت
است ،ولي در خصوص ديگر دستگاههاي اجرايي و سطوح سازماني واجد صالحيت ادغام
و انحالل است .بديهي است اگر بهدنبال دولتي كوچک ،منعطف ،كارا و غيرمتمركز هستيم،
به سازوكارهايي نياز داريم تا بهسرعت اين هدف تأمين شود .رسيدن به اين هدف و
مطلوب جز با داشتن اختيارات الزم امكانپذير نيست .بيگمان ارائة اليحة ياطرح قانوني
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به مجلس و طوالني بودن فرآيند تصميمگيري درآن ،ما را در رسيدن به هدف مورد نظر
ياري نميرساند ،از اينرو قانونگذار با علم به اين موضوع با تفكيک دستگاههاي اجرايي،
ساماندهي وزارتخانهها را همچنان جزء صالحيتهاي خاص خود قرار داده است و در
مورد بقية دستگاهها مثل مؤسسات و شركتهاي دولتي ،اين اختيار را به قوة مجريه داده
است تا با استفاده از اهرم سرعت ،هدف مورد نظر را تأمين كند .عالوه بر آن قانونگذار در
مادة 4قانون برنامة چهارم توسعه ،موضوع ادغام و انحالل شركتهاي دولتي را به دولت
واگذار كرده و دولت را واجد صالحيت دانسته است .بنابراين مادة مذكور در راستاي
جزء( )2بند «ب» مادة يک قانون برنامة سوم توسعه (تنفيذي در مادة  217قانون برنامة
چهارم توسعه) وضع شده است و مؤيد يكديگرند.
اين نظر قابل خدشه است و بر اساس موازين حقوقي و مستندات قانوني به شرح زير
تأسيس و انحالل سازمانهاي عمومي ماهيت تقنيني دارد:
2ـ يكي از اصول مهم حقوق عمومي ،اصل حاكميت قانون است .بر مبناي اين اصل،
تنظيم روابط و مناسبات ميان قدرت عمومي و مردم بايد بر اساس قانون و راهكارهاي
قانوني صورت گيرد.
قدرت عمومي براي اعمال حاكميت به نمايندگي از ملت و تدبير امور عمومي و ادارة
جامعه مجبور است سازمانهايي را تأسيس كند .تأسيس اين سازمانها كه مجراي مديريت
عمومي و اعمال حاكميت از جانب قدرت عمومي است ،بنابر اصل حاكميت قانون بايد به
موجب و مستند به قانون صورت گيرد .به عبارت ديگر «اصل حاكميت قانون ايجاب ميكند
كه امور عمومي يا تأسيس مؤسسات عمومي به موجب قانون باشد ،به اين ترتيب ،ايجاد
مؤسسات عمومي و دولتي با تصويب مجلس امكانپذير است» (هاشمي ،2931 ،ج.)291 :2
2ـ مراجعه به قوانين و مقررات حكايت ازآن دارد كه تأسيس سازمانهاي عمومي جزء
موضوعات تقنيني است و بر اساس اصول 42و  31قانون اساسي ،قابل تفويض به مرجع
ديگري نيست .در اينباره ميتوان به نمونههاي زير اشاره كرد:
2ـ2ـ بر اساس اصل 299قانون اساسي ،تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يک از
آنان را قانون معين ميكند .از مفاد اين اصل استنباط ميشود كه تأسيس هر وزارتخانه و
تعيين حدود وظايف و اختيارات آن بايد به موجب قانون صورت گيرد.
با توجه به اينكه در سطحبندي ساختار و تشكيالت نظام اداري ايران ،عالوه بر
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وزارتخانهها ،وجود سازمانهاي ديگري مثل مؤسسات دولتي ،شركتهاي دولتي و
مؤسسات عمومي غيردولتي ضروري بهنظر ميرسد ،از اينرو همانگونه كه تأسيس هر
وزارتخانه و تعيين حدود وظايف و اختيارات آن به موجب قانون ساماندهي و تعيين
تكليف ميشود ،با استفاده از وحدت مالک ميتوان نتيجه گرفت كه تأسيس سازمانهاي
مذكور و تعيين حدود وظايف و اختيارات آنها نيز بايد به موجب قانون ساماندهي شود نه
مصوبات مرجع قانوني ديگر .رويه ديگر كشورها نيز به همين شكل است .براي مثال بر
اساس اصل 97قانون اساسي فرانسه ،از جمله اموري كه قانون ،مقررات مربوط را تعيين
ميكند ،تأسيس انواع سازمانهاي عمومي است (بوشهري93 :2937 ،ـ .)94روية
قانونگذاري قبل از انقالب اسالمي و بعد از آن نيز مؤيد اين امر است .همچنين در ساختار
نظام اداري كشور ،عالوه بر سازمانهاي ياد شده كه واجد شخصيت حقوقياند ،تشكيالت
ديگري به نام استان نيز وجود دارد كه فاقد شخصيت حقوقي مستقل است ،ولي بهدليل
اهميت و نقش آن در نظام اداري و اجرايي كشور ،قانونگذار تأسيس ،ادغام و انحالل آن
()2

را به دولت تفويض نكرده و چه قبل از انقالب

و چه بعد از انقالب در اين زمينه خود

رأساً اقدام به قانونگذاري كرده است كه ميتوان به تأسيس استانهاي اردبيل ،قم ،قزوين،
خراسان جنوبي ،خراسان رضوي ،خراسان شمالي ،گلستان و البرز اشاره كرد .همچنين بر
اساس مادة  29قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب  ،2912هرگونه انتزاع،
الحاق ،تبديل ،ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري
واحدهاي تقسيمات كشوري بهجز استان بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت
وزيران خواهد بود ،بنابراين حتي در خصوص تقسيمات كشوري نيز قانونگذار قائل به
سطحبندي شده و بين واحدهاي تقسيمات كشوري (استان با شهرستان ،بخش ،شهر ،روستا
و دهستان) تفكيک و تمايز قائل شده است .همچنين هرگونه تغيير وضعيت حقوقي استانها
را غيرقابل تفويض به دولت دانسته است.
2ـ2ـ اطالق و عموم مفاداصل  42قانون اساسي داللت بر آن دارد كه مجلس
صالحيت قانونگذاري درهمه زمينهها از جمله تأسيس و انحالل و هرگونه تغيير وضعيت
حقوقي

دستگاههاي

اجرائي

را

در

حدود

مقرر

در

قانون

اساسي

دارا

ميباشد .طرز نگارش اصل مذكور و استفاده از عبارت «عموم مسائل» حكايت از آن دارد
كه مقنن اساسي به طور عام و مطلق صالحيت وضع ضابطه و قاعده در خصوص
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موضوعات مرتبط با حوزه امور عمومي و خصوصي را در درجه اول به مجلس واگذار
نموده است و صالحيت هيات وزيران مندرج در اصل  293قانون اساسي فرع بر اين
صالحيت و استثنائي بر اصل  31قانون اساسي است.
2ـ9ـ اصل 14قانون اساسي موضوع تفكيک و استقالل قوا را به رسميت شناخته و در
اصل 13اعمال قوه مقننه را منحصر به مجلس نموده است ،بنابراين قانونگذاري از جمله
تعيين وضعيت حقوقي سازمانهاي دولتي به داللت اصل  42منحصر به مجلس است.
2ـ7ـ براساس صدر اصل  31قانون اساسي مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به
شخص يا هيأتي واگذار كند ،لذا به قرينه و داللت مفاد اصول  13و ،42مجلس قادر به
تفويض اختيار در باب تعيين وضعيت حقوقي سازمانهاي عمومي به شورايعالي اداري
نيست و در موارد شک و ترديد بايد به اصل يعني صالحيت مجلس رجوع كرد .تنها
استثنائي كه وجود دارد تفويض اختيار به كميسيونهاي داخلي است كه نميتوان آنرا به
ساير مراجع تسري داد .همچنين به موجب ذيل اصل  31تصويب اساسنامه سازمانهاي
عمومي جزء صالحيتهاي ذاتي مجلس است ،يعني تصويب اصل تشكيل سازمانهاي
مذكور نيز جزء اختصاصات مقنن است كه در مرحله بعدي مجلس ميتواند اساسنامة آن
سازمان را نيز تصويب كند؛ لذا هرگونه تغيير وضعيت حقوقي به تبع تأسيس آن از
اختيارات مجلس است.
2ـ1ـ به موجب تبصرة  92قانون برنامة دوم توسعه ،دولت مكلف است اقدامات الزم
در رابطه با تعيين تشكيالت كالن دولت معمول دارد و در صورت نياز در راستاي انجام
كامل وظايف مشروحة مذكور لوايح مربوط را به مجلس تقديم كند .بديهي است منظور از
تشكيالت كالن دولت ،سطوح سازماني مانند وزارتخانه ،مؤسسة دولتي ،شركت دولتي و
مؤسسة عمومي غيردولتي است ،نه معاونت ،ادارة كل ،دايره و غيره ،زيرا اين موضوعات
به ساختار داخلي دستگاههاي اجرايي مربوط است و خود دولت ميتواند اقدام الزم را در
چارچوب ضوابط قانوني انجام دهد.
2ـ1ـ بر اساس مادة  2قانون برنامة سوم توسعه ،دولت موظف است اصالحات
ساختاري الزم را با رعايت موارد زير در تشكيالت كالن دولت بهعمل آورد .دولت
موظف است بهمنظور تحقق اين مادة ،عناوين وزارتخانهها و سازمانهاي مستقل را همراه
با حدود مأموريتها و اختيارات هر يک از آنها و تبيين اعمال حاكميت و اعمال تصدي
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در حيطه فعاليت هر دستگاه و نحوة تحقق آنها همراه با پيشبيني زمانبندي مناسب براي
تحقق آن در طول سال اول برنامة سوم تنظيم و ظرف يک ماه اقدامات قانوني الزم معمول
شود».
بديهي است وقتي عنوان سازمانهاي مستقل در كنار عنوان وزارتخانه توسط مقنن ذكر
و دولت مكلف ميشود اقدام قانوني الزم را انجام دهد ،به قرينة اصل 299قانون اساسي
متوجه ميشويم اين اقدام بايد از طريق ارائه اليحه و تصويب آن در مجلس صورت گيرد.
2ـ4ـ مطابق بند «الف» مادة  294قانون برنامة چهارم توسعه ،دولت مكلف است
تشكيالت كالن دستگاههاي اجرايي و وزارتخانهها را متناسب با سياستها و احكام اين
برنامه و تجربة ساير كشورها طراحي و اليحة ذيربط را به مجلس تقديم كند.
براي يافتن معنا و مصاديق دستگاههاي اجرايي مذكور در اين بند بايد به مادة 211
همين قانون مراجعه كرد كه كلية وزارتخانهها ،مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي را
مشمول مقررات اين قانون دانسته است.
2ـ3ـ مطابق مادة  293قانون برنامة چهارم توسعه ،بهمنظور اصالح ساختار تشكيالت
دستگاههاي اجرايي ،اقدامهاي ذيل انجام ميگردد:
الف ـ دولت موظف است پيشنهاد حذف يا واگذاري حداقل بيست درصد از تعداد
سازمانها و نهادها و مؤسسات و شركتها و نظاير آن را به ديگر بخشها و ادغام و
انحالل دستگاههاي غيرضرور را جهت تصويب به مجلس تقديم كند.
بنابراين ادغام و انحالل وزارتخانهها ،مؤسسات دولتي ،شركتهاي دولتي و مؤسسات
عمومي غيردولتي بايد به تصويب مجلس برسد نه مرجع قانوني ديگري مثل شورايعالي
اداري.
2ـ3ـ بر اساس مادة  293قانون برنامة چهارم توسعه ،بهمنظور اصالح ساختار
تشكيالت دستگاههاي اجرايي ،اقدامهاي ذيل انجام ميگردد:
ب ـ ممنوعيت ايجاد وزارتخانه ،مؤسسة دولتي ،نهاد عمومي غيردولتي ،شركت دولتي
و دستگاههايي با عناوين مشابه مگر در موارد استثنا با تأييد هيأت وزيران و تصويب مجلس.
در اينجا نيز مقنن ،مؤسسة دولتي ،شركت دولتي و مؤسسة عمومي غيردولتي را در
كنار سطح سازماني وزارتخانه قرار داده و تأسيس آن را جزء صالحيتهاي تقنيني مجلس
ذكر كرده است .بديهي است همانگونه كه تأسيس (حيات) هر سازمان دولتي منوط به
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مجوز مقنن است ،ديگر وضعيتهاي حقوقي مثل انحالل يا ادغام (ممات) نيز تابع همين
اصل است و مقنن بايد مجوز الزم را صادر كند نه مرجع قانوني ديگر ،از اينرو انحالل يا
ادغام آنها نيازمند مجوز مقنن است.
2ـ21ـ بر اساس تبصره مادة يک قانون اصالح مواد  293و  217قانون برنامة چهارم
توسعه مصوب  ،2931هرگونه ادغام و انحالل وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي
دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه به موجب قانون ايجاد شده يا ميشود،
صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسالمي است.
در اينجا نيز مؤسسات دولتي ،شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي همطراز
وزارتخانهها محسوب شده و تغيير وضعيت حقوقي آنها بعد از تأسيس ،تابع شرايط
قانوني و تصويب مجلس است.
ممكن است ايراد شود كه در حكم مذكور عبارت «به موجب قانون» استفاده شده
است و از اين حكم معلوم ميشود كه ممكن است اينگونه مؤسسات بر اساس حكمي
غير از قانون و توسط مراجع ديگري مثل دولت نيز بتوانند ايجاد شوند كه اين استدالل
قابل پذيرش نيست ،زيرا نميتوان پذيرفت كه فرضاً يک مؤسسة دولتي به موجب حكم
مقنن عادي تأسيس شود و به موجب حكم مرجع ديگري غير از مجلس مثل شورايعالي
اداري يا هيأت وزيران منحل يا در دستگاه ديگري ادغام شود .اين امر موجب تداخل
وظايف قانوني و نوعي هرج و مرج در نظام حقوقي كشور ميشود كه غيرقابلكنترل
است ،زيرا نميتوان پذيرفت كه در اين زمينه دو مرجع در عرض يكديگر اقدام به وضع
مصوبه كنند ،بلكه بايد به اصل رجوع كرد و صالحيت مجلس را پذيرفت ،زيرا اين
صالحيت غير قابل خدشه است و شک و ترديدي در آن نيست ،از اينرو اگر درخصوص
صالحيت شورايعالي اداري شک و ترديد ايجاد شود ،بايد اصل را بر عدم صالحيت
گذاشت.
به منظور تبيين بيشتر موضوع به سوابق تاريخي نگاهي مياندازيم .مجلس بر اساس
تبصرة  91قانون بودجة سال  2911كل كشور به دولت اجازه داد هر نوع حذف ،ادغام و
تبديل شكل حقوقي و تغيير در مفاد اساسنامة دستگاههاي اجرايي اعم از مركزي و محلي
را بهعمل آورد .اين حكم بعدها به موجب مقررات قانوني ديگر اصالح شد كه نمونة بارز
آن قانون تعيين مرجع تصويب يا اصالح و تغيير اساسنامة شركتها و مؤسسات تابعة
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وزارتخانهها مصوب  2911است كه مطابق آن ،تصويب يا انجام هرگونه اصالح در
اساسنامة مؤسسات و شركتهاي تابعة وزارتخانهها ،با كسب مجوز از مجلس در هر مورد
بر عهدة هيأت وزيران است .اين حكم به معناي آن است كه دولت براي تصويب اساسنامة
هر سازمان دولتي بايد مجوز الزم را از مجلس اخذ كند .در بازنگري قانون اساسي سال
 ،2913موضوع مرجع صالح براي تصويب اساسنامه مطرح شد و اين صالحيت به شكل
ذاتي و اصلي در اختيار مجلس قرار گرفت .در عين حال به مجلس اجازه داده شد در
صورت صالحديد اين صالحيت را به دولت تفويض اختيار كند .بديهي است اين موضوع
استثنايي بر صدر اصل 31قانون اساسي محسوب ميشد و در زمينة تغيير وضعيت حقوقي
دستگاههاي اجرايي (مثل انحالل و ادغام) ،بايد به صدر اصل 31مراجعه شود كه مستند به
اصول  42و  13قانون اساسي ،همچنان اين صالحيت متعلق به مجلس است و قابل
تفويض به مرجع ديگري نيست .تنها استثنايي كه در زمينة سازمانهاي دولتي وجود دارد،
موضوع اساسنامة آنهاست كه تصويب آن قابل تفويض به دولت است ،ولي درخصوص
موضوعات ديگر مثل تأسيس ،ادغام و انحالل ،مقررات صدر اصل 31حاكم است.
اگر سازمان دولتي به موجب حكم قانونگذار عادي تأسيس شد ،هرگونه تغيير وضعيت
حقوقي ديگر در آن (ادغام و انحالل) نيز بايد به موجب قانون عادي صورت گيرد .اين
وضعيت در مورد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي نيز صادق است ،به اين صورت كه
مجمع عمومي (يكي از اركان مهم شركت تجاري) بهعنوان قوة مقننة شركت ،اقدام به
انحالل شركت ميكند.
2ـ22ـ مطابق مواد  9 ،2و  7قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  ،2931مؤسسة
دولتي ،شركت دولتي و مؤسسة عمومي غيردولتي به موجب قانون ايجاد ميشوند.
()9

2ـ22ـ به موجب مواد  7 ،9 ،2و  1قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ،2911

وزارتخانه ،مؤسسة دولتي ،شركت دولتي و مؤسسة عمومي غيردولتي به موجب و اجازه
قانون ايجاد و تشكيل ميشوند.

2ـ29ـ مطابق بندهاي «ت» و «ث» مادة يک قانون استخدام كشوري مصوب ،2971

وزارتخانه و مؤسسة دولتي به موجب قانون ايجاد و اداره ميشوند.

2ـ27ـ بر اساس تبصره مادة  221قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ،2931
() 7

ايجاد هرگونه دستگاه اجرايي

جديد بر اساس پيشنهاد دستگاههاي ذيربط موكول به
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تأييد شورايعالي اداري و تصويب هيأت وزيران و با تصويب مجلس خواهد بود.
9ـ وقتي قرار است به داليل فني و تخصصي يک مؤسسة مستقل دولتي از درون يک
وزارتخانه يا قوهاي جدا شود (با حفظ نظارتهاي الزم از سوي باالترين مقام آن دستگاه)
و داراي شخصيت حقوقي و استقالل اداري و مالي شود ،اين امر چون ماهيت تقنيني دارد،
بايد به تصويب مجلس برسد ،زيرا اعطاي شخصيت حقوقي (ايجاد و تأسيس) و سلب آن
(انحالل يا ادغام) از اختصاصات مقنن است و هيچ مرجع ديگري چنين صالحيتي ندارد.
بعد از حكم به تأسيس اين گونه سازمانهاي دولتي ،وضع و تصويب اساسنامه بهعنوان
قانون آن سازمان نيز جزء صالحيتهاي تقنيني مجلس است كه اين امر از ذيل اصل 31و
واژة «ميتواند» كه مفيد اختيار است ،قابل برداشت است .بنابراين اگرمجلس نخواهد
موضوع تصويب اساسنامة سازمانهاي دولتي را به دولت تفويض كند ،اختيار الزم را
دارد ،زيرا اين صالحيت بالذات متعلق به قوة مقننه است .ازاينرو مشاهده ميكنيم كه در
تمامي مراحل مختلف حيات يک سازمان دولتي ،مقنن از صالحيت الزم و ذاتي مربوط
برخوردار است كه شامل تمامي وضعيتهاي حقوقي سازمانهاي مذكور (تأسيس واعطاي
شخصيت حقوقي ،تصويب اساسنامه و تعيين وظايف و اختيارات و انحالل و ادغام آن)
ميشود .پس مرجع ديگري مانند شورايعالي اداري حق دخل و تصرف در وضعيتهاي
مذكور را ندارد و تنها استثنا اين است كه بر اساس ذيل اصل 31قانون اساسي ،مجلس
ميتواند در صورت صالحديد ،اختيار تصويب اساسنامة سازمانهاي دولتي را به دولت
تفويض كند و آنچه از واژة «دولت» به ذهن متبادر ميشود ،بر اساس مشروح مذاكرات
شوراي بازنگري قانون اساسي (اداره كل قوانين2913 ،؛ ،2229 ،2222 ،2223 ،2221
 )2291 ،2223هيأت وزيران است نه مراجع ديگر در قوة مجريه مثل رئيس جمهور يا
شوراهاي عالي وابسته به قوة مجريه يا هر يک از وزيران .اگر شک و ترديدي در زمينة
صالحيت شورايعالي اداري يا رئيس جمهور در خصوص اينگونه موضوعات رخ دهد،
بايد به اصل رجوع و به قدر متيقن اكتفا و از توسعة موارد استثنايي دوري كرد.
7ـ نظرات شوراي نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسي نيز داللت برآن دارد كه
موضوع تعيين وضعيت حقوقي سازمانهاي عمومي امري تقنيني وغير قابل تفويض است.
بدين لحاظ به نظرات شوراي نگهبان در زمينة اليحه مصوب برنامة چهارم توسعه (مركز
تحقيقات شوراي نگهبان119 :2937 ،ـ )112نگاهي ميافكنيم.
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7ـ2ـ متن مصوب اولية مجلس در خصوص موضوع بند «الف» مادة  293به شرح زير
بود:
مادة 272ـ بهمنظور اصالح ساختار و تشكيالت دستگاههاي اجرايي ،اقدامهاي ذيل
انجام ميگردد:
الف ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است تا پايان برنامة چهارم حداقل
بيست درصد از تعداد سازمانها ،نهادها ،مؤسسات و شركتها و نظاير آن را از طريق
حذف و يا واگذاري آن به ديگر بخشها و تجديد ساختار و انحالل دستگاههاي غيرضرور
با تأييد شورايعالي اداري كشور كاهش دهد.
()1

نظر شوراي نگهبان درخصوص بند «الف» مادة  272به شرح زير بود:
«موارد مغاير با اصل 31قانون اساسي از اين جهت كه امور مذكور از شئون و وظايف
قانونگذار (مجلس شوراي اسالمي) است و نميتوان اين امور را به نهاد ديگري واگذار كرد:
92ـ بندهاي «الف» و «ج» مادة .272
مجلس متعاقب اين ايراد ،مصوبة خود را به شرح مندرج در بند «الف» مادة 293
اصالح و بر صالحيت مجلس تصريح كرد.
همانگونه كه مالحظه ميشود ،شوراي نگهبان بهدرستي مرز حوزة تقنين از اجرا را
بهطور دقيق روشن كرده و بر اين ديدگاه صحه گذاشته است كه تأسيس ،ادغام و انحالل
دستگاههاي اجرايي ،از جمله صالحيتهاي تقنيني مجلس است و شورايعالي اداري حق
ورود و دخالت در اين حوزه را ندارد ،حتي اگر متن مصوب قانون به دليل بيدقتي مقنن
به شكلي باشد كه شائبة صالحيت و اختيار شورايعالي اداري را متبادر كند.
7ـ2ـ متن مصوب اوليه مجلس در زمينة موضوع بند «ج» مادة  293به شرح زير بود:
«مادة )1(272ـ بهمنظور اصالح ساختار و تشكيالت دستگاههاي اجرايي ،اقدامهاي ذيل
انجام ميگردد:
ج ـ ادغام كلية واحدهاي سازماني هر وزارتخانه (به استثناي شركتهاي دولتي) در
سطح استان ،شهرستان ،بخش در يک واحد سازماني ،بهطوريكه واحدهاي مربوط در
مركز عهدهدار راهبري و انجام امور ستادي آنها باشند .سطح سازماني واحدهاي موضوع
اين بند و موارد استثنا با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب
شورايعالي اداري ميرسد».
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نظر شوراي نگهبان درخصوص بند «ج» مادة مذكور به شرح زير بود:
«موارد مغاير با اصل 31قانون اساسي از اين جهت كه امور مذكور از شئون و وظايف
قانونگذار (مجلس شوراي اسالمي) است و نميتوان اين امور را به نهاد ديگري واگذار كرد:
92ـ بندهاي «الف» و «ج» مادة .»272
مجلس متعاقب اين ايراد در انتهاي مصوبة خود عبارت «تغيير يا ادغام واحدهاي
استاني كه به موجب قانون ايجاد شدهاند با تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد بود» را
اضافه كرد .از جملة اين واحدهاي استاني ،سازمانهاي برنامه و بودجة استانها بود كه به
موجب ماده واحدة اليحة قانوني راجع به تشكيل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب
 2913/7/21شوراي انقالب تأسيس شدند.
اين ايراد شوراي نگهبان نيز بيانگر آن است كه شورايعالي اداري حق ورود به قلمرو
صالحيتهاي تقنيني مجلس را ندارد و اگر مجلس قبالً در اين زمينه قانونگذاري كرده
است ،مرجع صالح براي اصالح قانون ،خود مجلس است نه نهاد ديگري مثل شورايعالي
اداري (مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،مهر.)2931
1ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري دريكي ازآراي خود به ماهيت تقنيني ادغام
سازمانهاي عمومي تصريح كرده است .به موجب مادة  3قانون تمركز امور صنعت و
معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب  ،2943سازمان صنايع كوچک ايران
تشكيل و اساسنامة آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .شورايعالي اداري در
مصوبه شماره  2312/47193مورخ  2932/7/22وظايف و فعاليتهاي اجرايي ـ حمايتي
سازمان مذكور را به شركت شهرکهاي صنعتي ايران منتقل كرد و نام شركت مذكور را به
سازمان صنايع كوچک و شهرکهاي صنعتي (شركت دولتي) تغيير داد و وظايف مربوط
به سياستگذاري و تنظيم مقررات مربوط به حمايتهاي الزم از صنايع كوچک را از
سازمان صنايع كوچک ايران منتزع و به وزارت صنايع و معادن منتقل ساخت .همانگونه
كه مالحظه ميشود ،قانونگذار سازماني را بهصورت مؤسسة دولتي با داشتن شخصيت
حقوقي مستقل تشكيل داد ،سپس بر اساس مصوبه شورايعالي اداري اين مؤسسه در يک
شركت دولتي ديگر ادغام شد و بخشي از وظايف آن را به وزارت صنايع و معادن منتقل
كرد .اين امر با اصل 299قانون اساسي كه بر اساس آن حدود وظايف و اختيارات هر
وزارتخانه را قانون تعيين ميكند ،مغايرت داشت ،زيرا در اينجا وظايف جديدي به وظايف
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وزارت صنايع و معادن افزوده ميشود كه موردنظر مقنن نبوده است.
در اليحة تمركز امور صنعت و معدن كه در سال  2943توسط دولت به مجلس ارائه
شد ،پيشنهادي دال بر ضرورت ايجاد سازمان صنايع كوچک وجود نداشت و وزيران وقت
صنايع و معادن و فلزات در جريان تصويب قانون تمركز امور صنعت و معدن بهعنوان
نمايندگان دولت عدم موافقت خود را در صحن علني مجلس اعالم داشتند .پس از
تصويب مادة  3قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مبني بر
تشكيل سازمان صنايع كوچک ايران ،بهدليل اينكه اين مادة موجب گسترش تشكيالت
()4

دولت و افزايش هزينههاي عمومي ميشود ،از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد واقع شد.

پس از رد اين بخش از مصوبة مجلس توسط شوراي نگهبان (مؤذنيان،)292 :2931 ،
نمايندگان مجلس عبارت «با استفاده از امكانات موجود وزارتخانة مذكور» را بهمنظور
تأمين نظر شوراي نگهبان به مصوبة قبلي اضافه كردند .تشكيل سازمان صنايع كوچک
ايران زيرنظر وزارت صنايع و معادن به تصويب مقنن رسيده بود ،با وجوداين ،شورايعالي
اداري اين سازمان را كه به موجب مادة يک اساسنامة آن بهعنوان مؤسسة دولتي تلقي شده
بود ،در شركت شهرکهاي صنعتي ايران ادغام كرد .اين مصوبه در ديوان عدالت اداري
مورد شكايت قرار گرفت و هيأت عمومي ديوان طي دادنامة شمارة  912و  919مورخ
 ،2932/3/23آن را به شرح زير ابطال كرد:
«صرفنظر از اهداف مندرج در مصوبة مورد شكايت از حيث لزوم انتزاع وظايف
سياستگذاري از سازمان صنايع كوچک ايران و انتقال آن به وزارت صنايع و معادن،
همچنين انتقال وظايف و فعاليتهاي اجرايي ـ حمايتي سازمان مذكور به شركت
شهرکهاي صنعتي ايران و ادارة آن بهصورت شركت دولتي باشد يا عنوان مشابه آن و نيز
ضرورت تدوين و تصويب استراتژي كالن صنعتي كشور و نيز حمايت از توسعة صنايع
در مناطق كمتر توسعهيافته و با توجه به ضرورتهاي مربوط به آمايش سرزمين و استفاده
بهينه از ظرفيتها و رعايت سياستهاي كالن اقتصادي ،توليدي ،صنعتي و خدماتي در
مناطق گوناگون كشور ،اصوالً نظر به اينكه سازمان صنايع كوچک ايران به موجب مادة 3
قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب  2943/21/1و
بند «ب» مادة  1قانون مذكور و بهمنظور حصول به اهداف خاص از جمله افزايش اشتغال
صنعتي و حمايت از واحدهاي كوچک بخش غيردولتي در جهت توسعة مناطق كمتر
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توسعهيافته تشكيل گرديده و تصريحاً سياستگذاري و تنظيم حمايتهاي الزم از صنايع
كوچک بعهده آن سازمان محول شده است و باتوجه به اينكه قانون مذكور در جهت
اصالح ساختارهاي صنعتي و اداري و اجرايي كشور و منطبق با اهداف برنامة سوم توسعه
و در عرض قانون برنامه و در جهت تحقق آن تصويب شده است و باتوجه به اينكه از بند
«ب» مادة يک قانون برنامة سوم توسعه كه وظايف دوازدهگانه شورايعالي اداري را بيان
نموده ،استفاده و استنباط نميشود كه شوراي مذكور مجاز به انحالل سازمانهايي باشد كه
اوالً قانون خاص دارند و ثانياً قانون خاص آنها در ظرف زماني برنامه ،وضع و تقرير يافته
و ثالثاً وظايف حكومتي و تعيين سياستها به آنها واگذار شده باشد و رابعاً عنصر مقوم
سازمان مذكور سياستگذاري و تعيين و تنظيم سياستهاي مربوط به صنايع كوچک اعم از
سختافزاري و نرم افزاري ميباشد و با حذف اين وظيفه و انتقال آن به وزارتخانه عمالً
در جهت انحالل سازمان يادشده اقدام شده و اضافه كردن اين عنوان به شركت
شهرکهاي صنعتي با مالحظة اينكه صرفاً وظيفه تصديگري به شركت شهرکها منتقل
مي شود ،خود نوعي دوگانگي در وظايف مربوط به حاكميت و تصدي ايجاد ميكند ،با
توجه به جهات يادشده و جهات ديگر مصوبة شورايعالي اداري مورخ 2932/7/22
مخالف قانون و مغاير اختيارات شوراي مذكور تشخيص و به استناد قسمت اخير مادة 21
قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد».
همانگونه كه مالحظه ميشود ،وقتي قوة مجريه نتوانست از تصويب مادة  3قانون
تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مبني بر تشكيل سازمان
صنايع كوچک ايران جلوگيري كند ،به استناد اختيارات شورايعالي اداري ،سازمان مذكور
را در شركت دولتي ديگري ادغام كرد و در واقع شخصيت حقوقي آن را از بين برد و
برخالف نظر و هدف مقنن ،مسير ديگري را براي ساماندهي صنايع كوچک طراحي كرد،
درحاليكه اگر دولت در پي اصالح اين تصميم مجلس بود ،بايد از مسير قانوني آن يعني
ارائة اليحه به مجلس يا از طريق راهكارهاي مندرج در بندهاي  4و  3اصل 221قانون
اساسي مشكل را حل ميكرد ،نه اينكه با تجاوز به قلمرو صالحيتهاي اختصاصي مجلس،
اقدام به قانونگذاري كند و موجب تداخل در وظايف قانوني قواي ديگر شود .بهمنظور
رفع مشكل ،روش ديگري انتخاب شد ،به اين مضمون كه براي رفع ايراد هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري ،هنگام بررسي اليحه بودجة سال  2939كل كشور در مجلس ،نام
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شركت شهرکهاي صنعتي ايران به سازمان صنايع كوچک و شهرکهاي صنعتي ايران
تغيير يافت و رديف بودجة آن نيز با همين عنوان در قانون مذكور ابالغ شد .اين عنوان
جديد بعدها در قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي مصوب  ،2937قانون
اصالح جداول شماره  7و  3قانون برنامة چهارم توسعه و متمم قانون بودجه سال 2931
كل كشور مصوب  ،2931قانون نحوة واگذاري مالكيت و ادارة امور شهرکهاي صنعتي
مصوب  2934و قانون اصالح مادهواحده و رديفهاي قانون بودجة سال  2933كل كشور
مصوب  2933نيز تكرار شد و به نوعي قانونگذار مصوبة شورايعالي اداري را تنفيذ كرد
كه بر اين نحوة قانونگذاري نيز ايرادات جدي وارد است.

2ـ تحليل ،نقد و ارزيابي مسئله
2ـ1ـ اعطاي شخصيت حقوقي و بازپسگيري آن (تأسيس و انحالل)
همانگونه كه ذكر شد ،بر اساس اصول حقوقي ،اعطاي شخصيت حقوقي از

اختصاصات مقنن است .به موجب مادة  139قانون تجارت مصوب  ،2922كليه
شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند .بر اساس مادة  137قانون
مذكور تشكيالت و مؤسساتي كه براي مقاصد غيرتجارتي تأسيس شده يا بشوند ،از تاريخ
ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد ،شخصيت حقوقي پيدا
ميكنند .در مورد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ،به دليل كثرت و تعدد آنها
قانونگذار در قانون تجارت با تعيين چهارچوبها ،ضوابط ،ترتيبات و قواعد كلي ،مجوز

الزم را در خصوص نحوه تأسيس و انحالل صادر كرده است و بر اين اساس مؤسسان هر
شركت تجارتي يا موسسه غيرتجارتي در چهارچوب اين ضوابط ميتوانند اقدام به تأسيس
و ثبت نمايند و تغيير وضعيت حقوقي آنها (ادغام و انحالل) نيز تابع تشريفات مقرر در
اساسنامه (از طريق مجمع عمومي) است و نيازي به اذن موردي مقنن ندارد زيرا با توجه
به تعداد بسيار زياد اينگونه اشخاص حقوقي اذن موردي مقنن غيرممكن و از توان و
ظرفيت مقنن خارج است .در مورد اشخاص حقوقي حقوق عمومي ،مادة  131قانون
تجارت مقرر ميكند مؤسسات و تشكيالت دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج
به ثبت ،شخصيت حقوقي مييابند .در خصوص اينگونه اشخاص به دليل محدوديت و
تعداد كم آنها در مقايسه با اشخاص حقوقي حقوق خصوصي نحوه قانونگذاري فرق
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ميكند بديننحو كه مقنن به صورت موردي هم در خصوص تأسيس و هم در مورد تغيير
وضعيت حقوقي آنها (ادغام و انحالل) و هم درباره تدوين اساسنامه تعيين تكليف ميكند
و صالحيت خود را به نهاد ديگري تفويض نميكند .تنها استثنايي كه دراين زمينه وجود
دارد مربوط به تفويض اختيار مجلس به دولت يا كميسيونهاي داخلي خود براي تصويب
اساسنامه است كه اين حكم استثنا محسوب ميشود و صرفاً در مورد تصويب اساسنامه
قابل اعمال است و نميتوان آن را به ساير موارد (تأسيس ،ادغام و انحالل) تسري داد ،لذا
تأسيس شخص حقوقي حقوق عمومي و به تبع آن ادغام و انحالل بيشک نيازمند مجوز
مقنن است .اين امر در قانون محاسبات عمومي مصوب  ،2973قانون محاسبات عمومي
كشور مصوب  2911و قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  2931تصريح شده است،
يعني سطوح تشكيالت كالن دولت (وزارتخانه ،مؤسسة دولتي ،شركت دولتي و مؤسسة
عمومي غيردولتي) براي ايجاد ،نيازمند حكم قانونگذارند و نميتوان بدون اذن مقنن ،آنها
را ايجاد كرد ،زيرا داشتن شخصيت حقوقي و دارا شدن حق و تكليف را قانون معين
ميكند .اعطاي شخصيت حقوقي به اين معناست كه يک عدمي به اذن مقنن پا به عرصة
وجود و حيات ميگذارد و داراي حق و تكليف ميشود و سلب اين شخصيت حقوقي نيز
توسط همان مقنن صورت ميگيرد .بنابراين همانگونه كه اصل وجودي يک سازمان دولتي
به حكم مقنن وابسته است و حيات حقوقي آن از حكم قانونگذار نشأت ميگيرد ،سلب
اين حيات نيز قاعدتاً بايد به موجب حكم مقنن صورت گيرد ،لذا تأسيس ،ادغام و انحالل
اشخاص حقوقي حقوق عمومي ماهيت تقنيني دارد.

2ـ2ـ عدم تفويض قانونگذاري و اصل عدم صالحيت
پرسش اين است كه آيا اين امر قابل تفويض به قوة مجريه است يا خير؟ بر اساس
صدر اصل 31قانون اساسي ،مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي
واگذار كند و تنها موارد استثنا نيز در صدر و ذيل اصل مذكور مشخص شده است كه
يكي كميسيونهاي داخلي مجلس در خصوص تمامي قوانين و ديگري كميسيونهاي
داخلي و هيأت وزيران در زمينة اساسنامة سازمانهاي عمومي است .بنابراين حتي مجلس
نيز نميتواند اين اختيار خود را به مرجع ديگري مثل شورايعالي اداري تفويض كند .مؤيد
اين امر نظرهاي شوراي نگهبان است كه در قسمتهاي قبل به آن اشاره شد .همچنين اصل
عدم صالحيت مقامات و نهادهاي حكومتي مبين اين امر است كه اگر دربارة صالحيت
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شورايعالي اداري نسبت به موضوع ادغام و انحالل شک و ترديدي ايجاد شود ،بايد به اصل
رجوع كرد و قايل به عدم صالحيت شد.

2ـ3ـ صالحيت ارکان شخص حقوقي حقوق خصوصي در زمينة انحالل
شركتهاي تجارتي موضوع قانون تجارت همانند شركتهاي دولتي داراي اركان
سهگانهاند .ركن اول ،قوة مقننة شركت (مجمع عمومي) است كه در شركتهاي دولتي
چون صاحب سهم دولت است ،عدهاي از وزيران به نمايندگي از دولت عهدهدار اين
مسئوليت هستند و در شركتهاي تجارتي ،صاحبان سهم عضو مجمع عمومي (عادي يا
فوقالعاده) هستند كه از جمله صالحيتهاي مجمع عمومي انحالل شركت است .ركن
دوم كه بهعنوان قوة مجرية شركت عمل ميكند ،اعضاي هيأت مديرة شركت هستند كه در
شركتهاي دولتي نيز از همين عنوان و نام استفاده ميشود .همانگونه كه تأسيس شركت
با اراده و قصد اعضاي مجمع عمومي مؤسس صورت ميگيرد كه باالترين ركن شركت
است ،انحالل آن نيز بايد با ارادة صاحبان سهم بهعنوان مالكان واقعي شركت محقق شود
و نميتوان اين امر را به ركن ديگر شركت يعني هيأت مديره (قوة مجريه) واگذار كرد ،از
اينرو قانونگذار در مادة  39اليحة قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب 2973
()3

صالحيت انحالل شركت را به اعضاي مجمع عمومي فوقالعاده واگذار كرده است.

2ـ4ـ تعارض بين جزء( )1بند «ب» مادة يک قانون برنامة سوم توسعه
(تنفيذي در مادة  154قانون برنامة چهارم توسعه) با بندهاي «الف» و «ب»
مادة  131و بند «الف» مادة  131قانون برنامة چهارم توسعه
حال به پرسش اصلي و كليدي اين نوشتار ميپردازيم و آن تعارض ظاهري بين
جزء( )2بند «ب» مادة يک قانون برنامة سوم توسعه (تنفيذي در مادة  217قانون برنامة
چهارم توسعه) با بند «الف» مادة  294و بندهاي «الف» و «ب» مادة  293قانون برنامة
چهارم توسعه است كه چگونه قانونگذار در قانون واحد ،دو حكم ظاهراً متعارض با
يكديگر وضع كرده است و چگونه ميتوان آن را تحليل ،ارزيابي و جمع كرد.
قبل از پاسخ به اين پرسش بايد به پيشينة تاريخي موضوع مذكور اشاره شود.
در تيرماه  2931تعدادي از نمايندگان مجلس طرح استفسارية بند «الف» مادة 293
قانون برنامة چهارم توسعه و جزء( )2بند «ب» مادة يک قانون برنامة توسعه را به مجلس
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ارائه دادند .در مقدمه توجيهي طرح مذكور ذكر شده بود با عنايت به اينكه قانون مصوب
مجلس از طريق وضع قوانين بعدي توسط مجلس قابل اصالح است و اخيراً شورايعالي
اداري با تفسيري جديد و گسترده از اختيارات خود در عمل مصوبات مجلس را بالاثر
ساخته و با توجه به اينكه قانونگذاري بر اساس قانون اساسي ،خاص مجلس است و تفسير
مذكور اختالل ،موازي كاري ،نهادسازي جديد و عدم ثبات در قانونگذاري را بهدنبال دارد
و در عمل حق قانونگذاري مجلس را مخدوش ميسازد ،از اينرو طرح مذكور تقديم شده
است .در تفسير ارائهشده ،بند «الف» مادة  293قانون يادشده ناسخ جزء( )2بند «ب» مادة
يک قانون برنامة سوم توسعه قلمداد شده بود.
ايراد اين تفسير اين بود كه در قانوني كه مواد آن در يک زمان تصويب شدهاند،
پذيرفته نيست كه مادهاي بهوسيلة مادة ديگر نسخ شود (مركز پژوهشهاي مجلس شوراي
اسالمي.)2931 ،
دربارة موضوع مذكور دو نظر وجود دارد .اول اينكه اختيار شورايعالي اداري ناظر به
مطلق دستگاههاي اجرايي نيست ،بلكه محدود به مؤسسات و شركتهاي دولتي است و
اصل ،عدم تعارض مواد يک قانون با يكديگر است ،از اينرو با توجه به قاعدة الجمع
مهما امكن اولي من الطرح بايد گفت كه قسمت اخير مادة  293در مورد انحالل و ادغام
دستگاههاي غيرضرور ،ناظر به انحالل و ادغام وزارتخانهها خواهد بود كه بر اساس
اصل 299نياز به حكم قانون دارد ،ولي در مورد مؤسسات و شركتهاي دولتي اين اختيار
متعلق به شورايعالي است.
دوم آنكه رجوع به اصل در مواقع ترديد يا تعارض ،خود يک اصل مسلم است و در اين
مقوله به استناد مجموع اصول قانون اساسي در خصوص صالحيتهاي مجلس ،اصل بر
صالحيت ذاتي مجلس در قانونگذاري است ،از اينرو حتي مجلس نيز نميتوانسته اين
اختيار را به قوة مجريه واگذار كند ،زيرا بر اساس اصل 31قانون اساسي ،صالحيت
قانونگذاري قابل تفويض به مرجع ديگري نيست.
«اگرچه ممكن است بند(الف) مادة  293قانون مذكور با مفاد ذيل بند(الف) مادة 2
قانون برنامة سوم توسعه (مبني بر اينكه مصوبات شورايعالي اداري پس از تأييد رئيس
جمهور الزماالجرا خواهد بود) متعارض بهنظر برسد ،ولي اين تعارض ظاهري و غيرمستقر
(غيرواقعي) است و با اندک تأملي زايل ميشود ،چه آنكه بند(الف) مادة  293به تعبيرِ
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دانشمندان اصول ،حاكم بر بند(الف) مادة يک و مفسر آن است ،يعني حكم بند(الف) مادة
يک قانون برنامة سوم را به غير مورد ادغام و انحالل دستگاههاي غيرضرور محدود و معين
كرده است و بدين ترتيب تصميمات خود را در اين خصوص بايد در قالب پيشنويس
اليحه مدون نمايد تا از طريق هيأت وزيران به صورت اليحة قانوني به مجلس تقديم
گردد» (مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي.)2931 ،

3ـ رويهها (نقد و ارزيابي)
اينک به برخي ازمصوبات شورايعالي اداري كه مربوط به حوزة تقنين و دخالت در
امر قانونگذاري است ،اشاره ميشود:

3ـ1ـ ادغام سازمان صنايع دستي ايران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
9ـ2ـ2ـ به موجب قانون تأسيس سازمان صنايع دستي ايران مصوب  ،2939سازمان
مذكور به صورت مؤسسة دولتي وابسته به وزارت صنايع و معادن تشكيل ميشود.
9ـ2ـ2ـ بر اساس مادة ( )2قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب
 ،2932سازمانهاي ميراث فرهنگي كشور و ايرانگردي و جهانگردي از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي منتزع و از ادغام آنها سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با كلية اختيارات
و وظايفي كه سازمانهاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بودهاند و تمامي
امكانات ،اموال و نيروي انساني زيرنظر رئيس جمهور تشكيل ميشود.
9ـ2ـ9ـ شورايعالي اداري طي مصوبة شمارة  2312/4932مورخ  2931/2/22به
استناد بند( )2جزء «ب» مادة يک قانون برنامة سوم توسعه تنفيذي در مادة  217قانون
برنامة چهارم توسعه ،سازمان صنايع دستي ايران را از وزارت صنايع و معادن منتزع و در
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام كرد و نام سازمان جديد را به نام سازمان
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري تغيير داد.
9ـ2ـ7ـ همانگونه كه مالحظه ميشود ،دو مؤسسة دولتي كه به موجب قوانين مصوب
مجلس شوراي اسالمي تأسيس شده بودند ،شخصيت حقوقي خود را از دست دادند و
شورايعالي اداري با ايجاد يک شخصيت حقوقي جديد ،سازمان جديدي با عنوان سازمان
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري تشكيل داد.
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اين مصوبه با اصل 299قانون اساسي مغاير است ،زيرا به موجب اين اصل تعداد
وزيران و حدود اختيارات هر يک از آنان (و به تبع آن تعداد وزارتخانهها و حدود
اختيارات و وظايف هر وزارتخانه) به موجب قانون تعيين ميشود ،درحاليكه مقنن در
قانون تأسيس سازمان صنايع دستي ايران مصوب  ،2939سازمان صنايع دستي ايران را
وابسته به وزارت صنايع و معادن ذكر كرده بود .اين سازمان زيرمجموعه و تحت نظارت
قيمومتي وزارت صنايع و معادن بود ،ولي شورايعالي اداري با ورود در حوزة تقنين و
دخالت در قلمرو صالحيت مجلس ،موجب تحديد حدود اختيارات وزارت صنايع و
معادن و خارج كردن سازمان صنايع دستي از حوزة نظارت وزارت مذكور شد .كاهش يا
افزايش حدود وظايف و اختيارات هر وزارتخانه با مجلس است نه شورايعالي اداري و
اين شورا نميبايست با تفسير موسع و نادرست از بند( )2جزء «ب» مادة يک قانون برنامة
سوم توسعة تنفيذي در مادة  217قانون برنامة چهارم توسعه اين مصوبه را صادر ميكرد.

3ـ2ـ مصوبات جديد شورايعالي اداري پس از تصويب قانون اصالح مواد
 131و  154قانون برنامة چهارم توسعه
قبل از ورود به اين بحث ،به اين نكته اشاره ميشود كه ممكن است اين شبهه وجود
داشته باشد كه بند( )2مادة  221قانون مديريت خدمات كشوري در زمينة وظايف و
اختيارات شورايعالي اداري (اصالح ساختار تشكيالت دستگاههاي اجرايي به استثناي
دستگاههايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده يا به امر امام خميني(ره) و مقام معظم
رهبري تأسيس شده است) ناسخ حكم مقرر در قانون اصالح مواد  293و  217قانون برنامة
چهارم توسعه مصوب  2931باشد ولي اين شبهه با مراجعه به زمان تصويب قانون مديريت
خدمات كشوري در كميسيون مشترک رسيدگي به اليحة مديريت خدمات كشوري مجلس
()3

شوراي اسالمي كه  2931/22/23است

و زمان تصويب قانون اصالح مواد  293و 217

قانون برنامة چهارم توسعه كه  2931/9/22است ،برطرف ميشود .ازاينرو مصوبات
شورايعالي اداري بايد با رعايت قانون اخير تنظيم شود ،ولي اين شورا در مصوباتي كه
داشته است ،بار ديگر به حوزة تقنين ورود پيدا كرده است كه ميتوان به ادغام سازمان
آموزش فني و حرفهاي در دانشگاه جامع علمي كاربردي و آموزشگاههاي فني و حرفهاي
وزارت آموزش و پرورش و تشكيل سازمان ملي مهارت اشاره كرد.
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نتيجهگيري
شورايعالي اداري توسط مقنن در سال  2913تأسيس شد و در قوانين برنامة اول،
دوم ،سوم و چهارم توسعه احكام آن تكرار شد ،با وجود اين ترديدها و شبهاتي در زمينة
قلمرو اختيارات و وظايف و تداخل آن با صالحيتهاي تقنيني مجلس شوراي اسالمي در
خصوص موضوع تأسيس سازمانهاي دولتي و ادغام و انحالل آنها ايجاد شد كه سرانجام
قانونگذار بهمنظور رفع اين شبهات در قانون اصالح مواد  293و  217قانون برنامة چهارم
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب  2931مقرر نمود
هرگونه ادغام و انحالل وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات
عمومي غيردولتي كه بهموجب قانون ايجاد شده يا ميشود ،صرفاً با تصويب مجلس
شوراي اسالمي خواهد بود .با اين حال شورايعالي اداري در مصوبات جديد خودبه
استناد ماده  221قانون مديريت خدمات كشوري بار ديگر به حوزه و قلمرو تقنيني مجلس
شوراي اسالمي ورود پيدا كرده كه ميتوان به تشكيل سازمان ملي مهارت و سازمان غذا و
دارو اشاره كرد .صدوراين مصوبات باعث شد كه نمايندگان مجلس در سال  2931طرح
الحاق يک تبصره به ماده  221قانون مديريت خدمات كشوري را ارائه كنند بااين استدالل
كه اختيار شورامنحصربه اقدام درمحدوده قوانين است درحالي كه به دليل اطالق ماده
مذكور اين تو هم ايجاد شده كه اين ماده حاكم بر كليه قوانين است و ميتوان با استناد
به آن تصميمي مغاير با قانون نيز اتخاذ كرد .در نهايت مجلس در سال  2932با اصالح
ماده 19قانون برنامه پنجم توسعه بر صالحيت تقنيني مجلس در اين خصوص تصريح
نمود .اين قانون بر اساس ماده  291آن تا پايان  2937معتبر است ،لذا پيشنهاد ميشود
مجلس در يک قانون دائمي اين صالحيت را تصويب كند.
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يادداشتها
1ـ ماده 294ـ الف -دولت مكلف است تشكيالت كالن دستگاههاي اجرائي و وزارتخانهها را
متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها ،جهت برطرف كردن اثربخشي
ناقص ،تعارضهاي دستگاهي و غيركارآمدي و عدم جامعيت ،عدم كفايت ،تمركز امور،
موازيكاريها و همچنين بهرهگيري همهجانبه از فناوريهاي نوين و روشهاي كارآمد ،با هدف
نوسازي ،متناسبسازي ،ادغام و تجديد ساختار به صورت يک منظومه منسجم ،كارآمد ،فراگير و
باكفايت ،اثربخش و غيرمتمركز طراحي نمايد و اليحه ذيربط را شش ماه پس از تصويب اين
قانون به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند ،بهطوري كه امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه
چهارم ميسر باشد... .
ـ ماده 293ـ به منظور اصالح ساختار و تشكيالت دستگاههاي اجرائي ،اقدامهاي ذيل انجام
ميگردد:
الف -دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل بيستدرصد ( )%21از تعداد سازمانها
و نهادها ،مؤسسات و شركتها و نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحالل دستگاههاي
غيرضرور را جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند.
ب -ممنوعيت ايجاد وزارتخانه ،مؤسسه دولتي ،نهاد عمومي غيردولتي ،شركت دولتي و
دستگاههايي با عناوين مشابه ،مگر در موارد استثناء با تأييد هيأت وزيران و تصويب مجلس
شوراي اسالمي.
ج -ادغام كليه واحدهاي سازماني هر وزارتخانه (بهاستثناي شركتهاي دولتي) در سطح
استان ،شهرستان ،بخش و ...در يک واحد سازماني ،بهطوري كه واحدهاي مربوطه در مركز
عهدهدار راهبري و انجام امور ستادي آنها باشند .سطح سازماني واحدهاي موضوع اين بند و
موارد استثناء با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب شوراي عالي اداري
ميرسد.
تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد شدهاند با تصويب مجلس شوراي
اسالمي خواهد بود.
2ـ براساس قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران مصوب  ،2921كشور
ايران به شش استان تقسيم شده بود ،سپس به موجب قانون اصالح قانون تقسيمات كشور و
اصالح قانون راجع به محصلين كالس اختصاصي وزارت داخله مصوب  ،2921كشور ايران به ده
استان تقسيم شد كه اسامي هر استان در قوانين ذكرشده احصا شده بود.
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3ـ در مواد  9 ،2و 7قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  2973نيز وزارتخانه ،مؤسسة
دولتي و شركت دولتي به موجب قانون ايجاد ميشدند.
4ـ دستگاه اجرايي بر اساس ماده 1قانون مديريت خدمات كشوري شامل وزارتخانهها،
مؤسسات دولتي ،مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي ،شركتهاي دولتي و كلية دستگاههايي
كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ،ميشود.
5ـ همان بند «الف» مادة  293كه پس از اصالحات در مصوبة نهايي به بند «الف» مادة 293
تغيير يافت.
6ـ همان مادة  293است كه پس از اصالحات در مصوبة نهايي به مادة  293تغيير يافت.
7ـ نظر به اينكه تشكيل سازمان صنايع كوچک ايران در مادة  3در اليحة دولت پيشبيني نشده
بود و اين امر به افزايش هزينة عمومي منجر ميشود و طريق جبران آن نيز مشخص نشده است،
خالف اصل 41قانون اساسي شناخته شد.
8ـ البته قانونگذار در شرايطي اختيار انحالل شركت تجارتي را بهدليل ماهيت خاص و تفاوت
ماهوي آن با شركت دولتي به دادگاه صالحيتدار نيز داده است (مواد  272و  212قانون مذكور).
9ـ رجوع كنيد به نامة شمارة  931/213471مورخ  2931/4/27مندرج در مجموعه قوانين و
مقررات سال  2931منتشر شده در روزنامة رسمي ،ص.113
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منابع و مآخذ
اداره کل قوانين ( ،)9631صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي ،اداره کل
امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،چاپ اول ،جلد دوم.
ادارة کل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات ( ،)9631مجموعه سازمانهاي دولتي ،معاونت
پژوهش ،تدوين و تنقيح قوانين و مقررات ،چاپ اول ،جلد سوم.
اداره کل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات( ،)9631مجموعه مصوبات شورايعالي اداري،
معاونت تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ،چاپ اول ،جلد دوم.
بوشهري ،جعفر ( ،)9631حقوق اساسي متون قوانين اساسي فرانسه ،آلمان ،سوئيس،
انگلستان وآمريكا ،تهران :شرکت سهامي انتشار ،چاپ اول.
روزنامة رسمي جمهوري اسالمي ايران ( ،)9633مجموعه قوانين و مقررات سال ،9633
روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران ،چاپ اول ،جلد اول.
روزنامة رسمي جمهوري اسالمي ايران( ،)9633شمارة  ،91033مورخ  ،9631/3/93شمارة
ويژة قوانين و مقررات .633
مذاكرات جلسات علني مجلس شوراي اسالمي ،جلسات  691 ،636 ،639 ،613 ،666و 666
دوره ششم ،روزنامة رسمي شمارههاي .93931 ،93966 ،93061 ،93136 ،93193 ،93331
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ( ،)9633دربارة مصوبة شورايعالي اداري مبني بر
انتزاع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ،شماره مسلسل .1363
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ( ،)9633بررسي تصميم شورايعالي اداري در
ادغام  23شورايعالي  ،9مالحظات حقوقي تکميلي ،شماره مسلسل .3833
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ( ،)9633بررسي ادغام سازمان مديريت و
برنامهريزي در نهاد رياست جمهوري (مصوبة يكصد و سي و سومين جلسة
شورايعالي اداري) ،شمارة مسلسل .3138
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ( ،)9638اظهارنظر كارشناسي دربارة طرح
استفسارية بند(الف) مادة( )293قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
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فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و جزء( )2بند(ب) مادة( )2قانون برنامة سوم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،شماره مسلسل .910 3333
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ( ،)9638اظهارنظر كارشناسي دربارة طرح اصالح
مواد ( )293و ( )217قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران ،شماره مسلسل .9103610
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ( ،)9633بررسي تصميم شورايعالي اداري در
ادغام  23شورايعالي 2ـ ابعاد حقوقي ،شماره مسلسل .3891
مرکز تحقيقات شوراي نگهبان ( ،)9631مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شوراي اسالمي ،دورة ششم ،سال چهارم ،تهران :نشر دادگستر ،چاپ اول.
مؤذنيان ،محمدرضا ( ،)9630مجموعه نظريات شوراي نگهبان دربارة مصوبات مجلس
شوراي اسالمي ،دورة ششم ،سال اول ،مرکز تحقيقات شوراي نگهبان ،چاپ اول.
هاشمي ،سيدمحمد ( ،)9633حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :نشر ميزان ،چاپ
بيستم ،جلد دوم.
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وظايف و كار ويژههاي دادگاه قانون
اساسي جمهوري ايتاليا
مصطفي منصوريان ،*2مسعود اخوان فرد

2

2ـ دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه امام صادق (عليهالسالم) ،تهران ،ايران
2ـ دكتري حقوق بينالملل و رئيس دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
پذيرش0731/6/01 :

دريافت0731/17/10 :

چكيده
صيانت از قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و سند حقوقي سياسي كشور نخست به لحاظ
برتري قانون اساسي بر ساير قوانين و مقررات عادي كه توسط پارلمانها به تصويب ميرسد،
دوم به جهت تضمين الزم براي مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي و سوم از نقطه نظر
پاسد اري از نقض قانون اساسي توسط قواي حاكم امري كامالً مهم و ضروري به حساب
ميآيد كه در همه نظامهاي حقوقي تدابيري براي آن انديشيده شده است.
نظام حقوقي جمهوري ايتاليا نيز بهمثابه يكي از اين كشورهاست كه دادگاه قانون اساسي
را براي نيل به اين اهداف تأسيس نموده و از حدود نيم قرن تجربه آن برخوردار ميباشد كه
اين نوشتار به بررسي صالحيتها و كارويژههاي نهاد مزبور ميپردازد.

كليدواژهها :دادرسي اساسي ،دادگاه قانون اساسي ،مطابقت قوانين با قانون اساسي،
تصميمات دادگاه قانون اساسي.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: Mansourian@isu.ac.ir
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مقدمه
نظام حقوقي هر كشور متشكل از نهادها و هنجارهايي است كه در درون آن نظام با
يكديگر در تعامل بوده و همگي در راستاي تحقّق به اهداف مندرج در قانون اساسي قرار
دارند .در واقع ،قانون اساسي مبيّن اصول و ارزشهاي بنيادين يك نظام حقوقي است و
همين امر ،ضرورت پاسداشت مقررات آن را هويدا ميسازد .بدينسان در اين نوشتار،
صيانت از قانون اساسي در ايتاليا را مورد بحث و بررسي قرار داده و به تبيين وظايف و
كارويژههاي دادگاه قانون اساسي اين كشور ،كه چنين وظيفه مهمي را بر عهده دارد
مي پردازيم و در همين راستا نيز دادرسي اساسي در جمهوري اسالمي ايران بهطور تطبيقي
مورد توجه قرار ميگيرد .درعينحال ،براي درك بهتر و مقرون به صواب جايگاه دادگاه
قانون اساسي ايتاليا ،آشنايي با نظام حقوقي جمهوري ايتاليا مناسب و ضروري بهنظر
ميرسد كه ذيالً به طور مختصر به آن ميپردازيم:
تدوين نظام حقوقي ايتاليا بر اساس حقوق رم و قوانين ناپلئوني( )2فرانسه ميباشد كه در
()2

قرن نوزدهم و در دوره سلطنتِ ويكتور امانوئل
()4

بدل گشت ،قوانين سرزمين پادشاهي ساردينيا
()5

داد .با روي كار آمدن موسوليني

()9

به دنبال آنكه ايتاليا به سرزميني متحد

سراسر اين كشور را تحت تأثير خود قرار
()6

در سال  2322ميالدي ،رژيم فاشيستي ايتاليا

تأسيس

شد و تا سال  2345ميالدي بر اين كشور حاكم بود كه با اعدام موسوليني در سال 2349
ميالدي ،مقدمات فروپاشي آن رژيم نيز فراهم گشت و در نهايت در هجدهم ژوئن سال
()7

 2346ميالدي در پي شركت مردم ايتاليا در يك همهپرسي ،نظام جمهوري پارلماني
جايگزين رژيم ديكتاتوري شد (.)McGaw Smyth, 1948: 205-222

شايانذكر است كه قانون اساسي ايتاليا در فاصله بين بيست و پنجم ماه ژوئن سال 2346
()8

ميالدي لغايت سي و يكم ماه ژوئيه سال  2347ميالدي به وسيله مجلس مؤسسان

اين

كشور تنظيم و سپس به تصويب رسيد و از بيست و هفتم دسامبر سال  2347ميالدي نيز به
اجرا درآمد (.)Einaudi, 1948:661-676; Adams and Barile, 1953,: 61
قانون اساسي ايتاليا متشكل از  293ماده ميباشد و به سه بخش اصلي قابل تقسيم
()3

است :اصول اساسي

()21

(مواد  ،)22-2حقوق و وظايف شهروندان

(مواد  )54 -29و

سازمان و تشكيالتِ جمهوري( ( )22مواد .)293 -55
در اين رابطه ،حكومت ايتاليا بر اساس اصل تفكيك قوا و حاكميت قانون بنا گشته و
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مشاركت سياسي نيز در آن عمدتاً بهطور غيرمستقيم و دموكراسي نمايندگي صورت
()22

ميپذيرد

( .)Robbers, 2007: 445طبق ماده  55قانون اساسي ايتاليا ،قوه مقننه از دو
()29

ركن تشكيل شده است :الف ـ مجلس نمايندگان

كه از  691نماينده براي يك دوره 5

ساله تشكيل ميشود؛( )24ب ـ مجلس سنا( )25كه متشكل از  925سناتورِ منتخب مردم براي
()26

يك دوره  5ساله ميباشد.

در خصوص وضع قانون نيز الزم به ذكر است كه قوانين در

صورتي مورد تأييد تلقي ميگردند كه يك اليحه يكسان توسط هر دو مجلس به تصويب
برسد.

()27

قوانين تصويبشده ،پس از تصويب ظرف مدت يك ماه توسط رئيسجمهور
()28

توشيح ميشوند.

مسئله قابل توجه ديگر ،انتخابات پارلماني ايتاليا ميباشد كه رويههاي حاكم بر آن به
()23

قوانين عادي واگذار كرده است .سابقاً

()21

نظام رأيگيري تناسبي

به پراكندگي آراء و

در نتيجه بيثباتي نظام حاكم منجر ميشد( )22و در نتيجه براي مقابله با اين مسئله ،در سال
 2115اصالحاتي در قانون انتخابات ايتاليا بهعمل آمد و مطابق با قانون اصالح شده
()22

مذكور،

هر حزبي كه بتواند بيشترين آراء (اكثريت نسبي) يك حوزه را بدست آورد،

داراي  55درصد كرسيهاي آن ناحيه نيز خواهد شد.
()29

رئيسجمهور ايتاليا نيز رئيس حكومت و مظهر وحدت ملي است

و با رأي مخفي و

اكثريت دو سوم اعضاي شركتكننده در اجالس مشترك مجلسين و يا پس از دور سومِ
()24

رأيگيري با اكثريت مطلق آراء اعضاء مزبور براي يك دوره هفت ساله انتخاب ميگردد.

نكته شايان توجه در خصوص اعمال دادرسي اساسي در ايتاليا اينكه چنين امري توسط
«دادگاه قانون اساسي» بهعنوان يك نهاد خاص قضايي انجام ميپذيرد و وظيفه اصلي اين
نهاد بررسي انطباق قوانين عادي با قانون اساسي است ،درعينحال كه كارويژههاي مهم
ديگري را نيز بر عهده دارد.

()25

 .1پيشينه دادگاه قانون اساسي ايتاليا
دادگاه قانون اساسي نهاد نسبتاً جديدي است كه مشابه آن قبل از قانون اساسي 2347
ميالدي ايتاليا وجود ندارد .اين نوع نظارتِ قانوني براي اولين بار در دهه  2321ميالدي بر
اساس نظريههاي حقوقدان مشهور اتريشي ،هانس كلسن

()26

شكل گرفته است و

بدينترتيب نيز بعد از جنگ جهاني دوم ،اَشكال متفاوت دادگاه قانون اساسي در قوانين
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()27

اساسي كشورهاي اروپاي شرقي و شوروي سابق بهگونهاي در نظر گرفته شد.

قانون اساسي جديد ايتاليا در سال  2347ميالدي ،دادگاه قانون اساسي را مورد
پيشبيني قرار داد كه البته اين نهاد به دليل مشكالت سياسي( )28در انتخاب قضات در سال
 2356تأسيس يافت و بدينترتيب ايتاليا در طي اين دوره ( )2356-2347سيستم
غيرمتمركز دادرسي اساسي را تجربه نمود كه در آن دادگاههاي عادي از اِعمال قوانيني كه
آنها را خالف قانون اساسي تشخيص ميدادند ،خودداري مينمودند و اين تجربه نيز
بهخاطر عدم تمايل قضاتِ دادگاههاي عادي و اداري به اجراي اصول قانون اساسي جديد
بهطور قابل توجهي مورد انتقاد قرار گرفت (.)Gianluca, 2008: 3

 .2ساختار شكلي دادگاه قانون اساسي ايتاليا
مواد  294تا  297قانون اساسي ايتاليا چارچوب كلي دادگاه قانون اساسي را مشخص
ميكند و قوانين بنيادين  22مارس ( 2359شماره  )2و  3فوريه ( 2348شماره  )2و قانون
موضوعه  22مارس ( 2359شماره  )87به تبيين وضعيت حقوقي و چگونگي كاركرد دادگاه
()23

قانون اساسي ميپردازند.

عالوه بر اين نيز ،دادگاه قانون اساسي ايتاليا در سال 2356

رويههاي رسيدگي خود را قبل از پذيرش پروندهها اعالم نموده است)A. Alito, 1972: 13( .
دادگاه قانون اساسي ايتاليا بهعنوان دادگاهي خاص و فارغ از گرايشات سياسي ،خارج از
ساختار سلسله مراتبي دادگاههاي عادي در پاسخ به نظريه «تمركز در نظارت بر مطابقت
قوانين با قانون اساسي» تشكيل شده است(.)Farrelly and H. Chan, 1957: 324( )91
طبق ماده  295قانون اساسي ايتاليا ،دادگاه قانون اساسي متشكل از  25قاضي ميباشد
كه مشتمل بر قضات يا قضاتِ بازنشسته باالترين سطوح قضايي (ديوان عالي كشور،
ديوان محاسبات و شوراي دولتي) ،اساتيد حقوق و وكالي با حداقل بيست سال تجربه
()92

 5قاضي توسط رأي اكثريت سه دادگاه عالي ايتاليا انتخاب ميشوند:

كاري ميباشد.

()92

ديوان عالي كشور

()99

ديوان محاسبات

بهعنوان عاليترين دادگاه عادي سه قاضي را انتخاب مينمايد.

به عنوان نهاد مستقل اداري و مالي كه اعمال قوه مجريه در اين
()94

خصوص را كنترل مينمايد ،يك قاضي را انتخاب كرده و شوراي دولتي

نيز بهعنوان

نهاد مستقلي كه بر پيشنويس صورت حسابها و مصوبات نظارت ميكند ،يك قاضي را
انتخاب مينمايد 5 .قاضي توسط رئيسجمهور معرفي ميگردند و  5قاضي آخر نيز با رأي
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اكثريت اعضاء مجلسين كه در اين رابطه جلسه مشتركي را ترتيب ميدهند ،تعيين
ميشوند .نصاب اكثريت الزم در رابطه با رأي پارلمان ،در سه رأيگيري اول دو سوم و
سپس سه پنجم ميباشد كه اين مسئله براي اقليت پارلمان بهنوعي قدرت وتو ايجاد
مينمايد .اين مسئله بهوضوح در دوره نخستوزيري سيلويو برلوسكوني

()95

مشاهده شده
()96

است ،بدين ترتيب كه دولت برلوسكوني يكي از وزراي سابق كه از دولت ديني

عزل

شده بود را به دادگاه قانون اساسي معرفي مينمود و جبهه چپ ميانه نيز از رأي دادن به
وي خودداري ميكرد و نهايتاً پس از ماهها وقفه ،برلوسكوني مجبور به معرفي شخص
ديگري شد (.)Ferrari, 2008: 194
قضات دادگاه براي يك دوره نه ساله كه قابل تمديد نميباشد منصوب شده و پس از
آن يا بازنشسته گشته و يا به حرفه سابق خود باز ميگردند .رياست دادگاه قانون اساسي
نيز با رأي اكثريت مطلق اعضا براي مدت سه سال انتخاب گشته كه البته قابل تمديد
ميباشد ( .)A. Alito, 1972: 13-15الزم به ذكر است كه براي تصميمات قضايي حضور
حداقل  22قاضي الزامي است و در خصوص تصميمات غير قضايي حضور  3قاضي مورد
نياز ميباشد( .)Ferrari, 2008: 194( )97عالوه بر اين ،طبق بند  9ماده  26قانون شماره 87
سال  2359ميالدي ،تصميمات دادگاه قانون اساسي بايد توسط قضاتي صادر شود كه در
تمامي جلسات موضوع مربوط شركت داشتهاند.
ترتيبات متعددي نيز براي صيانت از استقالل قضات دادگاه قانون اساسي پيشبيني شده
است :حقوق قضات بايد به ميزان و يا باالتر از حقوق قضات عاليترين سطح دادگاههاي
عمومي باشد؛ دادگاه قانون اساسي ،خود در خصوص تمامي مسائل مرتبط با انتخاب يا
انتصاب اعضاي دادگاه تصميم ميگيرد؛ هيچ يك از قضات قابل عزل نميباشند مگر با
رأي دو سوم آراء دادگاه و تنها دليل براي وقوع چنين امري نيز صرفاً ناتواناييهاي جسمي
يا ناكارآمدي قابل توجه در كار ميباشد()98؛ قضات دادگاه قانون اساسي را نميتوان
دستگير نمود مگر با مجوز دادگاه كه البته در خصوص جرائم بسيار خطرناك خاص در
اين زمينه استثنائاتي وجود دارد .عالوه بر اين ،قضات تا زماني كه در دادگاه اشتغال دارند
از شغل يا موقعيت ديگري كه مستلزم دريافت حقوق باشد ممنوع ميباشند .همچنين جمع
بين قضاوت در دادگاه و رياست دانشگاه ،فعاليت سياسي و خدمت در هيئتهايي كه در
چارچوب دادگاهها تشكيل ميشوند ،امكانپذير نميباشد(.)A.Alito, 1972: 14( )93
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در واقع ،پيشبيني چنين ترتيباتي بدينمنظور بوده كه از يكسو قضاتِ دادگاه قانون
اساسي فراتر از احزاب سياسي قرار گيرند و از فشارها و دخالتهاي سياسي مصون بمانند
و از سويديگر نيز قضات امكان اظهار آزادانه نظرات خود را بدون نياز به توجيه آن در
خارج از دادگاه داشته باشند كه البته اصل ممنوعيت افشاي نظرات فرديِ قضات بهدليل
اينكه موجب عدم شفافيت ميگردد با انتقاد مواجه شده است (.)Tania, 2010: 2-3
()41

الزم به ذكر است كه دادگاه مزبور داراي مقرّ رسمي و بودجه مستقل

ميباشد و

بهطور مستقل در خصوص هزينههاي خود تصميم ميگيرد(.)Quaranta, 2012: 27( )42

 .3صالحيتهاي دادگاه قانون اساسي ايتاليا
طبق ماده  294قانون اساسي ايتاليا ،دادگاه قانون اساسي از اختيارات ذيل برخوردار
()42

ميباشد:

3ـ .1بررسي مطابقت قوانين با قانون اساسي
اولين و مهمترين وظيفه دادگاه قانون اساسي «بررسي انطباق قوانين و مقررات قانوني
با قانون اساسي» ميباشد .طبق اظهارنظر دادگاه قانون اساسي« ،قانون» مشتمل بر قوانين
مصوب پارلمان ،مصوبات تقنينيِ دولت كه با تفويض اختيار از سوي پارلمان صورت
()49

پذيرفته

()44

و قوانين موضوعه اياالت ميباشد.

بر همين اساس مصوبات فرعي مانند

مقررات اداري توسط دادگاه قانون اساسي مورد رسيدگي قرار نميگيرند و دادگاههاي
عادي به اين امر ميپردازند ( .)Quaranta, 2012: 27عالوه بر اين ،رسيدگي به قوانيني كه
حتي قبل از قانون اساسي سال  2347ميالدي الزماالجراء گشتهاند نيز مندرج در صالحيت

اين دادگاه ميباشد(.)Ferrari, 2008: 195( )45

قانون بنيادين شماره  2سال  2348و نيز مجلس مؤسسان قانون اساسي ايتاليا در مورد
شروع رسيدگي توسط دادگاه قانون اساسي بدينصورت اظهارنظر كردهاند كه اين دادگاه
نميتواند مستقالً به رسيدگي مبادرت ورزد و هرگونه رسيدگي بايد به درخواست يكي از
قضات عادي كه درصدد اعمال قانوني كه در جريان رسيدگي به دعوي به آن استناد نموده
است ،صورت پذيرد و در اين رابطه صِرف «ترديد» قاضي در مطابقت قانون مطرح با
قانون اساسي براي ارجاع موضوع به دادگاه قانون اساسي كفايت ميكند؛ بهديگر عبارت،
قاضي براي ارجاع موضوع به دادگاه قانون اساسي نيازي به متقاعد شدن در خصوص
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وجود عدم مطابقت ندارد .اين نوع از دادرسي اساسي بهعنوان دادرسي ضمني يا

اتفاقي( )46شناخته ميشود كه در آن مسئله مورد نظر به سهولت و بهطور مستقيم در دادگاه
قانون اساسي مطرح نميشود ،بلكه دعوايي بايد در جريان باشد كه در آن دعوي نيز
قاضي دادگاه درصدد اعمال قانوني است و نسبت به عدم مطابقت آن قانون با قانون
()47

اساسي در ترديد ميباشد.

حال ،چنين درخواستي بايد موارد چهارگانه ذيل را تبيين نمايد:
الف -ماده مندرج در قانون اساسي كه به نظر نقض شده است؛
ب -قانون موضوعهاي كه ادعا شده با قانون اساسي مطابقت ندارد؛
ج -داليلي كه طرح اين مسئله را وارد دانسته است؛
()48

د -داليلي كه تبيين ميكند مسئله مطرح شده به وضوح بياساس

نبوده و در دعوي

مطروحه تاثيرگذار ميباشد(.)Ferrari, 2008: 198
()43

از سويي ،فرآيند مندرج در ماده  227قانون اساسي ايتاليا

براي اياالت نيز قابل

استفاده ميباشد و بهواسطه آن هر كدام ميتواند ادعاي خود مبني بر عدم مطابقت قانون
ايالت ديگر با قانون اساسي را به دادگاه قانون اساسي مطرح كند .حال در صورتي كه
دادگاه قانون اساسي قانوني را مغاير قانون اساسي اعالم نمايد ،پس از انتشارِ تصميم
دادگاه قانون اساسي ،اثر اجرايي قانون مزبور از بين ميرود و اين مسئله نهتنها در
خصوص موضوع و پرونده مطرحشده بلكه بهطور كلي در همه موضوعات مشابه (فاورو،
 )228 :2987اثرگذار بوده و قطعي تلقي ميگردد.
الزم به ذكر است كه درخواست رسيدگي به ادعاي عدم مطابقت قوانين عادي با قانون
اساسي از سوي طرفين دعوا (يا نمايندگان ايشان) نيز قابل طرح ميباشد .البته در چنين
فرضي قاضي پرونده ملزم است در وهله اول وارد بودن طرح مسئله مزبور را بررسي كرده
و در وهله بعد نيز ،تاثيرگذاريِ رسيدگي به عدم مطابقت قانون با قانون اساسي را تعيين
نمايد (.)Quaranta, 2012: 27

3ـ .2حل و فصل تعارضات اختيارات بين دولت و اياالت و اياالت با يكديگر
و نيز بين دستگاههاي دولتي
با توجه به اينكه در جمهوري ايتاليا منطقهگرايي به صراحت مورد پذيرش قرار گرفته
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.
در اين رابطه شايان ذكر است كه اولين تجربه منطقه گرايي در ايتاليا به سال 2346
ميالدي و ايالت سيسيلي( )51مربوط ميشود كه قانون مصوب دولت به شماره  455در سال
 2346ميالدي )52(،قدرت قابل مالحظهاي از قبيل اختيارات قانونگذاري ،استقالل مالي و...
را به ايالت مزبور اعطا نمود ( .)Panjo, 2009: 627در قانون اساسي سال  2347ميالدي
()52

منطقه گرايي براي  25ايالت عادي مورد پذيرش قرار گرفته است.

3ـ2ـ .1حل و فصل تعارضات اختيارات بين دولت و اياالت و اياالت با يكديگر
دولت ميتواند بهطور مستقيم عليه قانونِ يك ايالت درخواست بررسي عدم مطابقت
با قانون اساسي دهد و در مقابل نيز يك ايالت ميتواند عليه قانون ملّي و يا قانون به
تصويب رسيده ايالت ديگر چنين درخواستي را اقامه كند .در اين نوع دعاوي قواعد حاكم
بر رسيدگي ،رويهها ،تصميمات و آثار آنها به همان ترتيبي است كه در خصوص ديگر
درخواستها وجود دارد.
درخواست بررسي تجاوز از حدود اختياراتِ دولتِ مركزي يا هر يك از اياالت نيز در
خصوص اعمال اداري ،اعمال قضايي و ...به دادگاه قانون اساسي ارجاع ميگردند .در
واقع ايالتي كه ادعا مي كند دولت يا ايالت ديگر از حدود اختيارات قانوني خود تجاوز
نموده ،مي تواند درخواست رسيدگي به اين مسئله را از دادگاه قانون اساسي بخواهد و
دولت مركزي نيز ،بهنوبه خود از چنين اختياري برخوردار ميباشد .در چنين مواردي،
دادگاه قانون اساسي تصميم خود را اينگونه اعالم ميدارد كه قانون مزبور چگونه بدون
ورود به حوزه صالحيت قسمت ديگر بايد اعمال گردد و نهايتاً نيز ممكن است عمل
غيرقانوني مزبور را ملغي اعالم نمايد (.)Quaranta, 2012: 37

3ـ2ـ .2حل و فصل تعارضات اختيارات بين دستگاههاي دولتي
اگر يكي از دستگاههاي دولتي ادعا نمايد كه اختيار قانوني آن توسط دستگاه ديگري
نقض شده است ،مسئله به دادگاه قانون اساسي ايتاليا ارجاع ميگردد .در ابتدا اين نوع از
دعاوي به بدنه قضايي حكومت محول نميگشت و راهحلهاي سياسي براي آن انديشيده
ميشد ،امّا از آنجا كه دادگاه قانون اساسي براي تضمين اعمال منصفانه قواعد حاكم بر تفكيك
اختيارات طراحي شده است ،چنين مواردي نيز به دادگاه قانون اساسي واگذار ميگردند.
الزم به ذكر است كه اختالف مزبور ممكن است بين يك دستگاه قضايي و يكي از مجلسين،
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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
چنين مواردي ،از آنجا كه نهادِ سوّم ديگري براي داوري وجود ندارد ،دادگاه بهطور همزمان
بهعنوان داور و نيز يكي از طرفين دعوي عمل مينمايد (.)Quaranta, 2012: 38

3ـ .3رسيدگي به اتهامات وارده به رئيسجمهور
()59

طبق ماده  31قانون اساسي ايتاليا

رئيسجمهور مسئوليتي در مقابل اجراي وظايف

خود ندارد مگر آنكه مرتكب خيانت به ميهن يا تعدّي به قانون اساسي گردد« .اعالم جرم
رئيس جمهور» بايد از پارلمان نشئت گيرد و در نشست مشترك مجلسين رأي اكثريت
اعضاء را به خود اختصاص دهد كه در صورت رأي به وارد بودن اتهام به رئيسجمهور،
اين مسئله طي دو روز به همراه مدارك و شواهد موجود به دادگاه قانون اساسي ارجاع
ميشو د .طي دو روز ديگر ،رياست دادگاه به بررسي اتهام يا اتهامات وارده و شواهد
پيوستي آن اقدام كرده و پس از خاتمه بررسي ،رياست دادگاه قانون اساسي بيست روز
براي تعيين زمان دادرسي مهلت دارد.

()54

در تاريخ تعيين شده جهت دادرسي ،بهموجب ماده  295قانون اساسي ايتاليا

عالوه

بر قضات ديوان قانون اساسي 26 ،نفر نيز به حكم قرعه از اعضاي مندرج در فهرست
شهروندان واجد شرايط سناتوري كه پارلمان هر نه سال يكبار با همان ترتيب و شرايط
ويژه انتخابِ قضات عادي گردآوري ميكند ،در جلسات دادگاه قانون اساسي شركت
مينمايند و بدينترتيب نيز حد نصاب الزم براي تشكيل جلسه دادرسي حضور  22نفر از
اعضاء ميباشد كه اكثريت آن بايد با اعضاء اضافه شده مربوطه باشد و اگر قضات در
يكي از جلسات حاضر نباشند ،از حضور در جلسه نهايي تصميمگيري محروم خواهند شد.
در نهايت نيز اگر اكثريت مزبور به اتهام وارد آمده رأي دهد ،اتهام مزبور اثبات ميگردد.
رأي دادگاه قانون اساسي در اين خصوص قطعي و غير قابل فسخ ميباشد و در عين حال
اگر حقايق و مدارك جديدي براي اثبات بيگناهي به دست آيد ،در رأي صادره تجديد
نظر صورت ميپذيرد()55و(.)Farrelly and H.Chan, 1957: 324-325( )56

3ـ .4رسيدگي به درخواست همهپرسي
ماده  75قانون اساسي ايتاليا در خصوص شرايط اعالم همهپرسي تعيين تكليف نموده
است و يكي از شروط آن را درخواست پانصد هزار نفر از شهروندان يا پنج شوراي ايالتي

فصلناهم ربرسیاهی حقوق عم

ومی  /سال دوم ،شماره  - 2تابستان 2932

71

در رابطه با برگزاري همهپرسي براي لغو كلي يا جزئي يك قانون ،مطرح نموده است كه
در ذيل اين ماده نحوه اجراي همهپرسي به قانون عادي واگذار شده است .بر همين اساس
ماده  2قانون شماره  2مارس  2359ميالدي ،دادگاه قانون اساسي را مرجع ذيصالح براي
()57

اظهارنظر در خصوص امكانپذير بودن برگزاري همهپرسي عنوان كرده است.

در ابتدا اين تصور وجود داشت كه نقش دادگاه قانون اساسي صرفاً به چهار مورد
()58

مذكور در ماده  75قانون اساسي

(قوانين مالياتي ،قوانين بودجه ،عفو و بخشودگي و

تخفيف مجازات و تصويب معاهدات بينالمللي) محدود است و دادگاه قانون اساسي فقط
بررسي مينمايد كه در اين موارد مراجعه به همهپرسي صورت نپذيرد .امّا دادگاه قانون
اساسي در رأي شماره  26سال  2378ميالدي اعالم داشت كه عالوه بر موارد مندرج در
ماده  75قانون اساسي ،ممكن است موارد ديگري از اصول مربوط به قانون اساسي و
ماهيت همهپرسي مورد استنباط قرار گيرند كه امكان مراجعه به همهپرسي در آنها نيز
وجود نداشته باشد (.)Quaranta, 2012: 38

3ـ .5تفسير قانون اساسي
يكي ديگر از وظايف دادگاه قانون اساسي ايتاليا تفسير قانون اساسي ميباشد كه البته
بهطور تبعي و در جريان رسيدگي به درخواست قضات در خصوص عدم مطابقت قوانين با
قانون اساسي صورت ميپذيرد( )53و دادگاه قانون اساسي به هنگام مواجهه با درخواستهاي
رسيدگي به مطابقت قوانين با قانون اساسي با توجه با مقتضيات حاكم ،برداشت خود را از
اصول قانون اساسي ابراز مينمايد .بهعنوان مثال ،دادگاه قانون اساسي در سال  2362ميالدي
درخواست بررسي عدم مطابقت قانوني كه ارتكاب زناي محصنه توسط زنان( )61را بهعنوان
جرم جنائي معرفي نمود و براي آن به تعيين مجازات پرداخت ،با تصميم شماره 64/62
دادگاه قانون اساسي رد كرد (مغاير با قانون اساسي شناخته نشد) .درعينحال ،درخواست
بررسي قانون مزبور در سال  2368در دادگاه قانون اساسي قبول شده و طبق رأي شماره
 68/226با اين استدالل كه اخالق و تساوي حقوقي ميان همسران را نقض ميكند ،مغاير
مواد  9و  23قانون اساسي شناخته شد .البته الزم به ذكر است كه قضات دادگاههاي عادي
نيز تفسير خود از قانون اساسي را اعمال ميكنند و چنانچه موضوع به دادگاه قانون اساسي
ارجاع داده شود ،تفسير دادگاه قانون اساسي از قانون اساسي معتبر و الزم االتباع خواهد بود
(.)Quaranta, 2012: 35
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 .4محدوديتهاي وارده بر صالحيتهاي دادگاه قانون اساسي
در رابطه با مهمترين صالحيت دادگاه قانون اساسي يعني رسيدگي بر مطابقت قوانين و
مقررات با قانون اساسي ،محدوديتهايي در خصوص مواد  294تا  297قانون اساسي،
قانون بنيادين شماره  2مصوب سال  2348ميالدي و قانون شماره  87سال  2359ميالدي
به شرح ذيل وجود دارد:

4ـ .1محدوديت در شيوه ارجاع
()62

نظام حقوقي ايتاليا صرفاً «دادرسي غير مستقيم»

را پيشبيني نموده است كه بهطور

عمده از دادرسي قضايي جداگانهاي ناشي ميشود .در واقع ،نخستين وهله در دادرسي
اساسي به قضات عادي مربوط است كه لزوم ارجاعِ موضوع به دادگاه قانون اساسي را
تشخيص ميدهند .فرآيند رسيدگي در دادگاه با صدور «درخواست گواهي» از سوي قاضي
آغاز ميشود كه بهموجب آن ،قاضي تمام اقدامات خود را تعليق نموده و مسئله مربوطه را
به دادگاه قانون اساسي ارجاع ميدهد و در اين درخواست بايد ارتباط و نيز معقول بودن
ادعاي مزبور را در خصوص نقض قانون اساسي ،مطرح نمايد ( )Groppi, 2010: 103و
بدينترتيب ،اين دادرسي صرفاً از طريق ارجاع قضات دادگاههاي عادي و در جريان يك
دعوي قابل طرح ميباشد.
()62

همچنين در خصوص «دادرسي مستقيم» بر طبق ماده  227قانون اساسي ايتاليا

طريقي در نظر گرفته شده كه اين روش نيز تا حدي محدود است .در اين رابطه ،دادرسي
مستقيم صرفآً ابزاري جهت تضمين تفكيك اختيارات ميان دولت و اياالت ميباشد
( .)Groppi, 2010: 103در واقع ،دولت ميتواند با رعايت شرايط ذيل قوانين ايالتي را
پيش از انتشار آنها ،به دادگاه قانون اساسي ارجاع دهد :اگر نماينده دولت تشخيص دهد
كه يك قانون ايالت از «حدود صالحيتهاي ايالت تجاوز نموده» يا «مخالف با منافع ملي
يا منافع ديگر ايالتها» ميباشد ،ميتواند آن را به شوراي ايالت تصويبكننده عودت دهد.
در صورتي كه شوراي ايالت با اكثريت مطلق آرا بر نظر پيشين خود اصرار ورزد،
نخستوزير ميتواند تا  25روز پس از اطالع از اصرار شوراي ايالت بر رأي پيشين خود،
به دادگاه قانون اساسي شكايت كند .اين شكايت ،تعليقي است و دادگاه نيز مهلتي براي
صدور حكم ندارد .دادگاه مي تواند شكايت مطرح شده را رد كرده يا پس از يك بحث
ترافعي (با حضور دولت و ايالت مورد بحث) به ابطال قانون مورد شكايت مبادرت ورزد.
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(فاورو )225 :2987 ،و بدينصورت تنها نهادي كه امكان ارجاع موضوع به دادگاه را
دارد ،نماينده دولت است و دادرسي دادگاه از اين جهت با محدوديت مواجه ميباشد.

4ـ .2محدوديت در صالحيت بررسي

()69

دادرسي اساسي در ايتاليا منحصراً به «قوانين»

اختصاص يافته و بهعنوان نمونه

شامل مقررات اداري نميگردد و اينگونه مقررات توسط دادگاههاي عادي مورد نظارت
قرار ميگيرند ( .)Groppi, 2010: 103عالوه بر اين ،طبق ماده  27قانون شماره  87مصوب
سال  2359ميالدي ،صالحيت اظهارنظر دادگاه قانون اساسي محدود به موارد مطرح شده
در شكوائيه يا قرار احاله ميباشد و دادگاه نميتواند فراتر از موضوع مورد درخواست
دادرسي نمايد .درعينحال ،در ماده مزبور بر اين محدوديت ،استثنائي وارد گشته است كه
مطابق آن دادگاه ميتواند دايره ابطال را به مقرراتي تسري دهد كه «در نتيجه رأي دادگاه،
()64

مشروعيت اساسي خود را از دست ميدهند».

البته الزم به ذكر است كه دادگاه قاعده

مطرح شده را مورد تقليل و تصحيح قرار داده و در همين راستا با نوعي تفسير موسع
نسبت به شكوائيه يا قرار احاله برخورد مينمايد ،يعني بهصورت كامالً دقيق خود را مقيد
به مقررات و قواعد مورد استناد طرفين يا استداللهاي مطروحه در شكوائيه يا قرار احاله
نميكند (فاورو223 :2987 ،ـ.)228

4ـ .3محدوديت در آثار
()65

در دادگاه قانون اساسي ايتاليا ،آراء به دو صورت صادر ميشوند :آراء پذيرش (ابطال)

و آراء رد )66(.مطابق ماده  296قانون اساسي ايتاليا( )67صرفاً آراء پذيرش (ابطال) داراي اعتبار
امر مختومه ميباشند و بدينترتيب مقرراتي كه مغاير قانون اساسي اعالم شوند ،از فرداي
انتشار رأي دادگاه فاقد اثر حقوقي تلقي ميشوند .درعينحال آراء رد ،فاقد اعتبار امر قضاوت
شده ميباشند و فقط بين طرفين دعوي داراي اثر ميباشد .در نتيجه پس از رأي رد يك
موضوع توسط دادگاه قانون اساسي ،قاضي اصلي يا مقام صالحيتدار ديگر مجدداً ميتواند
همان موضوع را بههمان دليل يا دليل ديگر مطرح نمايد (.)Groppi, 2010: 103

 .5انواع تصميمات دادگاه قانون اساسي
()68

تصميمات دادگاه در دو دسته عمده قابل تقسيم بندي ميباشند :آراء و دستورات.

«رأي» تصميم نهايي و غيرقابل تجديد نظر دادگاه است كه به فرآيند دادرسي دادگاه
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خاتمه ميدهد و به دو دسته آراء پذيرش (ابطال) و آراء رد تقسيم ميشود؛ درعينحال،
«دستور» فاقد چنين خصيصههايي ميباشد .عالوه بر موارد مذكور ،طبقهبنديهاي ديگري
نيز از تصميمات دادگاه وجود دارد كه به شرح ذيل ميباشند:

5ـ .1رأي به عدم پذيرش

()96

اين تصميم زماني صادر ميشود كه دادگاه شرايط پيشبيني شده براي تصميمگيري در
خصوص ارجاع موضوع پرونده به دادگاه قانون اساسي را رعايت ننموده است

( Ferrari,

 .)2008: 201بهعبارت ديگر ،دادگاه در صورتي رأي عدمپذيرش را صادر مينمايد كه:
الف .ادعاي مغايرت با قانون اساسي از سوي مرجع ذيصالح طرح نشده باشد.
ب .شرايط شكلي طرح ادعاي مغايرت از سوي دادگاه رعايت نشده باشد.
ج .موضوع مورد نظر ،قابل تجديدنظر توسط دادگاه نباشد .بهعنوان مثال ،قانون مزبور
با قانون اتحاديه اروپا در تضاد باشد كه در اين حالت قاضي موظف است از اجراي قانون
داخلي جلوگيري نمايد.
د .دادگاه ادعاي مغايرت با قانون اساسي را بهوضوح بياساس تلقي نمايد.

5ـ .2قبول و رد
همانطور كه بيان گشت ،اين تصميمات آرائي هستند كه دادگاه مسئله مغايرت با قانون
اساسي را در خصوص آنها پذيرفته و ماده مورد بررسي را مغاير قانون اساسي اعالم
مي 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
مطروحه اثرگذار خواهد بود ،درحاليكه وقتي دادگاه قانون اساسي قانوني را مغاير قانون
اساسي اعالم مينمايد ،رأي مزبور اثري عام الشمول خواهد داشت .عالوه بر اين ،اصل
قابل توجه در رأي صادره دادگاه اينكه طبق تصريح ماده  27قانون شماره  87سال 2359
ميالدي ،رأي دادگاه الزاماً بايد حاوي تطابق كاملي با مسئله مطرح شده در دادگاه باشد
( .)Ferrari, 2008: 202درعينحال ،ماده مزبور استثنائي را نيز بدين صورت وارد نموده
كه دادگاه ميتواند در نتيجه اعالم مغايرت با قانون اساسي ،مواد ديگر قانوني كه قاضي
به دادگاه ارجاع ننموده است نيز مغاير قانون اساسي اعالم نمايد .علت آنكه با رأي دادگاه
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كه به صراحت قانوني را مغاير قانون اساسي عنوان نموده ،مواد ديگر مربوط نيز به طور
ضمني ملغياالثر تلقي ميگردند.

5ـ .3آراء تفسيري

()07

اين نوع از آراء بر مبناي تفاوت ميان منطوق ماده و مفهوم آن شكل گرفته است.
منطوق ،متن مدون قانونگذاري شده است و مفهوم ،معنايي است كه قضات از ماده قانوني
در مقام صدور حكم استنباط ميكنند .بر همين اساس ،دادگاه قانون اساسي آراء تفسيري
قبول و رد( )72صادر مينمايد.
در صورتي كه دادگاه رأي تفسيري قبول صادر نمايد ،مغايرت ماده مطرح شده با قانون
اساسي را بر مبناي فرآيند استداللي خاص اعالم مينمايد و در واقع بيان ميدارد كه دادگاه
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
است و دادگاه نيز در نتيجه قانون را مغاير قانون اساسي اعالم مينمايد و در خصوص آراء
تفسيري رد برعكس مطالب فوقالذكر صادق خواهد بود ( .)Ferrari, 2008: 203بهعبارت
ديگر ،معنايي كه از سوي قاضي به ماده اعطا گشته است موجب چنين آرايي ميگردد؛ در
واقع در رأي تفسيري قبول ،دادگاه معنايي را كه به ماده اعطا شده منطبق بر قانون اساسي
ميداند ،اما آنچه قضات در عمل به آن استناد ميكنند قانون اساسي را نقض مينمايد.

5ـ .4آراء ساختگي

()02

بر خالف آراء تفسيري ،اين آراء صرفاً در خصوص آراء قبول صادر ميشوند .وجه تسميه
اين آراء اين است كه دادگاه قانون اساسي صرفاً به اعالم عدم مغايرت ماده مورد بحث
نميپردازد و بلكه بهطريقي درصدد اصالح يا ادغام ماده مزبور بر ميآيد (.)Ferrari, 2008: 203
بهعنوان مثال در دعواي مربوط به انحصار عمومي در راديو و تلويزيون ،دادگاه تأييد
انحصار توسط قانونگذار را مغاير با قانون اساسي اعالم نمود و بهصورت دقيق پيشنهاد
كرد كه چگونه و با چه محتوايي قانون جديدي در خصوص انحصار تصويب شود تا
مغاير قانون اساسي اعالم نگردد .دولت و قوه مقننه نيز ارشادات دادگاه قانون اساسي را
براي تدوين قانون جديد مورد توجه و عمل قرار دادند (فاورو.)221 :2987 ،
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 .6دادگاه قانون اساسي ايتاليا و حمايت از حقها و آزاديهاي بنيادين
حقوق گوناگوني از قبيل حقوق اقتصادي -اجتماعي مورد حمايت دادگاه قرار گرفته
است و اين حمايت به دو طريق صورت ميپذيرد :در طريق نخست ،دادگاه حقوق مزبور
را بهعنوان شاخصههايي براي تفسير بهكار ميبرد و در طريق ديگر نيز حقوق مزبور را
()79

بهعنوان حقوق واقعي و مستقل در نظر ميگيرد.

دادگاه قانون اساسي ايتاليا با پذيرش

نظارت بر قوانين مصوب در برهه پيش از تصويب قانون اساسي  2347ميالدي نقش بسيار
حساسي را در زمينه پشتيباني از حقوق بنيادين ايفا نموده است و در اين راستا به تصفيه
قوانين دوره فاشيسم و زدودن آثار شوم آنها پرداخت كه بدينترتيب  81درصد ابطالهاي
اعالم شده در سالهاي  2356تا  2373ميالدي مربوط به نقض آزاديهاي كالسيك و
حقوق دفاعي توسط قوانين مصوب در برهه مزبور ميباشد (فاورو.)222 :2987 ،
دادگاه قانون اساسي ايتاليا در زمينههاي مرتبط با صالحيت خود نيز به حفظ ارتباط با
()74

دادگاههاي بينالمللي پرداخته است .يكي از اين دادگاهها «دادگاه اروپايي حقوق بشر»
()75

است كه دعاوي فردي نقض حقوق بشر را مورد رسيدگي قرار ميدهد

و اين نوع

رسيدگي با آنچه دادگاه قانون اساسي ايتاليا تضمين مينمايد ،تفاوت عمدهاي ندارد.
تفاوت اصلي اينكه دادگاه قانون اساسي ايتاليا صرفاً «قوانين» را بررسي نموده و در
خصوص عدم مطابقت قوانين با قانون اساسي تصميمگيري مينمايد و حال آنكه دادگاه
اروپايي حقوق بشر رسيدگي به نقض حقوق بشر را فارغ از وجود يك قانون ،اجراي
نادرست قانون و ...بر عهده دارد (.)Quaranta, 2012: 53
مطابق تصميمات شماره  948و  943دادگاه قانون اساسي ايتاليا ،از سال  2117ميالدي
قوانيني كه در تضاد با دادگاه اروپايي حقوق بشر بودهاند ،مغاير با قانون اساسي تلقي
گرديدهاند و بر همين اساس نيز ماده  227قانون اساسي ايتاليا توسط قانون بنيادين شماره
()76

يك در سال  2122ميالدي اصالح شده است.

مثالي كه ميتوان در اين خصوص بيان داشت ،موضوعِ «نحوه جبران خسارت در سلب
مالكيت خصوصي بهمنظور رعايت منافع عمومي» ميباشد .ماده  42قانون اساسي ايتاليا در
اين خصوص بيان ميدارد ...« :سلب مالكيت خصوصي بهمنظور رعايت منافع عمومي
صرفاً و در مواردي كه قانون پيشبيني مينمايد و بهشرط جبران خسارت امكانپذير
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()77

است »...و ماده  97مصوبه شماره  927دولت در سال  2112ميالدي

نيز نحوه جبران

خسارت را بدينترتيب مشخص نموده است ...« :نيمي از جبران خسارت بر اساس ارزش
تجاري زمين مزبور و نيم ديگر بر اساس ارزش مالياتي آن صورت ميپذيرد ».كه ارزش
مالياتي بسيار پايينتر از ارزش تجاري است و بدينترتيب ميزان جبران خسارت تا %41
كاهش مييابد .از طرفي ،دادگاه قانون اساسي مصوبه مذكور را مغاير قانون اساسي
تشخيص نداده است.
اما دادگاه اروپايي حقوق بشر در جريان رسيدگي به موضوعي در خصوص سلب
()78

مالكيت

به وجود نارسايي در رابطه با جبران خسارت در چارچوب نظام حقوقي ايتاليا

اشاره مينمايد و بدينترتيب براي دادگاه عالي ايتاليا امكان تجديد نظرخواهي از اين
مسئله در دادگاه قانون اساسي فراهم ميشود و متعاقب آن تصميمات شماره  948و 943
دادگاه صادر مي گردد كه موضع كامالً متفاوتي را در رابطه با قانون مزبور اخذ
مي نمايند (.)Ferrari and Gambaro, 2008: 6-8

 .7مقايسه دادگاه قانون اساسي ايتاليا و شوراي نگهبان جمهوري
اسالمي ايران
نظارت شوراي نگهبان جمهوري اسالمي ايران بر خالف دادگاه قانون اساسي ايتاليا
علياالصول جنبه پيشيني( )73داشته و فراتر از آن اينكه مصوبات مجلس شوراي اسالمي در
()81

مقام قانونگذاري بدون تأييد اين شورا اعتبار قانوني نمييابند.

از جمله وظايف و اختيارات دادگاه قانون اساسي ايتاليا تفسير قانون اساسي و نيز
رسيدگي به درخواست همهپرسي براي لغو كلي يا جزئي يك قانون ميباشد كه مشابه اين
دو وظيفه براي شوراي نگهبان نيز تعريف گشته است .درعينحال ،صدور نظريات تفسيري
توسط شوراي نگهبان بر خالف دادگاه قانون اساسي بهعنوان يك وظيفه اصلي بهحساب
آمده و صرفاً ضمن رسيدگي به درخواست بررسي عدم مطابقت قانون با قانون اساسي
صادر نميگردد .عالوه بر اين ،تأييد برگزاري همهپرسي توسط شوراي نگهبان مطلق بوده
و فقط به لغو كلي يا جزئي يك قانون محدود نميگردد.
در نهايت نيز از وجوه كامالً متمايز كننده دادگاه قانون اساسي و شوراي نگهبان،
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رسيدگي به اتهامات وارده به رئيس جمهور و حل و فصل تعارضات اختيارات بين دولت
و اياالت و اياالت با يكديگر و نيز بين دستگاههاي دولتي است كه در نظام حقوقي
جمهوري اسالمي ايران بهعلت وجود ساختار متفاوت ،شوراي نگهبان داراي چنين وظايف
و اختياراتي نميباشد .در جدول ذيل به تفاوتهاي بين دو نهاد مزبور اشاره شده است:
جدول مقايسه نهاد شوراي نگهبان جمهوري اسالمي ايران و دادگاه قانون اساسي جمهوري ايتاليا
عنوان قياس
تعداد اعضاء

ايتاليا
 51 -قاضي

ايران
 6 -حقوقدان و  6فقيه

نحوه انتخاب اعضاء

  1قاضي با رأي اكثريت سه دادگاهعالي ايتاليا
  1قاضي با انتخاب رئيس جمهور 1 -قاضي با رأي اكثريت اعضاء مجلسين

مدت عضويت اعضاء

 9 -سال و غير قابل تمديد

 6 -سال و امكان عضويت مجدد

 -با رأي دو سوم اعضاء دادگاه و صرفاً در

 -فقها توسط رهبري قابل عزلاند

موارد خاص ناتواناييهاي جسمي

 -قانون در خصوص حقوقدانان ساكت است

امكان عزل

صالحيتها
(موارد اصلي)

شيوه دادرسي اساسي
نحوه رسيدگي به مطابقت
قوانين عادي با قانون
اساسي

نحوه شروع به تفسير
قانون اساسي

 بررسي مطابقت قوانين با قانون اساسي حل و فصل تعارضات اختيارات بيندستگاههاي دولتي ،بين دولت و مناطق ،و
ميان مناطق
 رسيدگي به اتهامات وارده به رئيس جمهور رسيدگي به درخواست رفراندوم روش كنترل قضايي پسيني ( در جريان رسيدگي به دعاويقضايي و با درخواست قاضي دادگاه)

 به طور تبعي و صرفاً در جريانرسيدگي به درخواست مطابقت قانون با
قانون اساسي

  6فقيه با انتخاب مقام رهيري  6حقوقدان با معرفي رئيس قوه قضائيهو انتخاب مجلس شوراي اسالمي

 تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلسشوراي اسالمي با شرع و قانون اساسي
 نظارت بر انتخابات تفسير قانون اساسي روش كنترل سياسي نظارت قانون اساسي :پيشيني (قبل ازاعتبار قانوني يافتنِ مصوبات)
 نظارت شرعي :هم پيشيني و هم پسيني به طور رسمي و با ارجاع مقام رهبري ويا درخواست رئيس جمهور ،رئيس مجلس
شوراي اسالمي ،رئيس قوة قضاييه و يا يكي
از اعضاي شوراي نگهبان

 در صورت رد عدم مطابقت قوانين باقانون اساسي فقط در همان موضوع
اعتبار تصميمات

 و در صورت تأييد عدم مطابقت قوانينبا قانون اساسي و ديگر صالحيتها عام
الشمول و قطعي ميباشد.

مأخذ :يافتههاي تحقيق

 -عام الشمول ،قطعي و الزم االجراء
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نتيجهگيري
ايجاد و تأسيس نهادهاي عالي جهت تضمين رعايت اصول قانون اساسي و حقوق
بنيادين اشخاص ،نوآوري و ابتكار نظامهاي حقوقي معاصر بهشمار ميآيد .در واقع ،نتيجه
منطقي اصل برتري قانون اساسي اين است كه بايد مرجعي تعيين گردد تا صالحيت
بررسي قوانين عادي را داشته باشد و بتواند با تطبيق آن با قانون اساسي ،نسبت به
سازگاري اين دو با هم ،حكم صادر نمايد و در صورتي كه آن را خالف قانون اساسي
تشخيص داد بطالن آن را اعالم كند و يا از تصويب آن جلوگيري بهعمل آورد.
قانون اساسي سال  2347ميالدي ايتاليا ،نهاد دادگاه قانون اساسي را بهعنوان دادگاهي
خاص و فارغ از گرايشات سياسي ،خارج از ساختار سلسله مراتبي دادگاههاي عادي و در
پاسخ به نظريه «تمركز در نظارت بر مطابقت قوانين با قانون اساسي» ايجاد نموده كه هدف
اصلي آن صيانت از قانون اساسي و اعمال كنترل بر پارلمان ميباشد.
رسيدگي دادگاه قانون اساسي ايتاليا بهصورت غيرمستقيم و تبعي و آن هم بهواسطه
ارسال درخواست رسيدگي توسط قاضي دادگاهِ عادي ضمن بررسي دعواي ديگري
صورت ميپذيرد كه اگر دادگاه رأي به عدم مطابقت قانون با قانون اساسي دهد ،قانون
مزبور باطل اعالم شده و اين بطالن نيز كلي و هميشگي است و نسبت به همه مصاديق آن
مجري خواهد بود.
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يادداشتها
1- Napoleonic rule and Roman law

2ـ  :Victor Emmanuelويكتور امانوئل از سال  2843لغايت  27مارس سال  2862ميالدي
پادشاهي ايتاليا را بر عهده داشته است.
3ـ ) :Italian unification (Italian: il Risorgimentoجنبشي سياسي ـ اجتماعي در قرن
 23است كه در آن كشورهاي مختلف شبه جزيره ايتاليا به دولت واحد ايتاليا تغيير يافتند.
4ـ  :king of Sardiniaپادشاهي ساردينيا از اوايل قرن  24تا اواسط قرن  23عنوان دولتي در
اروپا بوده است كه امروزه به نام ايتاليا شناخته ميشود.
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

52ـ دموكراسي مستقيم در خصوص رفراندوم براي لغو قوانين موجود و رد يا قبول اصالحات
قانون اساسي و نيز قوانين بنيادين پذيرفته شده است .دموكراسي مستقيم اغلب در سطوح محلي و
اياالت ممكن ميباشد.
13- Senate of the Republic

54ـ مواد  56و  61قانون اساسي ايتاليا
15- Chamber of Deputies

56ـ مواد  53 ،58 ،57و  61قانون اساسي ايتاليا
51ـ ماده  71قانون اساسي ايتاليا
51ـ ماده  79قانون اساسي ايتاليا
)19- Laws 276 and 277 of 1993 (so-called Mattarellum
20- proportional voting system

25ـ بهعنوان مثال ،بهدنبال استعفاي سيلويو برلوسكوني نخست وزير ايتاليا ،به خاطر عدم
توانايي در كنترل بحران بدهي ايتاليا در سال  ،2122آقاي ماريو مونتي جايگزين وي شد .در
دسامبر  ، 2122برلوسكوني قصد خود را در خصوص نيل به مقام نخست وزيري براي چهارمين بار
اعالم نمود و متعاقب آن حزب وي ،حمايت سياسي خود را از كابينه مونتي باز پس گرفت و
مونتي مجبور به اعالم استعفا گرديد كه طبق قانون ،انتخابات پارلماني ظرف  71روز پس از انحالل
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پارلمان بايد صورت پذيرد و اين مسئله در  24و  25فوريه  2129ميالدي تحقق يافت.
22- Legge 21 dicembre 2005, n.270: Modifiche alle norme per l'elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

23ـ ماده  87قانون اساسي ايتاليا
24ـ ماده  89قانون اساسي ايتاليا
21ـ در خصوص اعمال دادرسي اساسي در جمهوري اسالمي ايران بايد اظهار داشت كه اين
مهم توسط شوراي نگهبان بهعنوان يك نهاد خاص خارج از دستگاه قضايي انجام ميپذيرد.
26- Hans Kelsen
27- West Germany (1949), Portugal (1974), Spain (1978) and… .

21ـ تعيين قضات دادگاه به ويژه در خصوص انتخاب  5عضو توسط پارلمان ،محصول توافق
يا سازش سياسي ميباشد و اين توافق تا  91نوامبر  2355حاصل نشد (فاورو.)222 :2987 ،
29ـ هرچند دادگاه قانون اساسي بهطور مستقيم توسط قانون اساسي ايتاليا تأسيس گشته است،
اين دادگاه پس از تصويب قوانين اجرايي الزم در سالهاي  2348و  2359قابليت اجرا پيدا نمود.
33ـ اصل  32قانون اساسي ايران نيز علت اصلي تشكيل شوراي نگهبان را تطبيق مصوبات
مجلس شوراي اسالمي با احكام اسالم و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت ذكر نموده است.
35ـ ذيل اصل  32قانون اساسي تركيب شوراي نگهبان را مشخص مينمايد2 ...« :ـ شش نفر از
فقهاي  ...با انتخاب مقام رهبري2 .ـ شش نفر حقوقدان با معرفي رئيس قوه قضائيه و انتخاب مجلس».
32- Corte di cassazione
33- Corte dei conti
34- Consiglio di Stato
35- Silvio Berlusconi
36- Dini government

31ـ طبق ماده  29و  24آييننامه داخلي شوراي نگهبان ،جلسات شوراي نگهبان و نيز جلسات
فقهاء بهترتيب با حضور  7نفر و  4نفر از اعضاء رسمي است؛ كه البته اخذ آراء جز در موارد
ضروري و يا حصول رأي الزم با حضور حداقل  3نفر و  5نفر خواهد بود.

31ـ قانون اساسي ايران در بند  9اصل  ،221مسئله عزل و استعفاي فقهاي شوراي نگهبان را
مطرح نموده است و در خصوص حقوقدانان سكوت كرده است .مادة  9آيين نامه داخلي شورا نيز
ترتيبات استعفاي اعضاء شورا را مطرح نموده است.

39ـ در نظام حقوقي ايران ،قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل
مصوب ( 2979مصوب  2988/4/21مجمع تشخيص مصلحت نظام) مقرر داشته است« :عضويت
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همزمان كليه اشخاص شاغل در هريك از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعه آنها و
شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام
بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مينمايند ،در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي
موضوع تبصره  2و افراد موضوع تبصره  8قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 2979
به عنوان حقوقدان ممنوع است.»...
43ـ بودجه دادگاه قانون اساسي ايتاليا در سال  2122ميالدي در حدود  5227ميليون يورو بوده است.
45ـ طبق ماده  9آييننامه داخلي شوراي نگهبان ،شورا داراي سازماني اداري ميباشد كه
وظائف و اختيارات و نمودار تشكيالتي آن با پيشنهاد دبير شورا ،به تصويب شوراي نگهبان ميرسد.
42ـ مطابق اصول  72 ،4و  32تا  38قانون اساسي ايران ،شوراي نگهبان كاركردهاي تشخيص
عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي ،نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان ،رياست
جمهوري ،مجلس شوراي اسالمي و مراجعه به آراء عمومي و تفسير قانون اساسي بر عهده دارد.
43- delegated legislative decrees (Italian: decreti legislativi delegati).

44ـ در نظام حقوقي ايران عالوه بر مصوبات مجلس شوراي اسالمي ،تشخيص عدم مغايرت
اساسنامه سازمانها ،شركتها ،مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت با قانون اساسي و شرع كه
توسط دولت مورد تصويب قرار گرفتهاند نيز طبق اصل  85بر عهده شوراي نگهبان ميباشد.
41ـ اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز از اين جهت داراي اطالق است و
بنابراين قوانيني كه قبل از تأسيس شوراي نگهبان به تصويب رسيدهاند ،توسط شورا قابل رسيدگي
ميباشند (در نظريه تفسيري شوراي نگهبان شماره  2389مورخ  .)2961/2/8ماده  42ديوان عدالت
اداري است نيز مقرّر ميدارد« :در صورتي كه مصوبه بهلحاظ مغايرت با موازين شرعي براي
رسيدگي مطرح باشد ،موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود .»...
46- The “incidental” system of constitutional review

41ـ طبق اصل  34قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كليه مصوبات مجلس شوراي اسالمي
بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود.
48- Clearly Unfounded

49ـ ماده  227قانون اساسي ايتاليا :هر قانوني كه به تصويب شوراي ايالت رسيده باشد ،بايد به
اطالع نماينده دولت برسد و وي قانون مزبور را بايد در صورت عدم ايراد از سوي دولت ،ظرف مدت
 91روز پس از اطالع ،مورد تأييد قرار دهد . ...
50- Sicilia
51- Regio decreto legislativo n. 455, 1946
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12ـ شايان ذكر است كه پارلمان ايتاليا در پايان دوره مجلس قانونگذاري سيزدهم قانون بنيادين
شماره  9سال  2112ميالدي ( )Legge costituzionale n. 3/2001را به تصويب رساند و بخشهايي
از قانون اساسي كه به روابط دولت و اياالت مربوط بود را اصالح نمود.
13ـ ماده  31قانون اساسي ايتاليا :رئيس جمهور در مورد نتايج انجام وظايف خويش مسئول
نخواهد بود ،مگر اينكه مرتكب خيانت به ميهن گردد و در اجراي قانون اساسي تعدي كند . ...
14ـ اين ماده بهموجب قانون بنيادين شماره 2مصوب  22نوامبر  2367و نيز قانون بنيادين
شماره يك مصوب  26ژانويه  2338ميالدي اصالح شده است.
11ـ تجربه دادگاه قانون اساسي ايتاليا در رسيدگي به اتهامات دو تن از وزراء ()2373-2378
و تعطيلي ديگر فعاليتهاي دادگاه براي يك دوره زماني موجب شد قانون بنيادين شماره  2سال
 2383اعالم داشت كه صالحيت خاص جنايي دادگاه صرفاً در خصوص رئيس جمهور اعمال
ميگردد و رسيدگي به اتهامات وزراء در صالحيت دادگاههاي كيفري عادي ميباشد.
16ـ اصل  241قانون اساسي ايران مقرّر ميدارد« :رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او
و وزيران در مورد جرايم عادي با اطالع مجلس شوراي اسالمي در دادگاههاي عمومي انجام ميشود».
همچنين طبق بند  21اصل « ،221عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم
ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني ،يا رأي مجلس شوراي اسالمي به عدم كفايت
وي بر اساس اصل هشتاد و نهم» در زمره وظايف مقام رهبري قرار گرفته است.
11ـ شوراي نگهبان در نظريه تفسيري شماره  82 /91/ 4214مورخ  2982/22/25اعالم نموده
است كه درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل  53قانون اساسي از مصاديق مصوبات
مجلس شوراي اسالمي است و بايد طبق اصل  34قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.
11ـ ماده  75قانون اساسي ايتاليا ... :مراجعه به آراي عمومي در مورد قوانين مالياتي و بودجه و
همچنين عفو و بخشودگي و تخفيف مجازات و تصويب معاهدات بينالمللي مجاز نميباشد ...
19ـ برخالف دادگاه قانون اساسي ايتاليا ،يكي از وظايف مهم شوراي نگهبان جمهوري اسالمي
ايران ارائه مطابق با اصل  38قانون اساسي ،ارائه تفسير رسمي از اصول قانون اساسي ميباشد.
60- Adultery by a wife
)61- Indirect review (Italian: a posteriori

62ـ چنانچه دولت تشخيص دهد كه قانون مصوّب شوراي ايالت خارج از صالحيت شوراي
مذكور بوده و با منافع ملي يا منافع ديگر اياالت مغايرت دارد ،قانون مذكور را در فرصتي كه براي
تاييد تعيين گرديده است ،به شوراي ايالت عودت ميدهد . ...
63ـ طبق اظهار نظر دادگاه قانون اساسي« ،قانون» مشتمل بر قوانين موضوعه دولت و اياالت،
مقررات دولتي (و نه اياالت) و قوانين بنيادين ميباشد (.)Ferrari, 2008: 195
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64- consequential unconstitutionality
65- sentenze di accoglimento
66- sentenze di rigetto

61ـ ماده  226قانون اساسي ايتاليا :در صورت اعالم مغايرت يك قانون يا سند قانوني با قانون
اساسي ،قانون يا سند فوقالذكر از روز پس از اعالم دادگاه از درجه اعتبار ساقط ميگردد.
)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

13ـ شوراي نگهبان جمهوري اسالمي ايران نيز نظريات تفسيري متعددي را ذيل اصول فصل
حقوق ملت قانون اساسي صادر نموده است.
74- European Court of Human Rights

11ـ كنوانسيون اروپايي سال  2351جلوگيري از نقض حقوق بشر را در خصوص اشخاص حقوقي
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به رسميت شناخته است .در همين رابطه ،دادگاه اروپايي حقوق بشر
نمي تواند جايگزين نهادهاي ملي باشد و صرفاً قادر است كه از دولت مزبور بخواهد نقض صورت
پذيرفته را در صورت ممكن جبران كرده و يا خسارات وارده را پرداخت نمايد.
16ـ ماده  227قانون اساسي ايتاليا ،اصالحي سال  2122ميالدي« :اختيارات قانونگذاري با
رعايت مطابقت با قانون اساسي و نيز محدوديتهاي حاصله از قانونگذاري اتحاديه اروپا و
الزامات بينالمللي به دولت مركزي و اياالت اعطا ميگردد .»...
77- Art. 37, Presidential Decree no. 327/2001
78- Case Scordino v. Italia 2006

19ـ الزم به ذكر است كه «پيشيني» بودن نظارت شوراي نگهبان به نظارت بر مطابقت قوانين با
قانون اساسي مربوط ميگردد و در خصوص نظارت شرعي شوراي نگهبان ميتوان به «پسيني»
بودن آن اشاره نمود .ر.ك به :يادداشت شماره .45
13ـ اصل  39قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه مقرر ميدارد :مجلس شوراي
اسالمي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان
و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شوراي نگهبان.

فصلناهم ربرسیاهی حقوق عم

2932  تابستان- 2  شماره، سال دوم/ ومی

36

منابع و مآخذ
الف) فارسي
 نشريه حقوق، برگردان علي اكبر گرجي،» «ديوان قانون اساسي ايتاليا،)7831(  لويي،فاورو
.721 -777  صص،9  شماره، سال پنجم،اساسي

ب) التين
A. Alito, Samuel (1972), An Introduction to the Italia Constitutional Court,
Woodrow Wilson School Scholar Project, professor F.Morphy
Adams, John Clarke; Barile, Paolo (1953), "The American Political Science Review:
The Implementation of the Italian Constitution", American Political Science
Association, Vol. 47, No. 1, 61-83
"Constitution of The Italian Republic", The Parliamentary Information Archives
and Publications Office of the Senate, Service for Official Reports and
Communication
Einaudi, Mario (1948), "The American Political Science Review: The Constitution
of the Italian Republic", USA, American Political Science Association, No. 4,
Vol. 42, 661-676
Farrelly, David G; H. Chan, Stanley (1957), Italy's Constitutional Court: Procedural
Aspects, The American Journal of Comparative Law, Vol.6, No.2/3, pp. 314327
Ferrari, Giuseppe Franco (2008), Introduction to Italian Public Law, Giuffrè
Editore
Ferrari, Giuseppe Franco; Gambaro, Antonio (2008), "The Italian Constitutional
Court and Comparative Law-A Premise", comparative law review, vol 1, 1-22
Gentili, Gianluca (2008), Individual Constitutional Complaint in Italy: Projects
of Introduction and an Assessment of the Real Advantages for the
Protection of Fundamental Rights, University of Trento, 3rd Edition
Gentili, Gianluca (2008), Concrete Control of Constitutionality in Italy,
University of Trento, 3rd Edition
Groppi, Tania (2010), The Italian constitutional court: Towards a multilevel system
of constitutional review, Indian Journal of Constitutional Law, Vol 4, 100-117
McGaw Smyth, Howard (1948), "The Western Political Quarterly, Italy: From
Fascism to the Republic (1943-1946)", University of Utah, Vol. 1, No. 3, 205-222
Panjo, Simone (2009), Regionalism in the Italian constitutional System, Diritto and
questioni pubbliche, 625-642

33

وظايف و كار ويژههاي دادگاه قانون اساسي جمهوري ايتاليا

Quaranta, Alfonso (2012), "The Italian Constitutional Court", translation of
Clare Tame, Servizi Tipografici Carlo Colombo s.r.l, Rome, Italy
Robbers, Gerhard (2007), Encyclopedia of World Constitutions, Facts On File Inc,
United States of America
S.Dengler, Daniel (2001), "The Italian Constitutional Court": Safeguard of the
Constitution, USA, Dickinson School of Law, Carlisle, PA

 پايگاههايهاي اينترنتي-ج
http://www.cortecostituzionale.it

فصلناهم ربرسیاهی حقوق عم

ومی  /سال دوم ،شماره  - 2تابستان  ،2932صفحات  33تا 229

معیارهای تشخیص و محدودة امور تقنینی و
اجرایی در آراء شورای نگهبان
سيدمحمدهادي راجي ،2محمد برومند

*2

2ـ دكتري حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي(ره) ،تهران ،ايران
2ـ دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه امام صادق (عليهالسالم) ،تهران ،ايران
پذیرش4992/5/49 :

دریافت4992/2/41 :

چکیده
موضوع تمايز تقنين از اجرا و لزوم وجود نهادهاي مشخص براي انجام هر كدام از آنها
همواره مورد توجه حكومتها بوده است .در جمهوري اسالمي ايران نيز برداشتهاي متفاوت
از اصول قانون اساسي در خصوص تقنين و اجرا ،ضرورت تبيين معيارهاي تشخيص اين دو
حيطه از يكديگر را پيش از پيش مشخص مينمايد .در اين بين پيبردن به معيارهاي مد نظر
شوراي نگهبان در تفكيک تقنين از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسير قانون اساسي راهگشا به
نظر ميرسد  .بنابراين طبق رويه اظهارنظر شوراي نگهبان از مجلس اول تا انتهاي مجلس هشتم
مواردي مانند تضييق و يا توسعه موضوع حكم ،تعيين ضوابط و حدود قانون ،تعيين ميزان
معافيت و استثناء قوانين ،تصميمگيري در خصوص حقوق و آزاديهاي شهروندان ،تهيه،
تدوين و تعريف اصطالحات ،تعيين ميزان جرايم و مجازاتها و  ...را ميتوان به عنوان
معيارهاي امور تقنيني شناخت و مواردي نظير نصب و عزل مقامات اجرايي ،تخصيص و
مصرف بودجه ،تهيه آييننامه اجرايي ،تقديم اليحه به مجلس ،برگزاري انتخابات ،تعيين
جزئيات امور اجرايي و ...را ميتوان به عنوان معيارهاي امور اجرايي استنباط كرد .البته در اين
ميان مواردي كه شورا بر خالف رويه خود نظر داده باشد نيز قابل مشاهده است.

کلیدواژهها :تقنين ،اجرا ،صالحيت ،شوراي نگهبان ،قانون اساسي.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: javan_broomand@yahoo.com
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411

مقدمه
تفكيک تقنين از اجرا يكي از موضوعات بحث بر انگيز حوزه فعاليتهاي قواي سهگانه
به ويژه قوه مقننه و قوه مجريه ميباشد؛ عقيدهاي كه از نظريه تفكيک قوا نشأت ميگيرد .هر
چند كه متفكرين حقوق اساسي عمدتاً پيام اصلي تفكيک قوا را جلوگيري از فساد قدرت
دانستهاند ،اما از نقش توازني آن به نحوي كه قوه مقننه در تدوين قوانين و سياستها و قوه
مجريه در اجراي آنها وظايف اختصاصي خود را مستقل از يكديگر انجام دهند ،نيز غفلت
نورزيدهاند (هاشمي )242 :2931 ،و همواره از تمايز قواي جامعه و بيان خصايص و نقش
هر كدام و مشخص ساختن بهترين دستگاهها و افرادي كه واجد واگذار كردن وظايف
حكومتي باشند ،به عنوان مهمترين مقاصد اين نظريه ياد كردهاند (قاضي .)239 :2939 ،از
اين منظر اين نظريه در جمهوري اسالمي ايران بنا بر اصل ( )25قانون اساسي و به نحو
استقالل قوا از يكديگر البته زير نظر رهبري پذيرفته شد و بعد از آن تالش گرديد كه
حيطههاي فعاليتي هر يک از قوا در اصول بعد مشخص گردد .اما حوزههاي كاركردي
مشترک و تجربه فعاليت بين قوا به مرور زمان اختالفاتي را در برداشت از اين اصول و فهم
مراد مقنن اساسي به وجود آورد .هر چند كه قانون اساسي به صورت كلي در برابر چنين
احتماالتي ،با اصل ( )33خود دفع دخل مقدر كرده و شوراي نگهبان را مسئول تفسير قانون
اساسي قرار داده است ،اما به علت صالحيت اختياري شورا در تفسير اصول قانون اساسي و
عدم صالحديد آن مقام در صدور تفاسير كافي ،اين ابزار تا كنون در اين مورد به اندازه
كافي كارگر نيفتاده است .اما شايد بتوان به نحو ديگري به نظر اين نهاد صالح در برخورد با
اين موضوع پي برد و آن هم زماني است كه يک مصوبه مجلس مرزهاي تقنين از اجرا را
رعايت نكرده و شوراي نگهبان مغايرت آن با قانون اساسي را اعالم ميكند .در اين هنگام
هر چند شورا به صورت صريح اصلي را تفسير نكرده است ،ليكن به صورت غير مستقيم
برداشت خود را از اصول مربوط اعالم مينمايد .بنابراين نگاه مجموعي به همين نظرات نيز
در فهم رويكرد و معيارهاي مقام مذكور در خصوص تقنين و اجرا راهگشاست .به همين
جهت اين نوشتار در پي آن است تا با بررسي تفصيلي تمام نظرات شوراي نگهبان و
استخراج تمام ايراداتي كه به نحوي به اين موضوع ارتباط پيدا ميكنند ،به فهم صحيحي از
برداشت شوراي نگهبان از تقنين و اجرا دست يافته و به اين سئوال پاسخ دهد كه معيارهاي
تمييز تقنين از اجرا از نظر آن شورا چيست و سپس به تحليل اين برداشت بپردازد.
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مطالعه نظرات شوراي نگهبان در خصوص تمييز امر اجرايي از امر تقنيني مستلزم
مطالعه كامل نظرات شوراي نگهبان است .در اين راستا و در موضوع تقنين و اجرا ،اصول
متعددي در قانون اساسي وجود دارد كه ميتوان آنها را در دو دسته جاي داد :اول گروهي
از اصول كه به تعريف عمل اجرايي يا شرح وظايف مقامات اجرايي ميپردازند مانند
اصول ( )54و ( )224قانون اساسي ،دوم گروهي كه به ماهيت تقنيني برخي امور اشاره
كرده و آنها را در صالحيت مجلس شوراي اسالمي ميدانند مانند اصول ( )22و ()55
قانون اساسي .البته گروهي از اصول نيز وجود دارند كه به لزوم تفكيک تقنين از اجرا و
صالحيت استقاللي هر يک از قوا در انجام وظايف محوله ميپردازند كه در واقع ميتوانند
ذيل يک يا هر دوي گروه مذكور مورد بررسي قرار گيرند .از اين ميان ميتوان به اصول
( )25و ( )01و ( )32قانون اساسي اشاره كرد .آنچه كه مهم مينمايد آن است كه شوراي
نگهبان در اظهار نظرهاي خود متعرض همة اصول مذكور كه به نحوي در يكي از
گروههاي مذكور جاي دارند ،نشده و به فراخور تنها به تعدادي از آنها اشاره كرده است.
از اين رو تمام نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي از ابتداي
تشكيل تا پايان مجلس هشتم مطالعه گرديده و به تفكيک موارد تقنيني و اجرايي به ترتيب
اصول قانون اساسي مورد استناد مطرح خواهند شد.

 .1معیارها و حدود امر تقنینی
قانونگذاري يا تقنين يكي از صالحيتهاي ذاتي قوه مقننه به شمار ميرود و شوراي
نگهبان در بسياري از اظهارنظرهاي خود در خصوص طرحها و لوايح با استناد به اصول
متعددي از قانون اساسي بر اين امر تأكيد كرده است كه با بررسي آنها ميتوان به
معيارهاي تشخيص امر تقنيني از نظر شوراي نگهبان پي برد .به همين منظور اصول مورد
استناد شوراي نگهبان به ترتيب شماره مطرح ميگردند:

1ـ .1اصل ( )75قانون اساسی
با بررسي نظرات شوراي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل ( ،)25ايراد مغايرت
با قانون اساسي گرفته است موارد زير قابل برداشت است؛
1ـ1ـ .1مجلس نميتواند به وسيله وضع قانون و تعيين ناظر دائم (فارغ از بحث حق رأي)
در وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي در امر اجرا دخالت كند .چنانكه شوراي نگهبان در
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نظر شماره  3551مورخ  )2(2902/9/22بر اين امر تأكيد ميكند.
1ـ1ـ .2شركت در جلسات مجلس وظيفهاي منحصر در نمايندگان مجلس شوراي
اسالمي است و از اين منظر به حوزه تقنين مربوط ميشود ،بنابراين وضع قانون جهت
تكليف به حضور مقامات اجرايي در مجلس ،غير از موارد سؤال و استيضاح از وزرا و
رئيس جمهور خالف قانون اساسي است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره 9322
مورخ  )2( 2952/3/29به اين امر اشاره ميكند.
1ـ1ـ .3تقنين در حوزه فرهنگ تا جايي در صالحيت مجلس است كه قبل از آن
شوراي عالي انقالب فرهنگي ورودي نداشته باشد .مانند نظر شماره  31/22/2302مورخ
 2931/21/2شوراي نگهبان(.)9
1ـ1ـ .4تقنين تا جايي در صالحيت مجلس است كه وارد حيطه صالحيتهاي
انحصاري رهبري مستفاد از اصل ( )221و نهادهاي ذيربط و ساير شئون واليتي وي
نگردد و ايشان در مورد مصوبهاي اظهار نظر صريح نكرده باشد ،مانند نظر شماره
 31/22/9123مورخ  2931/21/23شوراي نگهبان(.)4
1ـ1ـ .5قوه مقننه نميتواند با وضع قانون ،رئيس جمهور و وزرا را ملزم به جواب
()2

دادن به تذكرات نمايندگان كند ،مانند نظر شماره  53/22/4222مورخ 2935/2/3
شوراي نگهبان.

1ـ .2اصل ( )06قانون اساسی
با بررسي نظرات شوراي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل ( ،)01ايراد مغايرت
با قانون اساسي گرفته است موارد زير قابل برداشت است؛
ـ اعمال قوه مجريه كه مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده است ،قابل قانونگذاري
توسط قوه مقننه نيست .مانند نظر شماره  3551مورخ  )0(2902/9/22شوراي نگهبان.

1ـ .3اصل ( )51قانون اساسی
با بررسي نظرات شوراي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل ( ،)52ايراد مغايرت
با قانون اساسي گرفته است موارد زير قابل برداشت است؛
ـ مجلس شوراي اسالمي تا حدي ميتواند قانون وضع كند كه وارد صالحيتهاي
انحصاري رهبري مستفاد از اصل ( )221قانون اساسي نگردد .چنانكه شوراي نگهبان در

نظر شماره  3551مورخ  )5(2902/9/22بر اين امر تأكيد ميكند.
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1ـ .4اصل ( )57قانون اساسی
با بررسي نظرات شوراي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل ( ،)32ايراد مغايرت
با قانون اساسي گرفته است موارد زير قابل برداشت است؛
1ـ4ـ .1تضييق و يا توسعه موضوع حكم و يا محدوده ماده نيز نوعي قانونگذاري
است و نميتوان آن را به غير از قوه مقننه واگذار كرد .چنانكه شوراي نگهبان در نظر

شماره  4549مورخ  )3(2902/4/9خود بر اين امر اشاره ميكند.

1ـ4ـ .2تعيين ضوابط و حدود قانون ،امري است تقنيني و واگذاري آن به غير از قوه
مقننه خالف قانون اساسي است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره  2429مورخ

 )3(2902/0/9بر اين امر تأكيد ميكند.

1ـ4ـ .3تعيين ميزان معافيت و استثناء ،امري است تقنيني و سپردن آن به قوه مجريه
خالف قانون اساسي است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره  3219مورخ

 )21(2902/22/20بر اين امر اشاره دارد.

1ـ4ـ .4امر قانونگذاري در صالحيت كل مجلس شوراي اسالمي است و وضع قانون
جهت واگذاري امر تقنين به بخشي از نمايندگان نظير كميسيونها يا هيأت دولت خارج از
حدود مذكور در اصل ( ،)32ممنوع ميباشد .در همين راستا شوراي نگهبان در نظر شماره
 3222مورخ  )22(2902/2/22بر اين امر تأكيد ميكند.
1ـ4ـ .5تصميمگيري در خصوص حقوق و آزاديهاي شهروندان امري است تقنيني و
نميتوان آن را به قواي ديگر واگذار كرد .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره 3551
مورخ  )22(2902/9/22بر اين امر تأكيد ميكند.
1ـ4ـ .6تهيه ،تدوين و تعريف اصطالحات امري است تقنيني و واگذاردن آن به قوه
مجريه و آييننامه ممنوع است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره  3322مورخ
 )29(2900/3/23بر اين امر اشاره ميكند.
1ـ4ـ .7تعيين مالکهاي صالحيت و وظايف و اختيارات براي انجام يک كار و تعيين
شرايط عضويت در يک نهاد و همچنين وضع امور اداري و استخدامي ،امري است تقنيني
و دخالت غير از قوه مقننه در آن ممنوع است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره
 21191مورخ  )24(2900/21/22بر اين امر اشاره ميكند.
1ـ4ـ .8تعيين ميزان جرايم و تخلفات و مجازاتها امري است تقنيني و واگذار كردن
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آن به قوه مجريه و آييننامه ممنوع است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره 2533
مورخ  )22(2952/22/0به اين موضوع اشاره دارد.
1ـ4ـ .9تعيين خط مشي و اهداف و سياستهاي كلي براي يک نهاد ،امري است
تقنيني و نميتوان آن را به قوه مجريه و آييننامه صادره از هيأت وزيران واگذار كرد .مانند
نظر شماره  55/22/2324مورخ  )20(2955/9/21شوراي نگهبان.
1ـ4ـ .11اصالح قوانين نيز امري است تقنيني و نميتوان آن را به غير تفويض كرد.
مانند نظر شماره  32/91/224مورخ  )25(2932/2/2شوراي نگهبان.
1ـ4ـ .11وضع تكاليف مالي براي شهروندان از جمله ماليات و عوارض امري است
تقنيني و واگذار كردن آن به قوه مجريه ممنوع است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره
 32/91/2231مورخ  )23(2932/9/22بر اين امر تأكيد ميكند.
1ـ4ـ .12تدوين مقررات براي نحوه حل اختالف غير قضايي نيز امري است تقنيني و
نميتوان آن را به قوه مجريه و آييننامه هيأت وزيران واگذار كرد .چنانكه شوراي نگهبان
در نظر شماره  32/91/0422مورخ  )23(2932/22/4بر اين امر تأكيد ميكند.
1ـ4ـ .13تفكيک امور تصدي و حاكميتي ،امري است تقنيني و نميتوان آن را به قوه
مجريه و آييننامه هيأت وزيران سپرد .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره
39/91/5421مورخ  )21(2939/2/23بر اين امر اشاره ميكند.
1ـ4ـ .14تأييد بودجه امري است تقنيني و نميتوان اين امر را به غير از مجلس
قانونگذاري واگذار كرد .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره  30/91/22122مورخ
 )22(2930/22/23بر اين امر تأكيد ميكند.

1ـ .7موارد متناقض
همانطور كه مشاهده ميشود از برآيند نظرات شورا پيرامون هر اصل مشخص است كه
شورا بر روش يكساني به اظهار نظر در خصوص مغايرت مصوبات مجلس با اصول قانون
اساسي پرداخته است و بر فهم يكسان خود از اصول در ادوار متفاوت اصرار ورزيده است
چنانكه موارد متعدد ارجاع در يک مورد مؤيد اين مطلب است.
اما كاوش دقيقتر نشان ميدهد كه مواردي نيز وجود دارد كه شورا در دورههايي
برخالف رويه خود عمل كرده است و برداشت متفاوتي از اصول مورد بحث در خصوص
نحوه تشخيص و محدوده امر تقنيني داشته است؛
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1ـ5ـ .1همانگونه كه در مورد 2ـ4ـ 0مشاهده ميشود؛ تهيه ،تدوين و تعريف
اصطالحات در رويه شوراي نگهبان امري تقنيني انگاشته شده است .اما بررسيها نشان
ميدهد كه شورا نظر مخالف هم داشته است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره
 32/91/0209مورخ  )22(2932/21/24خود تصويب تعاريف و اصطالحات و استانداردهاي
موضوع ماده ( )20اليحه اصالح ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي توسط شوراي
عالي رفاه و تأمين اجتماعي را خالف اصل ( )32قانون اساسي ندانسته ،بلكه با ايراد
اصل( )293قانون اساسي ،اين امور را در صالحيت هيأت وزيران دانسته و لذا اصل
تفويض آن به دولت را مورد پذيرش قرار داده است.
1ـ5ـ .2همچنين چنانكه در مورد 2ـ4ـ 3مشاهده ميشود بر اساس رويه شوراي
نگهبان ،تعيين خط مشي و اهداف و سياستهاي كلي براي يک نهاد ،امري تقنيني قلمداد
شده ،اما مواردي هم وجود دارد كه بر خالف رويه موجود عمل شده است .شوراي
نگهبان در نظر شماره  32/91/2352مورخ  )29(2932/2/22خود ،تعيين خط مشي در مورد
همكاريهاي بينالمللي توسط شوراي عالي فضايي را خالف اصل ( )32قانون اساسي
ندانسته ،بلكه با ايراد اصول ( )01و ( )293قانون اساسي اين امور را اجرايي دانسته است
و همچنين در قبال سياستگذاري كالن براي استفاده از فناوريهاي فضايي توسط شوراي
مذكور سكوت كرده و ايراد اصل ( )32را متذكر نگرديده است .همچنين در نظر شماره
()24

 4330مورخ 2952/4/5

خود در قبال تشكيل شوراي عالي مناطق آزاد تجارتي و

صنعتي ،به عنوان نهاد عالي سياستگذاري در اين مناطق ،فقط ايرادات اصول ( )01و
( )293را روا دانسته است و بر اجرايي بودن اين امور صحه گذارده است .و همچنين
()22

است نظر شماره  2505مورخ  2952/21/23شوراي نگهبان

در مورد شوراي عالي
()20

هماهنگي ترافيک شهرهاي كشور و نظر شماره  32/91/23313مورخ  2931/21/2شورا

در مورد شوراي عالي آموزش و پرورش كه فقط در مورد تصويب مقررات آموزش و
پرورش متذكر ايراد اصل ( )32ميشود و در مورد عبارت «مرجع سياستگذاري» در
همان ماده سكوت ميكند و اشارهاي به ايراد اصل ( )32نميگردد.
1ـ5ـ .3همانطور كه در مورد 2ـ4ـ 2ذكر گرديد؛ تعيين ضوابط و حدود قانون در
رويه شوراي نگهبان امري تقنيني دانسته شده است ،ليكن شورا در نظر شماره
()25

 32/91/0209مورخ 2932/21/24

خود در مورد سپردن تعيين ضوابط به شورايعالي
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رفاه و تأمين اجتماعي فقط ايراد اصل ( )293را وارد دانسته است و بدين ترتيب تعيين
ضوابط را به هيأت وزيران سپرده است .و ديگر آنكه حتي در برخي موارد شورا ماهيت
امر تعيين ضوابط را اعم از تقنيني و اجرايي دانسته و به عبارتي تشخيص آنها را موكول به
نظر مجلس كرده است .مانند نظر شماره  30/91/24354مورخ  )23(2930/22/0كه ما را با
سه رويكرد متفاوت از شورا در اين زمينه روبرو ميسازد.
1ـ5ـ .4چنانكه در مورد 2ـ4ـ 9مالحظه ميشود تعيين موارد استثناء از حكم قانون
امري تقنيني است و واگذاري آن به قوه مجريه خالف قانون اساسي اعالم گرديده است،
در حالي كه ميتوان مواردي را يافت كه شوراي نگهبان در خصوص اين واگذاري اعالم
موضع مخالف نكرده و قوه مجريه به عنوان مرجع تعيين موارد استثناء از حكم قانون مقرر
گرديده است؛ چنانكه اين امر در ماده (« )91قانون مديريت خدمات كشوري»( )23و تبصره
( )4الحاقي به ماده (« )24قانون تقسيمات كشوري»( )91مشهود است.
1ـ5ـ .5چنانكه در مورد 2ـ4ـ 2مشاهده ميشود تصميمگيري در مورد حقوق و
آزاديهاي شهروندان در رويه شوراي نگهبان امري تقنيني تلقي ميگردد .اين در حالي است
()92

كه شورا در نظر شماره  32/91/23313مورخ 2931/21/2

خود در مورد شورايعالي

آموزش و پرورش ،وظايف و اختيارات اين شوراي عالي را از اين جهت كه به حقوق مردم
مربوط است از مصاديق آييننامه موضوع اصل ( )293قانون اساسي دانسته و اعالم مغايرت
با اصل مذكور مينمايد و بر اين اساس اين مورد امري اجرايي انگاشته ميگردد.
1ـ5ـ .6چنانكه در شماره 2ـ4ـ 3مشاهده ميشود در رويه شوراي نگهبان تعيين ميزان
جرايم و تخلفات امري است تقنيني ولي برخي موارد نيز وجود دارد كه شوراي نگهبان در
قبال واگذاري حق تعيين مجازات به هيأت وزيران واكنش نشان نداده و به عبارت ديگر
بر آن صحه گذاشته است مانند نظر شماره  34/91/22593مورخ  2934/4/25كه در مورد
قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي( )92ارائه گرديد ولي در مورد واگذاري حق
تعيين تخلفات و مجازاتها به آييننامه هيأت وزيران سكوت كرده و ايراد اصل ( )32را
وارد ندانسته است.

1ـ .0برآیند
چنانكه ذكر گرديد شوراي نگهبان در مورد معيارها و حدود امر تقنيني ،تا كنون به
اصول ( )52( ،)01( ،)25و ( )32قانون اساسي استناد كرده است .اصل ( )25كه مهمترين
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منبع تفكيک قوا در جمهوري اسالمي ايران به شمار ميرود ،يكي از مستندات شوراي
نگهبان جهت جلوگيري از تصويب قوانيني است كه منجر به اختالط امور تقنيني و اجرايي
ميشوند (مانند مورد 2ـ2ـ .)2همچنين در خصوص تبيين محدوده امر تقنيني ،شوراي
نگهبان با استناد به اين اصل و اينكه همه قوا زير نظر واليت فقيه اداره ميگردند برخي از
شئون قانونگذاري را از صالحيت مجلس شوراي اسالمي خارج دانسته است مانند موارد
(2ـ2ـ 9و 2ـ2ـ .)4همچنين اين شورا با ذكر اصل ( )01قانون اساسي ،مواردي را كه
مستقيماً مربوط به رهبري ميشود را قابل قانونگذاري براي مجلس نميداند (مورد 2ـ )2و
اين امر را خارج از صالحيت تقنيني مجلس مبعث از اصل ( )52قانون اساسي اعالم
ميكند (مورد 2ـ9ـ .)2همچنين اصل ( )32قانون اساسي يكي از پر استنادترين اصول
براي شوراي نگهبان در بحث تمييز تقنين از اجرا بوده و در تشخيص ماهيت تقنيني امور
بسيار كاربرد دارد ،در حالي كه اين اصل به خودي خود فقط بر غير قابل تفويض بودن
اختيار تقنيني نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اشاره ميكند و اينكه چه امري تقنيني است
و چه امري تقنيني نيست ،از اين اصل استنباط نميشود .اما هر جا شورا خواسته است
اعالم نمايد كه موردي ماهيت تقنيني دارد و نيازمند قانونگذاري مجلس است از ايراد
اصل ( )32استفاده كرده است كه در اكثر اين موارد يک پايه استدالل كه مربوط به ماهيت
تقنيني آن موضوع است ذكر نميگردد (مانند مورد 2ـ4ـ 3كه اصل  90كه ماهيت تقنيني
جرم و مجازات را تأكيد كرده است ذكر نشده و فقط به اصل  32اشاره شده است) .البته
الزم به ذكر است كه عدم ذكر پايه ديگر استدالل در برخي از موارد ناشي از غفلت شورا
از ذكر اصول ديگر قانون اساسي نيست ،چراكه اصل مصرحي در آن زمينه وجود ندارد و
با تذكر ايراد اصل ( )32در حقيقت تشخيص و استنباط مستقل شوراي نگهبان از ماهيت
تقنيني يک امر بر اساس كليت قانون اساسي مشخص ميگردد (مانند مورد شماره 2ـ4ـ29
كه با استناد به اصل  ،32تشخيص امور تصديگري و حاكميتي ،به عنوان امري تقنيني تبيين
شده است) .البته از ايراداتي كه شورا مستند به اين اصل گرفته است ،حدود صالحيتهاي
مجلس شوراي اسالمي در امر قانوگذاري نيز قابل فهم است (مورد 2ـ4ـ.)4

 .2معیارها و حدود امر اجرایی
از آنجايي كه تعريف روشني از امور اجرايي در قانون اساسي وجود ندارد ،بررسي
آراء شوراي نگهبان قانون اساسي ميتواند تا حدودي از اين ابهام مفهومي بكاهد و به
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تمييز تقنين از اجرا كمک كند .به همين منظور اصول مورد استناد شوراي نگهبان در
اظهارنظرهاي اين نهاد ،مطرح ميگردد.

2ـ .1اصل  75قانون اساسی
با بررسي نظرات شوراي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل ( ،)25ايراد مغايرت
با قانون اساسي گرفته است موارد زير قابل برداشت است؛
2ـ1ـ .1نصب و عزل مقامات اجرايي (غير از وزراء) عملي است اجرايي و قوه مقننه
حق دخالت در آن را ندارد مگر حق سؤال و استيضاح از رئيس جمهور و وزرا .مانند نظر
شماره م 2923/مورخ  2901/9/2شوراي نگهبان(.)99
2ـ1ـ .2تصويب بودجه امري تقنيني است ولي تخصيص و مصرف آن امري اجرايي
ميباشد و قوه مقننه حق دخالت در آن را ندارد .مانند نظر شماره  3219مورخ
 2902/22/20شوراي نگهبان(.)94
2ـ1ـ .3هر هيئتي كه در قوه مجريه تشكيل شود و وظايف اجرايي داشته باشد قوه
مقننه حق دخالت در تصميمگيريها و تشكيل جلسات آن را ندارد ،هر چند كه حق
نظارت مجلس مبتني بر اصل ( )50قانون اساسي در خصوص تحقيق و تفحص پا
برجاست .مانند نظر شماره  3239مورخ  2902/2/92شوراي نگهبان(.)92
2ـ1ـ .4تهيه آييننامه اجرايي و اجراي آن امري اجرايي است و قوه مقننه حق دخالت
در آن را ندارد .مانند نظر شماره  2952مورخ  2951/9/23شوراي نگهبان(.)90
2ـ1ـ .5تقديم اليحه به مجلس امري اجرايي است و قوه مقننه نميتواند دولت را به
اين امر مكلف نمايد .مانند نظر شماره  5242مورخ  2959/3/2شوراي نگهبان(.)95
2ـ1ـ .6برگزاري انتخابات امري است اجرايي و ساير قوا حق دخالت در آن را ندارند.
مانند نظر شماره  222مورخ  2954/2/23شوراي نگهبان(.)93
2ـ1ـ .7تعيين جزئيات امور اجرايي مانند تعيين ساعات كار مراكز دولتي ،امري
اجرايي است و قوه مقننه نميتواند با دخالت در آن ،استقالل قوه مجريه را مختل كند بلكه
بايد اين امور را به آييننامه واگذار كرد ،چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره
 32/91/23313مورخ  )93(2932/21/5بر اين امر تأكيد ميكند.
2ـ1ـ .8قوه مجريه حق تدوين آييننامه براي قوانيني كه مربوط به نهادهاي غير از قوه
مجريه است را ندارد .مانند نظر شماره  35/91/25233مورخ  2935/9/22شوراي نگهبان(.)41
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2ـ .2اصل  06قانون اساسی
با بررسي نظرات شوراي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل ( ،)01ايراد مغايرت
با قانون اساسي گرفته است موارد زير قابل برداشت است؛
2ـ2ـ .1دولت عهدهدار وظايف اجرايي است و امور اجرايي بايد مستقيماً توسط دولت
انجام گيرد ،بنابراين مجلس نميتواند نهادهاي ديگر را در امور اجرايي بدون نظر دولت
مشاركت دهد .مانند نظريه شماره  4234مورخ  2902/9/4شوراي نگهبان(.)42
2ـ2ـ .2وظايف شوراي امنيت كشور از زمره امور اجرايي است و ساير قوا حق
دخالت در آن را ندارند .مانند نظر شماره  3392مورخ  )42(2902/9/29شوراي نگهبان.
2ـ2ـ .3تشكيل شوراي عالي بخشهاي مختلف اجرايي كشور نيز امري اجرايي است
و غير از وزير (به ويژه نمايندگان مجلس) حق عضويت همراه با حق رأي در آن را
ندارند .مانند نظر شماره  5242مورخ  2959/3/2شوراي نگهبان(.)49
2ـ2ـ .4تعليق كاركنان عملي است اجرايي و مجلس نميتواند با مصوبه خود اين
عمل اجرايي را به خارج از قوه مجريه واگذار كند .مانند نظر شماره  52/22/14443مورخ
 2952/2/20شوراي نگهبان(.)44
2ـ2ـ .5قواي مقننه و قضائيه حق دخالت در تصميمگيريها و تشكيل جلسات
شوراهايي كه در قوه مجريه تشكيل شده و وظايف اجرايي و نظارتي داشته باشند را
ندارند مگر آنكه پس از دخالت ،مصوبات شورا به تأييد وزير مربوطه يا رئيس جمهور
برسد .مانند نظر شماره  34/91/22023مورخ  )42(2934/4/22شوراي نگهبان.
2ـ2ـ .6تعيين ساعات كار مراكز دولتي ،امري است اجرايي و قوه مقننه نميتواند به
صورت جزئي در اين امور دخالت كند ،چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره
 32/91/23313مورخ  )40(2932/21/5بر اين امر تأكيد ميكند.
2ـ2ـ .7محول كردن هر اختياري كه ماهيت اجرايي نداشته باشد به شورايي در قوه
مجريه ممنوع است .مانند نظر شماره  35/91/25242مورخ  )45(2935/9/29شوراي نگهبان.

2ـ .3اصل ( )51قانون اساسی
با بررسي نظرات شوراي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل ( ،)52ايراد مغايرت
با قانون اساسي گرفته است موارد زير قابل برداشت است؛
ـ رئيس جمهور نميتواند نسبت به تشخيص ،برداشت ،نوع و كيفيت اعمال اختيار
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قانونگذاري مجلس اظهار نظر و يا اعمال قدرت كند .چنانكه شوراي نگهبان در نظر

شماره  32/91/2344مورخ  )43(2932/2/25بر اين امر تأكيد ميكند.

2ـ .4اصل ( )113قانون اساسی
بررسي نظرات شوراي نگهبان نشان ميدهد كه اين شورا در مواردي مانند نظر مربوط
به «اليحه اصالح قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري
اسالمي ايران» مورخ  2932/2/25ايراد اصل ( )229را وارد دانسته است اما از آنجايي كه
شوراي نگهبان در اين مورد ،اصل ( )229قانون اساسي را تفسير نيز كرده است و تمام
نظرات خود را در تفاسير تكرار كرده است در اين قسمت تفاسير نيز ذكر ميشود .از
موارد مذكور مفهوم امر «اجراي قانون اساسي» و محدوده آن قابل برداشت است؛
2ـ4ـ .1مسئوليت اجراي اصل ( )229قانون اساسي مربوط به جائي است كه اصلي از
اصول قانون اساسي يا به كلي اجراء نشده باشد يا متوقف شده باشد چنانكه شوراي نگهبان

در نظر شماره  52/22/2423مورخ  )43(2952/22/2خود بر اين امر تأكيد كرده است.

2ـ4ـ .2مستنبط از اصل ( )229قانون اساسي آن نيست كه رئيس جمهور بتواند در
مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند (مانند نظر
()21

شماره  55/22/9332مورخ )2955/3/22

يا در اين مورد هيأتي را تشكيل دهد چنانكه
()22

شوراي نگهبان در نظر شماره  32/91/2344مورخ 2932/2/25

خود بر اين امر تأكيد دارد.

2ـ4ـ .3مسئوليت اجرا در اصل ( )229قانون اساسي امري غير از «نظارت بر اجراي
قانون اساسي» است .چنانكه شوراي نگهبان در نظريه تفسيري شماره  32/91/45242مورخ

 )22(2932/4/22خود بر اين امر اشاره دارد.

2ـ4ـ .4مسئوليت اجراي رئيس جمهور در اصل ( )229قانون اساسي شامل مواردي نيست
كه قانون اساسي تشخيص ،برداشت نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده
مجلس خبرگان رهبري ،شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مجلس شوراي
اسالمي ،قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري گذاشته است .چنانكه شوراي نگهبان در نظريه
تفسيري شماره  32/91/45242مورخ  )29(2932/4/22خود بر اين امر تصريح ميكند.

2ـ .7اصل ( )124قانون اساسی
بررسي نظرات شوراي نگهبان نشان ميدهد كه اين شورا در مواردي بر مصوبات
مجلس شوراي اسالمي ايراد اصل ( )224گرفته است كه از ايرادات مذكور مورد زير
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درباره مفهوم امر اجرايي و محدوده آن قابل برداشت است؛
ـ قوه مقننه نميتواند براي رئيس جمهور معاون تعيين كند بلكه انتخاب معاون از
اختيارات اجرايي رئيس جمهور است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره  9034مورخ
 )24(2952/5/22بر اين امر تأكيد ميكند.

2ـ .5اصل ( )135قانون اساسی
با بررسي نظرات شوراي نگهبان در آن مواردي كه با ابتنا به اصل ( ،)293ايراد
مغايرت با قانون اساسي گرفته است موارد زير قابل برداشت است؛
2ـ7ـ .1اتخاذ تصميماتي موردي كه داراي ماهيت تصويبنامهاي هستند نظير ايجاد
مراكزي در دستگاههاي اجرايي ،امري است اجرايي و نيازمند تصويبنامه هيأت وزيران و
نميتوان آن را به غير واگذار كرد .همانگونه كه شوراي نگهبان در نظر شماره  0210مورخ
 )22(2902/3/29بر اين امر اشاره دارد.
2ـ7ـ .2تصويب آييننامه و دستورالعمل ،امري اجرايي است و حقي مختص هيأت
وزيران و يا جمعي و يا فردي از آنان است و سپردن آن به غير ايشان و همچنين دخالت
قوه مقننه در اين امر ممنوع است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره  2952مورخ
()20

2951/9/23

خود ،موكول كردن تصويب آييننامه به همكاري كميسيون بهداري و

بهزيستي مجلس شوراي اسالمي را خالف اصل ( )293قانون اساسي دانسته است .و در
()25

نظر تفسيري شماره 53/22/4222

مورخ  2953/2/22ارجاع تصويب آييننامه به

كميسيون با كميسيونهاي مجلس را خالف اصل ( )293قانون اساسي ميداند.
2ـ7ـ .3مديريت سازمانهاي اداري عملي است اجرايي و در صالحيت هيأت وزيران
و يا جمعي و يا فردي از آنان است و دخالت غير ايشان در اين امر ممنوع است .چنانكه
شوراي نگهبان در نظر شماره  4330مورخ  )23(2952/4/5به اين امر اشاره دارد.
2ـ7ـ .4تشكيالت شوراي عالي بخشهاي مختلف اجرايي كشور نيز امري اجرايي
است و غير از وزير (به ويژه نمايندگان مجلس) حق عضويت با حق رأي در آن را ندارند.
مانند نظر شماره  5242مورخ  2959/3/2شوراي نگهبان(.)23
2ـ7ـ .5تشخيص نياز به آييننامه اجرايي براي يک قانون امري است تقنيني و
واگذاري آن به غير از قوه مقننه ممنوع است .چنانكه شوراي نگهبان در نظر شماره
 32/91/493مورخ  )01(2932/2/25بر اين امر تأكيد ميكند.

فصلناهم ربرسی اهی حقوق عم

ومی  /سال دوم ،شماره  - 2بهار 2932

442

2ـ .5موارد متناقض
چنانكه پيش از اين گفته شد ،شوراي نگهبان سعي نموده است كه بر ارائه نظر بر
اساس يک برداشت از اصول قانون اساسي استوار بماند ولي همانگونه كه ديده شد در
برخي موارد اين شورا در تشخيص امور تقنيني به رويه خويش عمل نكرده است .در
تشخيص امور اجرايي مواردي از اين دست كمتر مشاهده ميگردد و اگر نقدي هم وارد
است بر نحوه ايرادات آن نهاد و عدم نيل به مقصود قانون اساسي است:
ـ همانگونه كه در مورد 2ـ 2مشاهده ميگردد ،طبق اصل ( )224قانون اساسي ،اختيار
داشتن معاون با رئيس جمهور است و مجلس نميتواند با تشكيل سازماني عنوان معاونت
بر آن نهد و شوراي نگهبان با همين استدالل ،نظر مذكور را اعالم ميدارد ،ولي مجلس
شوراي اسالمي در مقام اصالح ،فقط لفظ معاون را حذف كرده و منصوب بودن رئيس
سازمان محيط زيست توسط رئيس جمهور را تكرار ميكند و مصوبه اين بار مورد ايراد
شورا قرار نميگيرد .اين در حالي است كه تشكيل سازمان به رياست فردي منصوب رئيس
جمهور به معناي تشكيل معاونت براي رئيس جمهور است .كما اينكه در عمل مسئولين
سازمانهاي محيط زيست و ميراث فرهنگي كه برآمده از قانون مصوب مجلسند ،به عنوان
معاونان رئيس جمهور شناخته ميشوند و اين امر مغاير اصل ( )224قانون اساسي است.

2ـ .5برآیند
چنانكه گفته شد پس از بررسي تمام نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات
مجلس اول تا هشتم ،معيارهاي امر اجرايي و محدوده آن مستند به اصول (،)01( ،)25
( )224( ،)229( ،)52و ( )293قانون اساسي قابل برداشت است .نكته حائز اهميت در
خصوص اصل ( )25قانون اساسي آن است كه از آنجايي كه اين اصل به طور كلي
استقالل كاركردي قوا را بيان ميكند ،بنابراين شوراي نگهبان ميتوانسته در هر موردي كه
تشخيص ممزوج شدن حدود تقنين و اجرا را داده است ،عالوه بر استناد به ساير اصولي
كه مستقيماً مورد نظرش بوده ،به اصل ( )25قانون اساسي هم استناد كند (چنانكه در مورد
2ـ2ـ 4شورا عالوه بر استناد به اصل  293قانون اساسي ،به اصل  25نيز اشاره كرده است)
و حتي در برخي موارد از ذكر ايراد مستقيم چشم ميپوشد (مانند مورد 2ـ2ـ 2كه از
استناد به اصل  22قانون اساسي خودداري كرده و رأساً اصل  25قانون اساسي را مستند
ايراد خود قرار داده است) و يا اينكه تشخيص مستقل خود را از ماهيت اجرايي يک امر
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ذيل ايراد اين اصل بيان كند( .مانند مورد 2ـ2ـ 0در مورد برگزاري انتخابات) .همچنين
اصل ( )01قانون اساسي يكي ديگر از مستندات شوراي نگهبان در اعمال تفكيک قوا
ميباشد و بر اعمال قوه مجريه توسط رهبر ،رئيسجمهور و وزراء تأكيد دارد .بنابراين
هرجا شوراي نگهبان براي ايراد به مصوبات مجلس به اصل ( )01قانون اساسي استناد
كرده است ،در حقيقت در مقام تمييز امور اجرايي از غير آن بوده و از انجام آن توسط قوه
مقننه جلوگيري كرده است (مانند مورد 2ـ2ـ 0در مورد تعيين ساعت كار بانکها) .ديگر
آنكه شوراي نگهبان با استفاده از اطالق اصل ( )52قانون اساسي ،ورود مقامات اجرايي در
تشخيص و برداشت نوع و كيفيت امر قانون گذاري را ممنوع دانسته و از اين جهت آن را
به عنوان محدوديتهاي امر اجرايي ياد ميكند .در مورد اصل ( )229قانون اساسي نيز
بايد اشاره كرد كه اين اصل از آنجا كه رئيس جمهور را مسئول اجراي قانون اساسي اعالم
ميكند ،به بحث تفكيک تقنين از اجرا مرتبط ميشود .مفهوم اين اصل تا به حال بارها از
شوراي نگهبان مورد سؤال واقع شده است و شورا نيز بارها تأكيد كرده كه مسئوليت
اجراي قانون اساسي مذكور در اصل ( )229قانون اساسي بايد بهگونهاي تفسير گردد كه
موجب از بين رفتن مرزهاي استقالل قوا نشود .بنابراين مسئوليت اجراي قانون اساسي
توسط رئيس جمهور تا آن جاست كه قانون اساسي لوازم اجراي آن را براي قوه اجرايي
كشور ديده باشد و يا اينكه اصلي وجود داشته باشد كه مسئول مستقيمي نداشته باشد و بر
آن اساس رئيس جمهور به استناد اطالق اصل ( )229قانون اساسي مسئول اجراي آن
گردد .مانند اصل ( )3قانون اساسي در مورد امر به معروف و نهي از منكر كه لوازم
اجرايي آن براي مقام خاصي در قانون اساسي ديده نشده است .در غير از اين موارد يعني
در جايي كه اصلي از اصول قانون اساسي داراي مسئولي خارج از قوه مجريه ميباشد
اصل ( )229قانون اساسي كاربردي ندارد .از اين منظر و متناسب با بحث ما دراين نوشتار،
در تقابل تقنين و اجرا ،اصل ( )229قانون اساسي مطابق نظرات شوراي نگهبان هيچگونه
تفوقي را براي رئيسجمهور در اصول مربوط به تقنين بر مجلس شوراي اسالمي ايجاد
نخواهد كرد .اصل ( )224قانون اساسي نيز يكي ديگر از اصول مورد استناد شوراي
نگهبان در خصوص تفكيک تقنين از اجراست كه در مورد اختيار رئيس جمهور در نصب
معاون سخن ميگويد .در مواردي كه ضمن معرفي اعضاي يک تشكيالت ،از رئيس يک
سازمان به عنوان معاونت رئيس جمهور ياد ميشود شوراي نگهبان ايراد اين اصل را
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متذكر شده است چراكه تصميمگيري در خصوص داشتن معاونت طبق اين اصل جزء
عمليات اجرايي است و قوه مقننه حق دخالت در آن را ندارد .اما در خصوص اصل
( )293قانون اساسي بايد اشاره كرد كه شوراي نگهبان در ايرادات خود به مصوبات
مجلس از دو منظر به آييننامهها پرداخته است :نخست آنكه در صورتي كه سخن از
آييننامه اجرايي در يک مصوبه آمده باشد حتماً بايد توسط مقام ذيربط يعني هيأت وزيران
و وزير مربوطه صادر شود و صدور آنها با هر گونه دخالت ديگران و عدم تأييد نهايي
وزير يا رئيس جمهور ،خالف اصل ( )293قانون اساسي اعالم ميشود (مانند مورد
2ـ5ـ )2و ديگر آنكه صدور آييننامههاي مستقل در حوزههاي انجام وظايف اداري و
تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري تا جايي كه خالف قوانين عادي نباشد را
امر اجرايي و در صالحيت هيأت وزيران و وزير مرتبط ميداند (مانند نظر شماره 2ـ5ـ.)9
اما نكته حائز اهميت آن است كه شوراي نگهبان عليرغم تأكيد بر ماهيت قانوني
«ضوابط اجرايي» ،در برخي موارد اين مفهوم را اعم از اجرايي و تقنيني دانسته و تشخيص
ماهيت آييننامه اجرايي داشتن يک ضابطه و به تبع آن نيازمند تصويب مقامات اجرايي
بودن يا قانون بودن آن ضابطه و نيازمند تصويب مجلس بودن آن را منوط به تشخيص
خود نمايندگان و تلقي آنها از آن ضابطه ميداند و مانند نظر شماره  30/91/24354مورخ
()02

2930/22/0

اظهار ميكند كه اگر منظور از ضوابط مذكور موازين قانوني است خالف

اصل ( )32است چرا كه به غير نمايندگان سپرده شده است و اگر منظور از آن ضابطه
موارد آييننامهاي است سپردن آن به گروهي كه عضو غير وزير هم دارد خالف اصل
( )293قانون اساسي است.

نتیجهگیری
براي تمييز تقنين از اجرا و محدوده هر يک از آنها در نظرات شوراي نگهبان و پس از
فقدان نظرات تفسيري كافي در اين خصوص الجرم نظرات شوراي نگهبان در مقام
اظهارنظر درخصوص مصوبات مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از جمعبندي و
استخراج مناط ،معيارهاي شورا مبني بر تشخيص و حدود امر تقنيني و اجرايي مرتبط با هر
اصل قانون اساسي ذيل دو بخش امور تقنيني و امور اجرايي ،مطرح گرديد .در پايان هر
بخش موارد خالف رويه شورا و متناقض با معيارهاي مستخرج ذكر گرديد.
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آنچه كه اكنون به عنوان جمعبندي بايد ارائه گردد در حقيقت پيش از اين به صورت
خُردتر در پايان بررسي هر يک از بخشهاي امور تقنيني و اجرايي به عنوان برآيند ارائه
شده است ،اما آنچه كه بايد اضافه نمود آن است كه طبق اين تحقيق ،شوراي نگهبان در
خصوص برشمردن مصاديق تقنيني و اجرايي سعي بر آن داشته است كه حتي االمكان از
يک الگوي واحد پيروي كند و تا حدود زيادي نيز در اين مهم موفق بوده است ،چنانكه
اين نوشتار به ذكر اين الگوها و تعداد زياد نظراتي كه وجود يک الگو را در برداشت از
هر اصل ثابت ميكرد ،پرداخت .ليكن همانگونه كه در موارد متناقض ذكر شد ،موارد
متعارضي نيز وجود دارد كه از استحكام اين ادعا كه از نظرات شوراي نگهبان ميتوان يک
الگوي جامع و مانع جهت تمييز تقنين از اجرا استخراج كرد را ميكاهد .اما نبايد چند
نكته را از نظر دور داشت:
نخست آنكه :موارد تناقض برشمرده شده نسبت به موارد متكي بر يک سير واحد و
منطقي داراي فراواني بسيار كمتري است ،بنابراين از ارزش كار علمي انجام شده نميكاهد.
ديگر آنكه :بررسي انجام شده در مورد نظرات شوراي نگهبان در يک بازة زماني
حدوداً  92ساله صورت گرفته است و در اين مدت نه چندان اندک ،موارد زيادي ميتواند
بر تغيير نظرات شوراي نگهبان مؤثر افتاده باشد كه از آن جمله ميتوان به تغيير اعضاي
شوراي نگهبان به مرور زمان و حتي تكامل و تغيير فهم اعضاي شورا از اصول قانون
اساسي ،اشاره كرد.
سوم آنكه :پويايي يک نظام حقوقي به انعطاف و همراهي موازين آن نظام با شرايط
اجتماعي نيز بستگي دارد تا اينكه در برداشت نظر از اصولي كه تاب تفاسير و
برداشتهاي متفاوتي دارند به عنوان پلي جهت عبور كم هزينه از دوران گذار به كار آيند.
و آخر آنكه :موارد پيش گفته عليرغم داشتن سهمي از واقعيت نبايد مانع از طرح
لزوم امعان دقت نظر بيشتر شوراي نگهبان بر پيروي از يک سبک واحد در برداشت از
اصول قانون اساسي به ويژه در حيطه تمييز تقنين از اجرا گردد.
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یادداشتها
1ـ « ...ماده  4نيز مغاير با قانون اساسي است زيرا تعيين ناظر دائمي در وزارتخانهها و
سازمانهاي دولتي از طرف مجلس شوراي اسالمي نوعي دخالت قوه مقننه در قوه مجريه است و
اين احراز مصاديق اصل ( )50نميباشد».
2ـ «موظف نمودن وزير به شركت در كميسيون تخصصي در بند  2ماده واحده مغاير اصول
 51 ،25و  33بوده فلذا مغاير قانون اساسي شناخته شد».
3ـ «4ـ در بندهاي  22 ،3 ،0 ،2 ،9 ،2و  25ماده  0چون وظايف بندهاي  24 ،0 ،2و  22شوراي
عالي انقالب فرهنگي را به شوراي عالي آموزش و پرورش داده است ،لذا مغاير با اختيارات واليت
مطلقه فقيه مصرح در اصل  25قانون اساسي و نيز مغاير با موازين شرع شناخته شد...
3 ...ـ اطالق ماده  20چون شامل مصوبات شوراي انقالب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت
نظام ميشود لذا مغاير اصل  25و  222قانون اساسي شناخته شد» .همچنين است نظريات شماره
شماره  31/22/2353مورخ  2931/21/2و 2395ـ ق مورخ  2931/22/3و . ...
4ـ «2ـ اطالع عدم معافيت مالياتي مستفاد از مواد (2و  )04و تبصرههاي آنها نسبت به مواردي
كه حضرت امام(ره) يا مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) نظر به معافيت دادهاند ،نظير آستان قدس
رضوي ،خالف شرع و مغاير اصل  25قانون اساسي است» همچنين است نظريات شماره
 31/22/2353مورخ  2931/21/2و شماره 2395ـ ق مورخ  2931/22/3و ...
5ـ «در ماده  232الزام وزير و رئيس جمهور به جواب دادن به تذكر نمايندگان ،خالف اصل
 25قانون اساسي است».
6ـ «2ـ نظر به اينكه به موجب اصل  52قانون اساسي( ،مجلس شوراي اسالمي در حدود مقرر
در قانون اساسي ميتواند قانون وضع نمايد) و طبق اصل ( 01اعمال قوه مجريه جز در اموري كه
مستقيماً به عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا است)
قانونگذاري مجلس شوراي اسالمي در رابطه با نماينده مقام رهبري در وزارت اطالعات ،خارج از
حدود مصرح در قانون اساسي است بنابراين ماده  2با اصول  01و  52قانون اساسي مغاير است».
7ـ ر.ک به شماره .3
8ـ « ...اين اصطالحات و عناوين اگر احتياج به تعريف دارد چنانكه در طرح فرض شده است
بايد قبالً مانند مصوبه معادن در طرح ،مذكور و كل طرح با توجه به آن تعاريف به تصويب برسد
و اگر احتياج به تعريف ندارد پس واگذاري آن به آييننامه مفهومش واگذاري اختيار كوتاه كردن
يا گسترش دادن موضوع حكم و مفهم مشخص اين اطالعات و عناوين به هيأت وزيران است و
چون مآالً قانونگذاري است ،با اصل  32قانون اساسي مغايرت دارد .» ...همچنين است نظريات
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شماره  50/22/2123مورخ  2950/3/91و شماره  31/22/2302مورخ  2931/21/2و . ...
9ـ «2ـ ماده  29كه تعيين ضوابط اجازه تأسيس و توسعه و انتقال مؤسسات پزشكي را در تمام
كشور به عهده آييننامه ميگذارد ،به نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان مغاير با اصل  32قانون
اساسي است» .همچنين است نظريات شماره  3330مورخ  2902/9/29و شماره  21305مورخ
 2902/22/23و . ...
11ـ «9ـ بند  2تبصره  53كه اختياراتي [نظير معافيت از پرداخت تمام يا قسمتي از بهاي
گذرنامه] را به هيأتدولت واگذار نموده است كه قانونگذاري است و در صالحيت مجلس
شوراي اسالمي ميباشد مغاير با اصل  32قانون اساسي شناخته شد» .همچنين است نظريات شماره
 2952مورخ  2951/9/23و شماره  5034مورخ  2959/22/22و . ...
11ـ « بند ب ماده واحده [كه اصالح و تغيرات الزم در تشكيالت و حقوق كادر و  ...با موافقت
كميسيون ديوان محاسبات مجلس ميداند] با اصل  32قانون اساسي كه قانونگذاري را از آن
مجلس شوراي اسالمي ميداند مغايرت دارد» .همچنين است نظريات شماره  9912مورخ
 2952/9/21و شماره  9924مورخ  2952/9/29و . ...
12ـ «4ـ چون مواردي كه در ماده  2و تبصره  9مواد  22و  22و  29موكول به اذن حاكم شرع
شده است مواردي است كه با حقوق افراد و حرمت حيثيات آنها ارتباط دارد و اين موارد بطور
تفصيل در قانون معلوم نشده است و احالة آن به مقامات قضايي و اجرايي نوعي قانونگذاري
است با اصل  32قانون اساسي مغايرت دارد» .همچنين است نظريات شماره 2539ـ ق مورخ
 2904/3/25و شماره  34/91/22542مورخ  2934/2/24و . ...
13ـ «23ـ ماده  92خالف موازين شرع است و تبصره آن نيز [كه تعيين برخي موارد از جمله
كار افتادگي و ...بر عهده دستورالعملهاي شوراي عالي كار گذاشته است] چون نوعي
قانونگذاري است خالف اصل  32قانون اساسي است» .همچنين است نظريات شماره
 55/22/2023مورخ  2955/2/2و شماره  53/22/2354مورخ  2953/3/91و . ...
14ـ «2ـ نظر به اينكه در تبصره ماده  5حدود صالحيت علمي و اخالقي ذكر نشده است مغاير
با اصل  32قانون اساسي است» .همچنين است نظريات شماره  3322مورخ  2902/2/29و شماره
 31/22/2112مورخ 2931/2/23و . ...
15ـ «2ـ ذيل تبصره  2كه تعيين ميزان جريمه را منوط به تصويب هيأتوزيران نموده مغاير با
اصل  32قانون اساسي شناخته شد» .همچنين است نظريات شماره  301مورخ  2954/0/23و
شماره  50/22/2123مورخ  2950/3/91و . ...
16ـ «2ـ بخشي از هدف و وظايف مذكور در در موارد  9 ،2و  4طرح تشكيل شورايعالي
اشتغال از مقوله تقنين است كه مربوط به مجلس شوراي اسالمي است ،بخشي ديگر از آنها نيز يا
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از وظايف و اختيارات هيأت وزيران و يا از جمله وظايف و اختيارات وزير و وزارت كار و امور
اجتماعي است ،از اين رو تفويض تعيين اهداف و اجراي وظايفي كه بر عهده قوه مقننه و
هيأت وزيران و يا وزير كار و امور كار و امور اجتماعي است به شورايي مركب از تعدادي از
وزيران و مسئوالن غير وزير مغاير اصل  32 ،01 ،23و  293قانون اساسي است» .همچنين است
نظريات شماره  32/91/0209مورخ  2932/21/24و شماره  32/91/0422مورخ  2932/22/4و . ...
17ـ «با توجه به اينكه آييننامه ايمني انبارهاي كاال مصوب  2922به تصويب كميسيونهاي
مجلسين سنا و شوراي ملي سابق رسيده است و قانون محسوب ميشود؛ تفويض اختيار اصالح آن
به دولت مغاير اصل  32قانون اساسي است» .همچنين است نظريات شماره  34/91/22315مورخ
 2934/2/2و شماره  35/91/23930مورخ  2935/3/20و . ...
18ـ 2ـ وضع عوارض موضوع بند ي ماده  4از آنجا كه از امور تقنيني است و بايد توسط
مجلس وضع گردد و در اين جا توسط كارگروه  ...تعيين ميشود خالف اصل  32قانون اساسي
شناخته شد.
9...ـ برقراري عوارض توسط شوراهاي اسالمي خالف اصل  32قانون اساسي است» .همچنين
است نظريه شماره  32/21/2321مورخ .2932/3/22
19ـ «22ـ تبصره  2ماده ( )52كه تصويب نحوه رسيدگي و صدور رأي و تهيه آييننامه اجرايي
و مالي را بر عهده آييننامه قرار داده است از اين جهت مغاير با اصل  32قانون اساسي شناخته
شد» .همچنين است نظريات شماره  34/91/22322مورخ  2934/2/2و شماره 32/91/20294
مورخ 2932/4/22و . ...
21ـ «2ـ تبصره ( )2ماده واحده از اين جهت كه تفكيک امور تصدي و حاكميتي را به
هيأتوزيران محول نموده و اين امر از شئون قانونگذاري است لذا مغاير با اصل  32قانون اساسي
است».
21ـ «2ـ اطالق بند  2ماده [ 4كه در مورد تأييد بودجه توسط شورايعالي است] ،مغاير اصل
 32قانون اساسي شناخته شد».
22ـ «9ـ تعيين ضوابط كلي به نحو مذكور در بند ه ماده  22و همچنين تصويب تعاريف و
اصطالحات استانداردهاي موضوع بند س ماده  20بر عهده شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي
گذاشته شده است و واگذاري اين امور به غير هيأتوزيران مغاير اصل  293قانون اساسي شناخته
شد».
23ـ «3ـ بند ز ماده  3چون تعيين خط مشي بر عهدة آن گروه است خالف اصل  01و  293و
موارد ديگري كه شورا مستقل عمل ميكند خالف اصل  01قانون اساسي است».
24ـ «2ـ تشكيل شوراي عالي با كفيت مذكور در ماده  2و وظايف مذكور در ماده  0كه
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متشكل از عضو غير وزير است و وظيفة تهية آييننامه را بر عهده دارد خالف اصل  01و 293
قانون اساسي است».
25ـ «الف) ماده  2با توجه به شرح وظايفي كه براي شوراي عالي تعيين شده است [از جمله
تهيه خط مشي] خالف اصل  293قانون اساسي است».
26ـ «2ـ اطالق عبارت تصويب مقررات آموزش و پرورش در صدر ماده ( )2و عبارت ساير
امور در ذيل اين ماده در موارديكه قانوني وجود نداشته باشد به نحوي تقنين است .لذا مغاير
اصل  32قانون شناخته شد».
27ـ ر.ک به شماره .20
28ـ «2ـ تبصره ( )2ماده ( )2مقصود از ضوابط مذكور در اين ماده چنانچه قانونگذاري باشد
مغاير اصل  32قانون اساسي است و اگر آييننامه باشد مغاير اصل  293قانون اساسي است».
29ـ «وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره ميشوند ،در
صورت ضرورت با تأييد سازمان و تصويب هيأت وزيران ميتوانند حسب وظايف قانوني خود در
برخي از سطوح تقسيمات كشوري واحد سازماني داشته باشند .در اين صورت كليه واحدهاي
وابسته به يک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يک از سطوح
تقسيمات كشوري در يک واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار ميگيرند .موارد استثناء
از حكم اخير اين ماده با تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد».
31ـ «تبصره ( )4الحاقي به ماده ( )24قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به شرح زير
اصالح ميشود :تبصره 4ـ ساير موارد مستثني از شمول اين ماده بنا به پيشنهاد مشترک دستگاه
ذيربط و وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود».
31ـ « 2ـ تعيين وظيفه دبيرخانه شورا ،پشتيباني علمي ،پژوهشي و خدماتي متناسب با وظايف و
مسئوليت هاي شورا ،نظارت بر حسن اجراي مصوبات و توسعه ارتباطات با مجريان و مردم و ساير
امور ذيل ماده ( )2به آييننامه داخلي واگذار شده است اين موارد شامل اموري ميگردد كه به
حقوق مردم مربوط است ،از مصاديق آيين نامه موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي
ميباشد .لذا تصويب آييننامه مذكور توسط شوراي عالي آموزش و پروش مغاير اين اصل شناخته شد».
32ـ «ماده  ،2تبصره  :2آئين نامه تعيين انواع تخلفات و جرايم مربوط به سير و حركت ناوگان
در شبكه حمل و نقل ريلي و نحوه رسيدگي به آنها توسط هيأت مديره راه آهن تهيه و به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد»
33ـ « 2ـ آن قسمت از بند يک ماده واحده كه تعيين رئيس كل بانک مركزي و قائم مقام او را
مقيد به تأييد صالحيت آنها به وسيله مجلس شوراي اسالمي مينمايد ،چون نوعي دخالت قوه
مقننه در قوه مجريه ميباشد ،با اصل  25قانون اساسي مغاير است» .همچنين است نظريات شماره
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 4143مورخ  2952/21/24و شماره  33/91/4130مورخ  2933/21/0و . ...
34ـ «2ـ بند ب تبصره  3و نيز تبصره  29كه مصرف اعتبار مصوب را با نظارت نمايندگان
حوزه انتخابيه مربوطه قرار داده و نيز قسمت اخير تبصره  09مغاير با قسمت اخير اصل  25قانون
اساسي شناخته شد».
35ـ « اگرچه مجلس شوراي اسالمي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد ولي از
لحاظ اينكه هيأت مذكور در بند  2وظايف اجرايي دارد و به موجب اين بند جلسات هيأت بدون
حضور ناظر مجلس شوراي اسالمي رسميت ندارد ،با استقالل قوه مجريه كه مطرح در اصل 25
قانون اساسي است مغايرت دارد» .همچنين است نظريات شماره  4239مورخ  2952/22/22و
شماره  0115مورخ  2952/22/23و . ...
36ـ «2ـ در تبصره يک ماده  2اصالحي و تبصره  9ماده  21الحاقي و تبصره  0ماده 23
الحاقي كه تهيه و تأييد آيين نامه موكول به همكاري كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي
اسالمي شده مغاير با اصل  25و اصل  293قانون اساسي ميباشد».
37ـ «29ـ رديف  2در بند ب تبصره  22در خصوص الزام دولت به تقديم اليحه مغاير اصول 25
و  54قانون اساسي است» .همچنين است نظريه شماره  53/22/2354مورخ  2953/3/91شوراي نگهبان.
38ـ «0ـ ماده [ 51كه نظر هيأت مركزي نظارت مجلس بر انتخابات شوراها را در مورد ابطال
يا توقيف انتخابات قطعي و الزماالجرا دانسته است] مغاير اصول  25و  52قانون اساسي است».
همچنين است نظريه شماره  31/22/2023مورخ .2931/3/23
39ـ «نظر به اينكه تعيين اينگونه موارد از امور اجرايي است و با توجه به اصل  25قانون
اساسي كه مبين استقالل قوا است ،مغاير اين اصل و در اين خصوص نيز مغاير اصل  01قانون
اساسي تشخيص داده شد».
41ـ «3ـ تفويض تدوين آييننامه مندرج در تبصره ماده ( )23در خصوص دستگاههاي زير نظر
مقام معظم رهبري و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام ،شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري و
همچنين قواي مقننه و قضائيه ،مغاير اصول مربوط به اين دستگاهها و نيز اصول  25و  221قانون
اساسي شناخته شد».
41ـ «2ـ ماده  21چون مربوط به وظايف اجرايي است كه دولت عهدهدار آن است و بايد
مستقيماً به وسيله دولت انجام بگيرد ،از اين جهت مشاركت سپاه را در امور مذكوره به درخواست
دولت و مسئولين مربوطه قرار نداده است با اصل  01و  221نيز مغاير ميباشد».
42ـ «...همچنين بند  9و  22ماده مذكور (عضويت دادستان كل كشور و دادستان انقالب) و
بند  2و 3ماده ( 0عضويت دادستان انقالب اسالمي استان و دادستان استان) و بند  2و  0ماده 5
(عضويت دادستان انقالب اسالمي شهرستان و دادستان عمومي شهرستان) و بند  4ماده 3
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(عضويت دادستان دادگاه بخش) با اصل  01قانون اساسي مغايرت دارد»
43ـ «0ـ تشكيل شوراي عالي مصرف در تبصره  23كه دو عضو از نمايندگان مجلس دارد
مغاير اصول  01و  293قانون اساسي شناخته شد» .همچنين است نظريات شماره 55/22/2324
مورخ  2955/9/21و شماره  53/22/2354مورخ  2953/3/91و . ...
44ـ «2ـ در ماده  3الزام وزير يا رئيس دستگاه به تعليق و نيز (در غير اين صورت رئيس
سازمان شخصاً نسبت به تعليق اقدام مينمايند) مغاير اصل  01قانون اساسي شناخته شد» .همچنين
است نظريه شماره  30/91/22210مورخ .2930/22/24
45ـ «2ـ ماده ( )2با توجه به تبصره ( )2آن از اين نظر كه تصميمگيري در امور اجرايي را به
شورايي محول نموده كه غير از قوه مجريه در آن عضويت دارند ،مغاير اصول  25و  01قانون
اساسي شناخته شد» .همچنين است نظريات شماره  34/91/29549مورخ  2934/3/23و شماره
 32/91/23223مورخ  2932/3/5و . ...
46ـ رک به شماره .44
47ـ «0ـ در ماده  23اطالق سياستگذاري مغاير اصل  32قانون اساسي شناخته شد ،عالوه بر
اين اختيارات محوله در اين ماده به شوراي مذكور [از جمله حل اختالف و ايجاد وحدت رويه و
ارشاد و ]...خالف اصل  01قانون اساسي است» .همچنين است نظريات شماره 30/91/29215
مورخ  2930/3/20و شماره  31/91/42232مورخ .2931/2/22
48ـ «د :شمول دستگاههاي حكومتي ،در مورد خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و مجمع
تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسالمي و قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه
قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه اي داده است نسبت به تشخيص ،برداشت ،نوع و كيفيت
اعمال اين اختيار و مسئوليت خالف اصول مربوط قانون اساسي من جمله ،30 ،34 ،32 ،59 ،52
 220 ،222 ،213 ،213 ،215 ،33 ،33شناخته شد»...
49ـ « ...ضمناً اصل  229نيز مربوط به جائي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي
اجراء نشده باشد يا متوقف شده باشد در اينجا وظيفه رياست جمهور است كه از مقامات مسئول
بخواهد آن اصل را اعمال كنند و آن هم به مسائلي از قبيل انتخابات مربوط نميباشد»
51ـ «عالوه بر اينكه مستفاد از اصل  229قانون اساسي اين نيست كه رئيس محترم جمهوري
بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند و.»...
51ـ «2ـ9ـ چون ظاهر ماده  ،2استقالل هيأت مذكور در مقام عمل است ،لذا اصل تشكيل
چنين هيأتي خالف اصل  229شناخته شد».
52ـ «2ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجراء در اصل
 229قانون اساسي ،امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است».
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53ـ «مسئوليت رئيسجمهور در اصل  229شامل مواردي نميشود كه قانون اساسي تشخيص،
برداشت ،نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري ،شوراي
نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مجلس شوراي اسالمي ،قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه
ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفهاي محول نموده است».
54ـ «بند  2در رابطه با اصالح ماده  2از اين جهت كه رئيس سازمان را الزاماً معاون رئيس
جمهور دانسته است خالف اصل  224قانون اساسي شناخته شد» .همچنين است نظريه شماره .1202
55ـ «در ماده  2چون مفهوم بند  9و  ،2تصويبنامه است و به موجب اصل  293قانون اساسي
تصويب آن در مثل اين مورد با هيأت وزيران است مغاير با قانون اساسي شناخته شد».
56ـ «در تبصره يک ماده  2اصالحي و تبصره  9ماده  21الحاقي و تبصره  0ماده  23الحاقي كه
تهيه و تأييد آييننامه موكول به همكاري كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسالمي شده
مغاير با اصل  25و اصل  293قانون اساسي است» .همچنين است نظريات شماره  3322مورخ
 2900/3/23و شماره  230مورخ  2903/2/29و . ...
57ـ «ارجاع تصويب آييننامه به كميسيون يا كميسيونهاي مجلس خالف اصل  293قانون
اساسي است».
58ـ «9ـ محدود كردن رئيس جمهور به انتخاب مديرعامل از ميان اعضاي هيأتمديره در ماده
 3خالف اصل  293قانون اساسي است» .همچنين است نظريه شماره  52/22/1232مورخ
.2952/2/23
59ـ «تشكيل شوراي عالي مصرف در تبصره [ 23كه دو عضو از نمايندگان مجلس دارد] مغاير
اصول  01و  293قانون اساسي شناخته شد» .همچنين است نظريات شماره  2919مورخ 2952/5/5
و شماره  5034مورخ  2959/22/22و . ...
61ـ «4ـ تعليق تشخيص نياز به آييننامه اجرايي به غير از مجلس شوراي اسالمي مغاير اصل
 293قانون اساسي است».
61ـ ر.ک به شماره .92
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مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)9831مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شوراي اسالمي دوره سوم (خرداد  2905تا خرداد  ،)2952تهران :نشر دادگستر.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)9831مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شوراي اسالمي دوره چهارم (خرداد  2952تا خرداد  ،)2952تهران :نشر دادگستر.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)9831مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شوراي اسالمي دوره پنجم (خرداد  2952تا خرداد  ،)2953تهران :نشر دادگستر.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)9819مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شوراي اسالمي دوره ششم (خرداد  2953تا خرداد  ،)2939تهران :معاونت
تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)9819مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شوراي اسالمي دوره هفتم (خرداد  2939تا خرداد  ،)2935تهران :معاونت
تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان( ،زیرچاپ) ،مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد
مصوبات مجلس شوراي اسالمي دوره هشتم (خرداد  2935تا خرداد  ،)2932تهران:
معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)9831مجموعه نظريات شوراي نگهبان (تفسيري ،مشورتي
در خصوص اصول قانون اساسي به انضمام استفساريهها و تذكرات)(2923ـ،)2933
تهران ،معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
قاضی ،سید ابوالفضل( )9838حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ،تهران :نشر میزان.
مهرپور ،حسین( ،)9831مجموعه نظريات شوراي نگهبان ،تهران :نشر دادگستر ،دوره اول،
جلد اول.
هاشمی ،سید محمد( ،)9811حقوق اساسي و ساختارهاي سياسي ،تهران :نشر میزان.

فصلناهم ربرسیاهی حقوق عم

ومی  /سال دوم ،شماره  - 2تابستان  ،2932صفحات  225تا 247

ابعاد حقوقي اعمال حق رأي در نظام حقوقي
جمهوري اسالمي ايران
قاسم محمدي ،2محمد سليماني درچه

*2

2ـ استاديار دانشگاه شهيد بهشتي(ره) ،تهران ،ايران
2ـ دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادق (عليهالسالم) ،تهران ،ايران
پذيرش5312/1/51 :

دريافت5312/2/25 :

چكيده
شرکت در انتخابات و رأي دادن در نظام حقوقي ايران داراي وضعيتي متفاوت با نظامهاي حقوقي
ديگر است .در نظام حقوقي ايران که بر مبناي فقه اماميه ترسيم شده است ،اعمال حق رأي با
مسئوليت افراد در تعيين سرنوشت خويش ،مسئوليت افراد در برابر حقوق ساير اشخاص در اجتماع و
نيز اقتدار و استواري حكومت اسالمي پيوند خورده است و با توجه به اصل تالزم حق و تكليف
نميتوان اعمال حق رأي را امري کامالً شخصي و حق فردي ارزيابي کرد.
هدف از انجام اين پژوهش بررسي ابعاد حقوقي اعمال حق رأي و نسبت سنجي آن با مسئوليت افراد
در قبال ساير اعضاي جامعه و نيز حكومت اسالمي از طريق پژوهش به روش کتابخانهاي است که
منجر به کشف ماهيت حقوقي حق رأي بشود.

كليدواژهها :انتخابات ،حق رأي ،حق ،تكليف ،حكومت اسالمي ،حق تعيين سرنوشت.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: Soleiman3@gmail.com
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مقدمه
انتخابات ،مجموعه عملياتي است که در جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني
براي مهار کردن قدرت ،تدبير شده است .از اين ديدگاه ،انتخابات به معني فنون گزينش و
شيوههاي مختلف تعيين نمايندگان است .به عبارت ديگر ،ابزاري است که به وسيله آن
ميتوان اراده شهروندان را در شكلگيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار
سياسي مداخله داد (قاضي.)232 :2935 ،
در سيره حكومتي اميرالمؤمنين(ع) ايشان با اهتمام جدي به آراي عمومي براي بدست
()2

گرفتن حكومت

و نيز نقش مؤثر مردم در تعيين سرنوشت خويش و اداره جامعه نشان
()2

دادند که در واقع مردم به لحاظ تكويني مختارند

تا با ارادة خويش و با تشخيص مصالح

و مفاسد خود حاکمان جامعه را تعيين کنند و اموراتشان را در سايه حكومت اسالمي اداره
()9

نمايند.

اي ن امر در صدر اسالم و در زمان ائمة معصومين (عليهمالسالم) نيز در بيعت

مردم با خلفا متجلي ميشد (رسولي محالتي 292 :2971 ،و سبحاني.)902 :2973 ،
همزمان با پيروزي انقالب اسالمي ايران به رهبري يك عالم ديني و با به رأي عمومي
گذاشتنِ مدل حكومتي نظام ،اين ارادة مردمي به شكل جديدي و در قالب رفراندوم متبلور
گشت و از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي به بعد به طور متوسط هر ساله يك انتخابات
براي تعيين رئيس جمهور ،نمايندگان مجلس خبرگان رهبري ،نمايندگان مجلس شوراي
اسالمي ،شوراهاي اسالمي شهر و روستا و ...برگزار گرديده است.
بدين ترتيب قانون اساسي ما براي اکثريت آراء ،ارزش زيادي قائل شده و مبناي اتخاذ
تصميم در مسايل عمومي و حكومتي را در هر مورد که به صورت شورايي ميباشد ،رأي
اکثريت دانسته است (ارسطا.)979 :2933 ،
اما سئوال اصلي اينجاست :ماهيت رأي چيست؟ رأي دادن و شرکت در انتخابات حق
مردم است يا تكليف آنان؟
طبيعتاً اگر رأي دادن و شرکت در انتخابات حق مردم باشد ،فرد ميتواند از اين حقِ
خويش صرفنظر کند و رأي ندهد و در مقابل اگر رأي دادن تكليف باشد ،همة واجدين
شرايط مكلف و موظف به دادن رأي ميباشند و نتيجتاً نميتوانند از آن سرپيچي کنند چرا
که در مفهوم حق« ،اختيار» و در مفهوم تكليف «الزام و اجبار» نهفته است.
براي يافتن پاسخ اين پرسش با بررسي مفاهيم «تكليف»« ،حق»« ،رأي» و اقسام آن،
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حق يا تكليف بودن رأي بررسي شده و ديدگاههاي مختلف در خصوص انتخابات و حق
رأي طرح شده و نهايتاً جمع بندي مباحث صورت گرفته است.

 .1تكليف ،حق و رأي و اقسام آن
1ـ .1معناي حق و تكليف
«تكليف» در لغت به معناي «چيزي از کسي درخواستن که در آن رنج باشد» و «حق و
فرض کاري که بايد بجاي آورده شود و واجب بود» (دهخدا ،2979 ،ج  )1051 :4معنا
شده است و در اصطالح حقوقي معادل لغت « »dutyدر انگليسي و به معناي «تعهد،
وظيفه ،اوامر و نواهي» (جعفري لنگرودي ،2973 ،ج )2409 :2گرفته شده است.
«حق» نيز در لغت به معناي «ثابت که انكار آن روا نباشد» و «آنچه اداي آن واجب
باشد ،حال واقع ،حكم مطابق با واقع» (علياکبر دهخدا ،2979 ،ج  .)3023 :1و در
اصطالح حقوقي معادل « »Rightدر انگليسي و « »droiteدر فرانسه گرفته شده و در معناي
حقوقي نيز حق «عبارت است از توانايي که شخص بر چيزي يا بر کسي داشته باشد»...
(جعفري لنگرودي ،2973 ،ج .)2113 :9
برخي نيز گفتهاند حق به معناي وجود مطلق و غير مقيدي که به هيچ قيدي تقييد نشده
باشد ،يعني ذات اقدس باري تعالي آمده است (تهانوي ،2331 ،ج اول .)139 :در اصطالح
عام حكم مطابق با واقع را گويند که بر اقوال و عقايد و مذاهب و اديان اطالق ميشود
(الطويخي545 :2912 ،؛ المقدمي.)249 :2337 ،

1ـ .2حق و انواع آن
حق از واژههاي سهل و ممتنع است .هرکسي آنرا به کار ميبرد و اجماالً معناي آن را
نيز در مييابد اما تعريف آن دشوار و موارد استعمال آن در متون فلسفي ،کالمي ،اخالقي،
فقهي و حقوقي متفاوت است.
حق به لحاظ منشأ پيدايش به سه قسم حق قانوني ،حق ديني يا شرعي و حق اخالقي
تقسيم ميشود (نبويان )292 :2937 ،که در زير مختصراً به آن اشاره ميکنيم:

1ـ2ـ .1حق قانوني
برخي در تعريف حق قانوني گفتهاند« :حقوقي هستند که قانون آنها را ايجاد ميکند»
( .)Campbell, 2006:87بنتام ،يكي از انديشمندان غربي نيز حق را صرفاً برآمده از قانون
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ميداند و معتقد است که حق براي من فرزند قانون است و حق طبيعي پسري است که
هرگز پدر ندارد (.)Waldron, 1984:4

()4

طبق اين ديدگاه چون ماهيت حق همان سود

است ،نميتوان از حق مجازات شدن سخن به ميان آورد مگر اينكه مجازات شدن را به
سود شخص جاني بدانيم(نبويان.)220 :2937 ،
اما فقهاي اسالمي تعريف ديگري از حق قانوني دارند .آنها حق قانوني را يكي از
اقسام حق ميدانند و معتقدند گاهي حقوق به نظام حاکم بر رفتار اجتماعي شهروندان يك
جامعه اطالق ميگردد ،يعني مجموعه بايدها و نبايدهايي که اعضاي يك جامعه ملزم به
رعايت آنها هستند .در اين اصطالح ديگر حقوق جمع حق نيست ،بلكه به معناي مفرد به
کار رفته و تقريباً مترادف با قانون است (مصباح يزدي )21 :2933 ،و منشأ آن اراده
اجتماعي مردمان جوامع است که توسط حاکميت جنبه الزامآور پيدا ميکند.
به عبارت ديگر مقصود از حق قانوني حقي است که حفظ و عدم تعدي از آنها الزم
و ترك آن موجب هرج و مرج و گسستن نظم عمومي است و براي اهميت آن نياز به
تدوين قانون در جامعه دارد و عدم پشتوانة قانوني ،امنيت اجتماعي را در معرض مخاطره
قرار ميدهد (جوادي آملي.)242 :2935 ،

1ـ2ـ .2حق اخالقي
«حق اخالقي» حقي است که درست ،مبنادار ،و مورد تأييد نظامهاي اخالقي و ديني
خاص و محدوده اين دسته از حقها وسيعتر از حقهاي قانوني است (نبويان.)291 :2937 ،
حق اخالقي صرفاً حقي مطابق با اصول و نظامهاي اخالقي است و اين اصول ممكن است
برآمده از عادات و آداب و رسوم و باورهاي سنتي جوامع باشد نه از متن دين و اعتقادات
مذهبي آنها(نبويان.)242 :2937 ،
دستهاي معتقدند که حق اخالقي ،بر خالف حق قانوني ،ضمانت اجراي بيروني ندارد.
بنابراين در صورت رعايت نشدن آن ،دولت و ساير مجريان قانون ،کسي را ملزم به رعايت
آن نخواهند کرد؛ در واقع انسان به حكم عقل و وجدان خود به رعايت اين دسته از حقوق
اقدام ميکند .به عالوه گستره حقوق اخالقي ،بر خالف حقوق قانوني (که فقط به روابط
ميان انسانها اختصاص دارد) ،هم روابط انسان با انسان و هم روابط انسان با حيوان ،گياه و
جماد را شامل ميشود (نبويان .)293 :2937 ،کسي که مرکبي دارد ،از نظر اسالم واجب
است غذا و آب و علوفه او را تأمين کند و اگر مريض شد او را تيمار کند .اين حقي است
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که حيوان بر صاحبش دارد(مصباح يزدي .)39 :2931 ،بر خالف حقوق قانوني که ترك آن
موجب گسست نظم عمومي و زوال امنيت اجتماعي ميشود (جوادي آملي.)242 :2935 ،

1ـ2ـ .3حق ديني يا شرعي
منشأ پيدايش حق منحصر به قانون و اخالق نيست؛ «دين» نيز يكي ديگر از مهمترين
منشأهاي حق شمرده ميشود .کلمه حقوق در اين اصطالح جمع حق و عبارت از مجموعه
حقهايي است که از سوي خدا براي انسان وضع و تضمين شده است .البته بر اساس
برخي از نظرياتي که درباره حقوق اخالقي بيان شده ،حقوق برآمده از دين در زمره همان
حقوق برآمده از اخالق قرار ميگيرند ،اما بنا بر بعضي از ديدگاهها ،حق اخالقي صرفاً
حقي مطابق با اصول و نظامهاي اخالقي است (نبويان.)242 :2937 ،
در حقيقت ،از آنجا که به کمال رساندن انسان پشتوانه جعل حقوق براي او است و او
به تنهايي قادر به فهم دقيق ابعاد وجودي و کماالت خود و ساير موجودات نيست و
نميتواند افعال متناسب با آن کماالت و نيز تأثيرگذاري افعال موجودات بر يكديگر را به
طور کامل درك کند؛ لذا خداوند حقوقي را براي انسان و ساير موجودات اعتبار ،و از
طريق وحي (به پيامبران الهي) در مجموعهاي به نام «دين» به انسان ابالغ کرده است
(جوادي آملي272 :2935 ،ـ .)217در نتيجه ،فقط دين توحيدي اين توانايي را دارد که
دقيقترين و کاملترين حقوق را بيان کند (نبويان.)242 :2937 ،
()5

برخي ديگر نيز اين حق را در اصطالح ديني معادل حقاهلل و حقّالنّاس گرفتهاند

و

اصطالحي فقهي در ابواب قضا ،شهادت و حدود دانستهاند .از اين زاويه دعاوي و مرافعات بر
دو قسم است :مرافعاتي که شاکي خصوصي دارد ،که از آن به «حقّالنّاس» تعبير ميشود و
مرافعاتي که شاکي خصوصي ندارد و به «حقاهلل» تعبير ميشود .در برخي مرافعات نيز هر دو
حيثيت ميتواند موجود باشد از قبيل حد قذف و حد سرقت (کديور.)75 :2937 ،

1ـ .3تعريف رأي
علماي حقوق «رأي» را به عملي تشريفاتي و حقوقي که شهروندان با انجام آن طبق
ضوابط و شرايط قانوني به گزينش نماينده يا نمايندگان ميپردازند ،تعريف کردهاند
(قاضي .)235 :2935 ،در تعريفي ديگري هم اينگونه آمده که« :عملي که توسط آن رأي
دهنده در تعيين نمايندگانش شرکت مينمايد يا درباره يك متن مشخص نظرش را ابراز
ميکند» ( di Villiers, 1999:225به نقل از تقي زاده.)32 :2932 ،
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از نظر روسو نيز حق رأي ،حقي نيست که خود به خود به افراد بشر داده شده باشد يا
حقي طبيعي نيست به اين معنا که به صورت طبيعي به بشر اختصاص داشته باشد.
ميبايست که انسانها مبارزه کنند تا حق ابراز عقايد و افكارشان را به وسيله برگه رأي
تسخير نمايند (دومينيك روسو.)217 :2939 ،
اما بنابر آراء رهبران جمهوري اسالمي ،رأي در حكومت اسالمي ،از يك سو به مثابة
حقي قانوني است که توسط قانونگذار و با اراده اکثريت اعضاي جامعه براي آحاد افراد
صالحيتدار به رسميت شناخته شده است و از سوي ديگر حق شرعي قلمداد ميشود که
ابزاري براي تعيين سرنوشت مردم بدست خويش است و توسط خداوند متعال به مردم
واگذار شده است .به نظر ميرسد اعمال اين حق شرعي از آن جهت که با حفظ و
استحكام نظام اسالمي و اقتدار و استواري آن پيوند خورده است ،تكليفي الهي شناخته
ميشود که عدم بهرهگيري از آن مستوجب عقوبت و مجازات الهي است ،هرچند که در
قانون غير الزام آور بوده و ضمانت اجرايي براي آن در نظر گرفته نشده باشد .اين معنا در
ادامه بيشتر تبيين ميشود.

 .2رأي؛ حق يا تكليف
2ـ .1مسئوليت افراد در تعيين سرنوشت خويش
بر اساس يك اصل اوليه اعتقادي در شريعت اسالم ،خداوند انسان را آزاد آفريده است
و تنها کسي که بر انسان واليت دارد ،خالق و پرورشدهنده او يعني ذات اقدس اله است
()1

و البته واليتخداوند بر انسان ،به معناي جبر و تحميل دين بر او نيست،

لذا اسارت و

بردگي انسان براي انسانهاي ديگر ،مايه ذلت و پستي و کمالناپذيري او گشته و چنين
()7

ذلتي ،مورد نهي خداوند و رسول اوست (جوادي آملي.)247 :2932 ،

در نتيجه ،اصل اولي درباره سيطره و واليت هر انساني بر انسان ديگر« ،عدم» است و
هيچ انساني حق واليت بر جامعه بشري ندارد مگر آنكه از سوي خالق و آفريدگار انسان
باشد .آنچه در اينجا توجه به آن الزم است ،اين است که پيام محوري اصل مزبور ،اين
ميباشد که هيچکس ،حق دخالت درشان و امر ديگري و سرپرستي او را ندارد؛ چرا که
مدار اين اصل ،همانا امر مردم وشان و کار مربوط به آنان است (جوادي آملي:2932 ،
 )243و اينگونه اسالم ،افراد را در تعيين سرنوشت خويش آزاد گذارده و انتخاب مسير و
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مقصد را به طور مسئوالنه به خودشان واگذار کرده است.
حق تعيين سرنوشت در ادبيات حقوق بشري معاصر و اسناد بينالمللي مورد توجه قرار
گرفته است .اين حق در ابعاد مختلف خود در اسناد بينالمللي مورد اشاره واقع شده و
کشورها را ملزم به رعايت آنها کرده است .حق انتخاب که جلوههاي گوناگوني در عرصه
حقوق و آزاديهاي مدني و سياسي دارد يكي از نمودهاي به رسميت شناخته شدن حق
()3

تعيين سرنوشت براي انسانهاست .آزادي فكر،
()22

انتخاب شغل،

()3

آزادي عقيده،
()22

آزادي پيوستن به احزاب و جوامع مدني،

()20

آزادي تردد،

آزادي
()29

آزادي تعليم و تربيت

و ...از جلوههاي اين حق بنيادين است.
حق تعيين سرنوشت در اعالميه جهاني حقوق بشر و دو ميثاق بينالمللي حقوق مدني
سياسي و ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به خوبي منعكس شده است.
بند  2و  9ماده  22اعالميه جهاني حقوق بشر ضمن ذکر حق ايفاي نقش و مشارکت
در امر کشورداري و حكومت از طريق انتخاب کردن و انتخاب شدن ،تصريح ميکند که
اراده و خواست مردم مبنا و اساس صالحيت حكومت است که البته اين اراده از طريق
انتخابات حقيقي و دورهاي و در فرايند رأيگيري آزادانه اظهار خواهد شد.
ميثاق بينالمللي حقوق مدني سياسي به صراحت به جزئيات بيشتري از اين حق
پرداخته است .اولين بند از اولين ماده ميثاق مستقيما به مسأله حق تعيين سرنوشت
ميپردازد« :همه مردمان حق تعيين سرنوشت دارند و از طريق اين حق ،آنان آزادانه
وضعيت سياسي خود را تعيين کرده ،آزادانه توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي خويش
را پي ميگيرند».
در مقدمه اعالميه اسالمي حقوق بشر با اشاره به «آزادي مسئوالنه بشريت» به «حق
کامل بشريت به آزادي و حق تعيين سرنوشت» تصريح شده است .در ماده يازده همين
اعالميه جهاني به روشني به حق تعيين سرنوشت افراد به دست خويش اشاره شده و آمده
است که «استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اين که بدترين نوع بردگي است ،شديداً
تحريم ميشود و ملتهايي که از آن رنج ميکشند حق دارند از آن رهائي يافته و سرنوشت
خويش را تعيين کنند».
در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران که بر مبناي فقه اماميه تدوين شده است،
قانونگذار با اشاره به ابعاد مختلف حق تعيين سرنوشت ،آزاديهاي بنيادين را براي همه
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()24

مردم ايران به رسميت شناخته است

و حق بر مشارکت سياسي را به عنوان بارزترين

تجلي حق تعيين سرنوشت مورد توجه قرار داده است.

2ـ .2تكليف و مسئوليت افراد در برابر اجتماع
بر اساس ديدگاه غربي انسان مالك همه چيز شناخته ميشود و رأي همچون مالي فرض
گرفته ميشود که متعلق به کسي است و ميتواند هرگونه که مايل است از آن استفاده کند.
در صورتي که چنين نيست و هرکسي تكليف واجب شرعي دارد که در انتخابات شرکت
کرده و فرد اصلح را شناسايي کرده و به او رأي دهد .منشاء اين تصور غلط ،مغالطة «حق» و
()25

«تكليف» است و بايد دانست که حق ،ناشي از تكليف است نه در برابر تكليف.

بنابر ديدگاه اسالمي ،حق و تكليف دو مفهوم متالزم و دو روي يك سكهاند .اين
ديدگاه توسط برخي از حقوقدانان نيز اينگونه تبيين شده که« :آدمي هم موضوع حقوق
است و هم موضوع تكاليف ،حق و تكليف دو روي يك ورقاند» (جعفري لنگرودي،
 ،2973ج  .)2409 :2وقتي ميگوييم «مردم يا حكومت چه تكاليفي دارند؟» اين ،بدان
معني است که طرف مقابل (حكومت يا مردم) چه حقوقي بر عهده طرف ديگر دارد .پس
صرف اثبات حق براي يك طرف ،مستلزم اثبات تكليف براي طرف مقابل است .اين ،يكي
از معاني متضايف( )21بودن حق و تكليف است (مصباح يزدي.)20 :2932 ،
در مقابل اين ديدگاه ،ديدگاه ديگري توسط انديشمندان غربي مطرح شده که طبق آن
حق و تكليف تالزمي با هم نداشته و هرجا که حق وجود دارد لزوماً در برابر آن تكليفي
مطرح نيست .در ديدگاه هوفلد تقسيمي ميان انواع حق صورت گرفته که در اين تقسيم
بندي تنها در يك صورت حق در برابر تكليف قرار ميگيرد و آن وقتي است که حق به
()27

صورت ادعا مطرح شود (طالبي.)212 :2933 ،

اما ما در مكتب تشيع معتقديم ميان حقوق و تكاليف اجتماعي همواره تالزم وجود
دارد و به تعبير اميرالمومنين علي (ع) تنها در مورد خداوند متعال است که حق متقابل معنا
ندارد (سيد رضي ،2973 ،خطبه  )23()139: 207چرا که حقي که ديگران دارند معنايش اين
است که ميتوانند انتفاعي ببرند اما حقي که خداوند دارد معنايش انتفاع بردن او نيست؛
معنايش فقط اين است که ديگران در مقابل خدا تكليف و مسئوليت دارند و هيچ کس بر
خدا حق پيدا نميکند ،چون بندگان در مقابل خدا از خويشتن چيزي ندارند و هر آنچه
دارند از اوست (مطهري ،2939 ،ج.)222 :22
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اين مسئله حتي در خصوص لزوم رعايت حقوق افراد توسط همديگر هم مطرح است.
در حقيقت نميتوان ملتزم شد که در جامعه همه داراي حقوق باشند؛ اما افراد حاضر در
آن ملزم به رعايت حقوق يكديگر نباشند .چرا که اثبات هرگونه حقي براي فرد در جامعه
براي ديگران تكليفي ايجاد ميکند (جوادي آملي253 :2935 ،ـ .)253از اين رو ميتوان
گفت ،ميان حق و تكليف تالزم خارجي موجود است ،و هرگاه حقي براي يك صاحب
حق ثابت گردد ،ديگري ـ يا ديگران ـ مكلفاند که به حق او تعرض نكنند و مانع
استيفاي حق او نگردند (نبويان.)51 :2933 ،
حضرت علي (ع) در تبيين اين حق چنين ميفرمايند:
«آن گاه خداوند از حقوق خود حقوقي را بر بعض مردم نسبت به بعض ديگر واجب
گرداند ،و آن حقوق را در جهات و حاالت مختلف با هم برابر قرار داد و بعضي را در
برابر بعضي ديگر واجب نمود ،و آن حقوق واجب نگردد مگر به انجام حقّي که در برابر
()23

آن است».

(سيد رضي ،2973 ،خطبه  )139: 207همچنين ايشان در خطبه  207نهج

البالغه ميفرمايند« :حق به نفع هيچ کس جريان پيدا نميکند مگر اينكه عليه او هم جريان
پيدا ميکند»(( )20سيد رضي.)139: 2973 ،
در مسئله حق رأي از آنجا که عدم اعمال آن توسط برخي افراد موجب بر جاي
گذاشتن تأثيرات منفي بر کل اجتماع خواهد شد لذا ميتوان گفت اين حق فردي در قلمرو
حيات اجتماعي جنبه تكليفي پيدا کرده و با سرنوشت ديگران پيوند خورده است .از اين
رو کيفيت اعمال آن نيز مهم بوده و افراد حتي نميتوانند رأيي به صندوق بياندازند که
منافع کل اجتماع را به مخاطره بياندازد .در نتيجه عدم اعمال حق رأي موجب آسيب
رسيدن به منافع کل اجتماع خواهد شد.

2ـ .3تأثير انتخابات پر شور در استمرار و استحكام نظام اسالمي
تشكيل حكومت همواره يكي از ضروريات زندگي بشري بوده است و در هيچ دوره
اي حتي در عصر حجر ،حيات انساني از نظم اجتماعي شبيه به مفهوم دولت خالي نبوده
است (منتظري ،)202 :2403 ،چرا که انسان موجودي اجتماعي است و زندگي اجتماعي
الزمه حيات اوست و زندگي فردي و دور از جوامع انساني شايد در موارد معدودي امكان
پذي ر بوده اما با زندگي مسئوالنه انسان همساني ندارد (جوادي آملي .)24 :2932 ،لذا
يكي از حياتيترين لوازم زندگي بشري ،دستگاهي جهت تكفل نظم اجتماعي ميباشد تا از
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هرج و مرج و اختالل در نظام زندگي اجتماعي جلوگيري نمايد .در نتيجه تشكيل حكومت
()22

براي مقابله با هرج و مرج و حفظ نظم اجتماعي ضروري است.

در اين ميان تشكيل حكومت اسالمي که مقدمه اي براي اجراي احكام الهي و اجتماعي
است ضرورتي دو چندان دارد که هدف اصيل دين مبين اسالم يعني سعادت بشر ،در گرو
تحقق آن است )22(.از سوي ديگر عدم تشكيل حكومت اسالمي منجر به استمرار وجود
حكومتهاي غير اسالمي و ظالمانه اي خواهد بود که اطاعت از آنها حرام بوده و در
نتيجه عدم تشكيل حكومت اسالمي در حقيقت به معناي ايجاد شرايط ارتكاب عمل حرام
خواهد بود ( امام خميني .)32 :2492 ،براي اين مسئله داليل فراوان ديگري در آراء فقها
()24

ذکر شده است( )29ولي در اين مجال فرصت پرداختن به آن نيست.

عدم مشارکت مسئوالنه مردم در مرحله ايجاد و استمرار حكومت اسالمي ،ايجاد و
تشكيل و ادامه آن را عمالً غير ممكن ميسازد و در صورتي که مردم خواهان حكومت
اسالمي نباشند ،حكومتي شكل نخواهد گرفت و احكام الهي اجرا نخواهد شد .اما از آنجا
که احكام الهي جهت اجرا به وسيله مردم و در جهت سعادت آنها وضع شدهاند و اجازه
تعطيلي اين احكام در هيچ دورهاي صادر نشده است ،بر همة مسلمانان در هر دورهاي
واجب ـ خواهد بود تا مقدمه تحقق احكام اجتماعي اسالم را که تشكيل حكومت اسالمي
ميباشد ،محقق نمايند(فتاحي زفرقندي )25 :2932 ،و بر اساس اصل امر به معروف و نهي
از منكر ،تعاون ،اصالح امور جامعه ،سبقت در خير و نيكوکاري ،تبليغ دين ،قطع مادة
فساد و ...در اين تكليف مداخله و مشارکت داشته (حبيب نژاد )43 :2935 ،و در استمرار
و تقويت آن از هيچ کوششي دريغ نورزند.
امروزه در نظامهاي مردم ساالر ،مردم از طريق شرکت در رأيگيري ـ چه در قالب
همه پرسي و رفراندومِ تشكيل حكومت و چه در قالب انتخابات و تعيين نمايندگان خود ـ
نوع و مدل حكومت خود و نيز مسئوالن نظام خود را تعيين مينمايند .لذا حضور مردم در
انتخابات و کيفيت شرکت در رأيگيري اهميتي معادل تعيين سرنوشت جامعه خويش را
دارد .در نظام جمهوري اسالمي نيز که از ابتداي آن ،حق رأي به رسميت شناخته شده
است )25(،مردم با شرکت در رفراندوم تعيين مدل حكومت «جمهوري اسالمي» را برگزيدند
و موجب تشكيل حكومت اسالمي شدند ،در انتخاباتهاي بعدي نيز بايد براي استمرار
حاکميت الهي و تعيين نمايندگان و مسئوالن خويش براي انجام امور اداري و سياسي نظامِ
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اسالمي به پاي صندوقهاي رأي رفته و در انتخابات شرکت کنند .بديهي است عدم
مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات جنبه جمهوريت نظام مردم ساالر را مخدوش کرده و
به مرور موجب فروپاشي دروني آن نظام ميشود و اين در حالي است که همانطور که
پيشتر اشاره رفت ،مردم در تشكيل و استمرار حكومت اسالمي از باب قاعده مقدمه
()21

واجب ،مسئوليتي الهي و تكليفي شرعي دارند.

از همين رو رأي دادن از يك جهت

حقي قانوني و شرعي است و از جهت ديگر تكليف ميباشد.

 .3ديدگاههاي مختلف در خصوص انتخابات و حق رأي
در هر نظامي ميزان اراده و نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش و اختيار انتخاب
حكمرانان بنابر ميزان حقوق و تكاليف متقابل مردم و دولت متفاوت است .به نظر ميرسد
اين تفاوت که غالباً از نوع جهان بيني مادي يا الهي حاکم بر حكومتها و اختالف مبنا در
فلسفه سياست(مصباح يزدي )23 :2932 ،نشأت ميگيرد ،موجب بروز اختالف ديدگاه
نسبت به حق يا تكليف بودن حضور در انتخابات و شرکت در رأي گيري ميشود.
در اين باب در قرن هجدهم دو نظام انديشهاي متفاوت در غرب در برابر همديگر جبهه
گرفتند .دستهاي رأي دادن را حق افراد ميدانستند و دستهاي ديگر آن را يك عمل اجتماعي
و يا تكليف از سوي شهروندان تعبير ميکردند .لذا از همان آغاز پيشرفت دموکراسي از اين
دو نظام فكري ،دو نظريه به منصه ظهور رسيد :نظريه حق رأي و نظريه کار ويژهاي رأي
(قاضي .)231 :2935 ،اين دو همراه با نظر اسالم در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرد:

3ـ .1نظريه حق رأي يا حاكميت مردم (حق مداري)
()27

اين نظريه مبتني بر نظريه حاکميت تقسيم شده بود که روسو

و شاگردان و

همفكرانش مدافع آن بودند .طبق اين نظريه ،اگر حاکميت مردم ماحصل جمع سهام
حاکميت هر شهروند باشد ،پس صاحب سهم حاکميت يعني فرد شهروند حق دارد که در
سازماندهي حكومت و صورت بندي اقتدار عالي سياسي همكاري و مشارکت کند .اگر
اين همكاري و اين مشارکت از راه انتخابات تحقق يابد ،پس هر شهروند حق دارد رأي
بدهد (قاضي.)231 :2935 ،
لذا اين حق اصالتاً متعلق به هر شهروندي است که صاحب سهم حاکميت بشمار
ميآيد و لذا هيچ کس و هيچ مقامي نبايد بتواند اين حق را از او بگيرد.
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از سوي ديگر رأي دادن حقي است متعلق به فرد ،لذا وي مخير است از آن استفاده کند يا
خير .بهکارگيري اين حق يا امتناع از آن خود گونهاي حق مشروع هر شهروند بشمار ميآيد و
استفاده يا عدم استفاده از آن منوط به اراده شهروند خواهد بود (قاضي.)231 :2935 ،

3ـ .2نظرية كار ويژهاي رأي يا حاكميت ملي (تكليف مداري)
بر اساس منطق حاکميت ملي ،صاحب حاکميت ملت است ،يعني يك شخص انتزاعي.
در نتيجه ملت اختيار گزينش افرادي را داراست که مسئوليت انتخاب سخنگويان او را
دارند .در اين منطق ملت ميتواند از بين افراد فقط کساني را انتخاب نمايد که فكر ميکند
شايسته نمايندگي او هستند :رأي حق نيست بلكه وظيفه(کار ويژه) ايست که ملت به
برخي از افراد واگذار ميکند (دومينيك روسو.)213 :2939 ،
()23

اين نظريه

به خالف نظرية پيشين ناشي از انديشة حاکميت ملي است .ملت کليتي

است و حاکميت متعلق به اين کليت ـ يعني ملت ـ است ،نه شهرونداني که جزو عوامل
سازنده آناند .اگر قدرت انتخاب کردن نمايندگان به يكايك شهروندان سپرده شده باشد،
نه از باب اين است که خود اساساً صاحب حقاند ،بلكه با انجام يك عمل يا يك کار ويژة
عمومي در گزينش نمايندگان يا زمامداران شرکت ميجويند.
نتايج اين طرز تلقي و آثاري که به بار ميآورد با آن ديگري کامالً متفاوت است .نتيجه
نظريه حاکميت مردم آن است که شهروند به عنوان فرد ،اصالتاً حق رأي داشته و آحاد
ملت ميتوانند از آن استفاده کنند ولي در نظريه حاکميت ملي که حق رأي اصالتا با ملت
است ،ولي ملت ميتواند قدرت انجام اين عمل حقوقي را به هرکس که مايل باشد اعطا
کند .مثالً به شايستهترين و بهترين افراد نه به همه شهروندان( .قاضي.)231 :2935 ،
بر اساس همين نظريه در برخي از اياالت دولت فدرال اتريش ،در چند کانتون سوئيس
و لوکزامبورگ رأي دادن اجباري است و جالب آنكه در يونان چون شهروندان بايد در
محل تولد خود رأي دهند دولت  90درصد هزينه بليط رفت و برگشت مردم را تأمين
ميکند(( )23حبيب نژاد.)47 :2935 ،

3ـ .3نظرية حاكميت الهي (حق و تكليف)
بر مبناي جهان بيني الهي ديدگاه سومي نيز مطرح شده که از آن به نظرية حاکميت
()90

الهي (حق و تكليف) تعبير ميشود.

در اين ديدگاه حق حاکميت مخصوص خداوند سبحان است و جز او کسي حق حاکميت
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ندارد ،مگر به اذن و اجازه او ،اين حق مختص او است که کسي را در جامعه بشري به
عنوان حاکم تعيين کند تا به امور جامعه رسيدگي کرده و در ميان آنان حكومت نمايد
(سبحاني.)209 :2970 ،
به نظر ميرسد اين ديدگاه که داراي خاستگاهي فلسفي بوده و ريشه در عمق
اعتقادات مكتب تشيع دارد ،از تبيين دقيق نسبت حقوق و تكاليف اجتماعي سرچشمه
ميگيرد و بر پايه تالزم حق و تكليفي رأي استوار است .يعني رأي دادن و شرکت در
انتخابات از جنبة اختيار مردم در تعيين سرنوشت خويش ،حق آنها محسوب شده و از
جنبه تشكيل ،حفظ و استمرار حاکميت الهي تكليف آنها قلمداد ميشود.

 .4حق يا تكليف بودن انتخابات در ديدگاه رهبران جمهوري اسالمي
اهميت مراجعه به آراء رهبران جمهوري اسالمي از اين جهت است که ،اين موضوع
در ايران با توجه به مفهوم واليت فقيه و رهبري داراي ويژگي خاص خود است .در نظام
حقوقي ما ،واليت فقيه عالوه بر جايگاه سياسي و اداري خود مبنايي براي مشروعيت نظام
است و قواي حاکم در ايران شامل قوه مقننه ،قوه مجريه و قوه قضائيه زير نظر واليت
مطلقه او اعمال ميگردند( )92و يكي از مهمترين وظايف و اختيارات او تعيين سياستهاي
کلي نظام جمهوري اسالمي ايران ،پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و
نظارت بر حسن اجراي( )92آنهاست.
مهمترين ابتكار امام خميني(ره) در زمينه حكومتاسالمي ،توجه به «حق راي مردم»
بوده است .با مروري در انديشههاي امام خميني(ره) ميتوان دريافت که مردم در زمينه
راي دادن هم مكلف هستند و هم محق .ايشان تعيين سرنوشت و تعيين شكل و نوع
حكومت را ازحقوق اوليه هر ملتي ميدانستند (امام خميني(ره) ،ج )917 :4و معتقد بودند
«ما تابع آراي ملت هستيم .ملت ما هر طوري راي داد ،ما هم ازآنها تبعيت ميکنيم .ما حق
نداريم ،خداي تبارك و تعالي به ما حقنداده است ،پيغمبر اسالم به ما حق نداده است که
ما به مسلمانانيك چيزي را تحميل بكنيم» (امام خميني(ره) ،ج.)94 :22
ايشان شرکت در انتخابات را نه فقط يك وظيفه اجتماعي و ملي دانسته ،بلكه يك وظيفه
شرعي ميخواندند که شكست در آن ،شكست جمهوري اسالمي است که حفظ آن بر جميع
مردم از بزرگترين واجبات و فرايض به شمار ميآيد (امام خميني ،ج .)252 :25لذا از آن رو
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که سرنوشت آحاد ملت در انتخابات تعيين ميشود ،وظيفه آحاد ملت است که در آن دخالت
کنند (امام خميني ،ج )913 :23و چنانچه از انجام اين تكليف شرعي و الهي (امام خميني،
ج )20 :22احتراز کنند ،خالف مصالح اسالم عمل کردهاند (امام خميني ،ج.)231 :23
رهبر حكيم انقالب اسالمي ،حضرت آيتاهلل خامنهاي (مدظلهالعالي) نيز همچون
بنيانگذار انقالب اسالمي بر ارتباط و تالزم حق و تكليف شرکت در انتخابات تأکيد
ورزيده ( )leader.ir :2974/22/20و اهميت آن را از دو جهت ذکر کردهاند:
جهت اول :نا اميد شدن دشمنان از طراحيها و خنثي شدن توطئههاي آنان
( )leader.ir :2931/22/22که در نتيجه حفظ و تقويت نظام اسالمي و سرفرازي حاکميت
اسالم در دنيا را بدنبال خواهد داشت و از اين جهت اعمال اين حق يك تكليف تلقي شده
و ميتواند دفاع از اسالم و کشور و انقالب محسوب شود.
جهت دوم :مردم با انتخاب صحيح و آزادانه ،قانونگذارانشان را در قوّة مقنّنه معين
کنند و مجريان خودشان را با ترتيبي که در قانون معين شده است ،معين کنند
( )leader.ir :2973/22/21و لذا از اين جهت ،يك تكليف وجداني و ملي به حساب
ميآيد)leader.ir :2973/20/23( .
در مجموع به نظر ميرسد در ديدگاه رهبران جمهوري اسالمي ايران ،اگرچه به لحاظ
قانوني شرکت در انتخابات يك اختيار فردي و شخصي است اما به لحاظ ديني ،شرعي،
اخالقي و اجتماعي يك تكليف است و عدم استيفاي آن بدون توجيه منطقي و عقالني
مستوجب عقاب و مجازات اخروي است.

نتيجهگيري
در مكتب تشيع و نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران ،هرچند انسان از لحاظ
تكويني در انتخاب توحيد و شرك يا خير و شر آزاد آفريده شده ولي به لحاظ تشريعي
اين گونه وضعيتي ندارد .انسان نميتواند در برابر قانون گذاري و تشريع الهي به آزادي
تكويني خويش استناد کند ،بلكه مكلف بودن وي بر انجام فرايض و قوانين ديني ريشه در
حق انساني او دارد.
به عبارت ديگر ،ميان حقوق و تكاليف اجتماعي همواره تالزم وجود دارد چراکه الزمه
حفظ کرامت انساني ،رعايت حقوق افراد در اجتماع بشري و تعهد سپاري در عدم تخطي
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از آن است.
بنابراين نميتوان ملتزم شد که در جامعه همه داراي حقوق باشند؛ اما افراد حاضر در
آن ملزم به رعايت حقوق يكديگر نباشند .اثبات هرگونه حقي براي فرد در جامعه براي
ديگران تكليفي ايجاد ميکند.
بر همين مبنا ضمن تأکيد بر حق افراد براي شرکت در انتخابات بايد گفت که اگرچه
رأي دادن براي تك تك افراد به عنوان حقي شمرده ميشود ،اما با در نظر گرفتن جايگاه
افراد در نظام اسالمي ،حضور در انتخابات به لحاظ ارتباط اين حق با حقوق ديگران و نيز
از جهت حفظ نظام اسالمي از خطرات و تهديدات ،يك تكليف و وظيفه نيز قلمداد
ميشود.
همچنين بايد گفت که رأي در حكومت اسالمي ،از يك سو به مثابة حقي قانوني است
که توسط قانونگذار و با اراده اکثريت اعضاي جامعه براي آحاد افراد صالحيتدار به
رسميت شناخته شده است و از سوي ديگر حقي شرعي قلمداد ميشود که ابزاري براي
تعيين سرنوشت مردم بدست خويش است و توسط خداوند متعال به مردم واگذار شده
است .اعمال اين حق شرعي از آن جهت نيز که با حفظ و استحكام نظام اسالمي و اقتدار
و استواري آن پيوند خورده است ،تكليفي الهي شناخته ميشود که عدم بهرهگيري از آن
هرچند که در قانون غير الزام آور بوده و ضمانت اجرايي براي آن در نظر گرفته نشده
است اما مستوجب عقوبت و مجازات الهي است.
با اينحال به نظر ميرسد با وجود وجوب شرعي شرکت در انتخابات و اعمال حق
رأي ،منعي براي عينيت قانوني بخشيدن به آن توسط قانونگذار وجود ندارد.
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يادداشتها
1ـ لوال حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر وما اخذ اهلل علي العلماء ان ال يقاروا علي
کظه ظالم وال سغب مظلوم ،اللقيت حبلها علي غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها( .نهجالبالغه،
خطبه  :)9اگر حضور حاضران نبود و وجود ياوران ،حجت را تمام نميکرد و خداوند از علم،
پيمان نگرفته بود که بر شكمبارگي ظالمان و گرسنگي مظلومان سكوت نكنند ،هرآينه زمام آن را بر
پشتش ميافكندم و پايانش را چون آغازش ميانگاشتم.
2ـ «تشريع يعني قانون ،يعني آنجا که تكليف و وظيفه انسان [مطرح] است .امر تشريعي يعني
کار از آن جهت که خدا ميخواهد انسان با اختيار و آزادي آن را انجام دهد .اينكه فالن امر
تشريعي مورد رضاي خداست ،معنايش اين است که در يك امري که مربوط به حوزه عمل
انسانهاست و انسانها بايد از روي اختيار انجام بدهند ،رضايت خدا اين است که اينطور انجام
بدهند نه آنطور؛ يعني خدا به اين نحوه از عمل امر کرده است و از آن نحوه ديگر نهي کرده
است .مسأله نظام تكوين ربطي به مسأله تكليف و قوانين و شرايعي که به انسانها تعلّق دارد،
ندارد» (مطهري ،2939 ،ج .)975 :27
3ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك به «اهتمام به آراي عمومي و ديد مردم در نگاه علي(ع)»،
محمدجواد ارسطا ،فصلنامه حكومت اسالمي ،سال پنجم ،شماره هفدهم ،ص 223ـ220
4ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك به مقاله« :کالبد شكافي معناي حق نزد انديشمندان غربي» ،سيد
محمود نبويان ،فصلنامه حكومت اسالمي ،سال سيزدهم ،شماره اول ،بهار .37
5ـ اگرچه در کتاب هاي فقهي تعريف دقيقي براي آن دو بيان نگرديده است ،اما در اينجا به
برخي تفاوت هاي آنها اشاره ميشود2 :ـ حق اهلل ـ مانند حد سرقت و زنا ـ با توبه ساقط ميشود،
ولي حق الناس با توبه ساقط نميشود (ابن علي العاملي ،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه،
ج  ،3ص )200؛ 2ـ شهادت شاهد متبرع پيش از استنطاق حاکم در حق اهلل ـ مانند نماز ،زکات و
صوم ـ مسموع است ،چون خداوند امر به اقامه آن کرده است؛ بر خالف حق الناس (همان ،ج ،9
ص )294؛ 9ـ شهادت بر شهادت در حق الناس ـ مانند قصاص ،طالق ،عتق ،قرض ،عقود
المعوضات ،وکالت ،وصيت ـ ثابت ميشود ،اما در حق اهلل ،چه حق اهلل محض ـ مانند زنا ،لواط و
سحق ـ و چه حق اهلل مشترك با حق الناس ـ مانند سرقت و قذف ـ ثابت نميشود(همان ،ج ،9
ص )243
براي مطالعه بيشتر ر.ك به کتاب «حق و چهار پرسش بنيادين» ،سيد محمود نبويان ،مؤسسه
آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ،چاپ اول ،قم2933 ،؛ و مقاله «حق اهلل و حق الناس» ،رضا
استادي ،نشريه نور علم ،2917 ،ش 23ـ.27
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6ـ «ال اکراه في الدين» (بقره)251 :
7ـ در همين موضوع آيات و احاديث زير قابل توجه است:
يا أَيُهَا النَاسُ إِنَا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثي وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَ أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَهِ
أَتْقاکُمْ إِنَ اللَهَ عَليمٌ خَبيرٌ :اي مردم ،ما شما را از مرد و زني آفريديم ،و شما را ملّت ملّت و قبيله
قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل کنيد .در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا
پرهيزگارترين شماست .بيترديد ،خداوند داناي آگاه است (حجرات.)29 :
قال النبي(ص) :أَيُهَا النَاسُ إِنَ رَبِكُمْ وَاحِدٌ وَ إِنَ أَبَاکُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍ عَلَي عَجَمِيٍ وَ لَا
لِعَجَمِيٍ عَلَي عَرَبِيٍ وَ لَا لِأَحْمَرَ عَلَي أَسْوَدَ وَ لَا لِأَسْوَدَ عَلَي أَحْمَرَ إِلَا بِالتَقْوَي :اي مردم خداي شما
يكي و پدر شما يكي است همه فرزند آدميد و آدم از خاك است هر کس از شما پرهيزکارتر است
پيش خدا بزرگوارتر است عربي بر عجمي جز بپرهيزکاري امتياز ندارد (حراني.)94 :2919 ،
قال النبي(ص)« :من اقر بالذل طائعا فليس منا اهل البيت» :يعني کسي که ذلتخود را با ميل و
رغبتبپذيرد ،از خاندان ما نيست (حراني.)53 :2919 ،
قال علي(ع)« :لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَهُ حُرّا»  :بنده کسي نباش که خداوند تو را
آزاد آفريده است (حراني.)77 :2919 ،
قال سيدالشهدا(ع)« :اال و ان الدعي ابن الدعي قد رکز بين اثنتين بين السله و الذله و هيهات
منا الذله يابي اهلل ذلك لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت» :آگاه باشيد که دعي پسر
دعي(ابن زياد) مرا ميان انتخاب دو چيز قرار داده است؛ ميان مرگ و بيعت ذليالنه؛ ولي دور است
از ما خاندان رسول خدا ذلت و خواري؛ و نه خداوند ميپذيرد اين ذلت را بر ما و نه رسولش و نه
مؤمنان و نه دامنهايي که طيب و طاهرند (حراني.)53 :2919 ،
8ـ ماده ( )23اعالميه جهاني حقوق بشر.
9ـ ماده ( )23اعالميه جهاني حقوق بشر.
11ـ قسمت الف ماده ( )29اعالميه جهاني حقوق بشر.
11ـ قسمت الف ماده ( )29اعالميه جهاني حقوق بشر.
12ـ قسمت الف ماده ( )20اعالميه جهاني حقوق بشر.
13ـ قسمت الف ماده ( )21اعالميه جهاني حقوق بشر.
14ـ ر.ك به فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
15ـ بيانات حضرت آيت اهلل محمد تقي مصباح يزدي در جمع خواهران ميهمان دفتر
پژوهشهاي فرهنگي :2934/02/22

http://mesbahyazdi.ir/node/322#_4

16ـ مقصود از تضايف حق و تكليف اين است که هر جا براي کسي بر عهده ديگري حقي
ثابت شود ،آن ديگري در قبال آن حق تكليف دارد که وظيفه اي را نسبت به اين صاحب حق

فصلناهم ربرسیاهی حقوق عم

ومی  /سال دوم ،شماره  - 2تابستان 2932

512
انجام دهد (مصباح يزدي:2932 ،

.)20

17ـ براي مطالعه بيشتر اين ديدگاه و نقد آن ر.ك به :مقاله «تبيين حق از نگاه هوفلد(،»)2
محمد حسين طالبي و سيد مصطفي حسيني نسب ،حكومت اسالمي ،سال چهاردهم ،شماره اول،
بهار  33و کتاب «حق و چهار پرسش بنيادين» ،سيد محمود نبويان ،مؤسسه آموزشي و پژوهشي
امام خميني(ره) ،چاپ اول ،قم.2933 ،
18ـ «وَ لَوْ کانَ لِاَحَدٍ اَنْ يجْرِي لَهُ وَ ال يجْرِي عَلَيهِ لَكانَ ذلِك خالِصاً لِلّهِ سُبْحانَهُ»
19ـ «ثُمَ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَاسِ عَلَي بَعْضٍ فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُ فِي
وُجُوهِهَا وَ يُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَا بِبَعْضٍ»
21ـ «ال يجْري لِاَحَدٍ اِالّ جَري عَلَيهِ وَ ال يجْري عَلَيهِ اِالّ جَري لَهُ»
21ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك:
ـ ارسطو ،سياست ،ترجمه :حميد عنايت ،انتشارات علمي و فرهنگي ،ص .221
ـ افالطون ،جمهور ،ترجمه :فواد روحاني ،انتشارات علمي و فرهنگي ،2932 ،ص.21
ـ عبدالرحمن خلدون ،مقدمه ابن خلدون ،محمد پروين گنابادي ،انتشارات علمي و فرهنگي،
 ،2933ص .42
ـ طباطبايي سيدمحمد حسين ،روابط اجتماعي در اسالم ،دفتر تنظيم و نشر آثار عالمه
طباطبايي ،2934 ،ص.20
ـ منتظري نجفآبادي ،حسين علي ،مباني فقهي حكومت اسالمي 3 ،جلد ،ج،2مترجم صلواتي،
محمود و شكوري ،ابوالفضل ،مؤسسه کيهان ،اول ،قم 2403 ،ه ق .ص 230به بعد.
22ـ در خصوص مالك مشروعيت حكومت نظرات مختلفي ابراز شده است که ميتوان براي
مطالعه بيشتر به کتاب پرسشها و پاسخها ،جلد يك ،اثر آيت اهلل مصباح يزدي مراجعه کرد.
23ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك به:
ـ امام موسوي خميني ،سيد روح اهلل؛ واليت فقيه (امام خميني) ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام
خميني (قدس سره) 2429 ،ه ق ،ص 25به بعد.
ـ منتظري نجفآبادي ،حسين علي؛ مباني فقهي حكومت اسالمي جلد  2اسالمي ،ج ،2مترجم
صلواتي ،محمود و شكوري ،ابوالفضل ،مؤسسه کيهان 2403 ،ه ق ،ص 273به بعد.
ـ عميد زنجاني ،عباسعلي ،فقه سياسي ،جلد  ،2سياسي ،ج ،2انتشارات امير کبير 2422 ،ه
ق،ص 255به بعد.
24ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك به گزارش پژوهشي «نقش مردم در تشكيل ،اداره و حفظ حكومت
اسالمي» ،علي فتاحي زفرقندي ،دفتر مطالعات نظام سازي اسالمي مرکز تحقيقات شوراي نگهبان
25ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك به :درآمدي بر مباني مشروعيت حق رأي ،غالم حسن مقيمي،
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فصلنامه علوم سياسي ،دانشگاه باقرالعلوم(ع) ،زمستان  ،37شماره .7
26ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك به گزارش پژوهشي «نقش مردم در تشكيل ،اداره و حفظ حكومت
اسالمي» ،علي فتاحي زفرقندي ،دفتر مطالعات نظام سازي اسالمي مرکز تحقيقات شوراي نگهبان
27ـ ژان ژاك روسو :نويسنده و فيلسوف ،شهروند نروژ2773( ،ـ .)2722کتاب قرارداد
اجتماعي او معروف است.
28ـ سييز ،انقالبي فرانسوي (2391ـ)2743
29ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك به گودوين گيل ،انتخابات آزاد و منصفانه ،ص .17
31ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك به:
ـ درخشه ،جالل( :)2939ابعاد حاکميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،
فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السالم ،شماره  ،29پاييز .2939
ـ کريمي واال ،محمد رضا( :)2930جوهره حاکميت الهي در انديشه سياسي اسالم ،فصلنامه
حكومت اسالمي ،شماره  ،10تابستان 2930
ـ آل نجف ،عبدالكريم( :)2977دولت اسالمي ،دولت جهاني ،ترجمه فضايلي ،مصطفي،
فصلنامه حكومت اسالمي شماره  ،7بهار .2977
ـ سبحاني ،جعفر( :)2970مباني حكومت اسالمي ،ترجمه داوود الهامي ،مؤسسه علمي فرهنگي
سيدالشهداء ،ص .209
31ـ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي
32ـ اصل يكصد و دهم قانون اساسي
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منابع و مآخذ
الف) فارسي
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
آل نجف ،عبدالکریم ( ،)7711دولت اسالمي ،دولت جهاني ،ترجمه مصطفی فضایلی،
فصلنامه حکومت اسالمی ،شماره .1
ارسطو ( ،)7737سياست ،ترجمه حمید عنایت ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
ارسطا ،محمدجواد (« ،)7711اهتمام به آرای عمومی و دید مردم در نگاه علی(ع)»،
فصلنامه حكومت اسالمي ،سال پنجم ،شماره هفدهم ،صص 771 -723
ارسطا ،محمدجواد ( ،)7731نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسالمي ايران ،قم:
مؤسسه بوستان کتاب ،چاپ اول.
استادی ،رضا (« ،)7731حق اهلل و حق الناس» ،نشريه نور علم ،شماره 23و.21
افالطون ( ،)7737جمهور ،ترجمه فؤاد روحانی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
تقیزاده ،جواد (« ،)7717ویژگیهای رأی در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه»،
نشريه حقوق تطبيقي ،شماره ،7ج .3
تهانوی ،محمد علی ( ،)7113کشاف اصطالحات علوم و الفنون ،بیروت :مکتبه لبنان
ناشرون ،چاپ اول.
جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ( ،)7713مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،تهران :کتابخانه
گنج دانش.
جوادی آملی ،عبداهلل( ،)7731حق و تكليف در اسالم ،قم :مرکز نشر اسراء ،چاپ دوم.
جوادی آملی ،عبداهلل( ،)7717جامعه در قرآن ،قم :مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی ،عبداهلل( ،)7717واليت فقيه ،واليت فقاهت و عدالت ،قم :مرکز نشر اسراء،
چاپ چهاردهم.
حبیبنژاد ،سیداحمد ( ،)7731انتخابات نمايندگي مجلس ،تهران :انتشارات کانون اندیشه
جوان ،چاپ اول.
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حسینی خامنهای (امام) ،سید علی ،آرشيو بيانات ،پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت
آیتاهللالعظمی خامنهای. Leader.ir ،
درخشه ،جالل (« ،)7737ابعاد حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران»،
فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السالم ،شماره .27
دهخدا ،علی اکبر( ،)7717لغتنامة دهخدا ،تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
دومینیک روسو (« ،)7737آزادی سیاسی و حق رأی در فرانسه» ،نشريه حقوق اساسي،
ترجمه جواد تقیزاده ،شماره .2
رسولی محالتی ،سید هاشم ( ،)7713تاريخ اسالم ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ هشتم.
سبحانی ،جعفر ( ،)7711فروغ واليت ،تهران :انتشارات صحیفه ،چاپ هفتم.
سبحانی ،جعفر ( ،)7711مباني حكومت اسالمي ،ترجمه داوود الهامی ،قم :موسسه علمی
فرهنگی سیدالشهداء.
سید رضی ،محمد بن حسین بن موسی (بیتا) ،نهج البالغه ،تحقیق صبحی صالح ،قم:
مؤسسه دارالهجره.
طالبی ،محمد حسین و حسینی نسب ،سید مصطفی (« ،)7733تبیین حق از نگاه هوفلد(،»)7
فصلنامه حكومت اسالمي ،سال چهاردهم ،شماره اول.
طباطبایی ،سیدمحمد حسین ( ،)7731روابط اجتماعي در اسالم ،قم :بوستان کتاب قم،
چاپ اول.
عبدالرحمن ابن خلدون ( ،)7733مقدمه ابن خلدون ،ترجه محمد پروین گنابادی ،تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی.
عمید زنجانی ،عباسعلی ( 7127ق) ،فقه سياسي ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،چاپ چهارم،
جلد .2
فتاحی زفرقندی ،علی (« ،)7712نقش مردم در تشکیل ،اداره و حفظ حکومت اسالمی»،
مرکز تحقيقات شوراي نگهبان ،گزارش پژوهشی شماره .77121122
قاضی ،سید ابوالفضل ( ،)7731بايستههاي حقوق اساسي ،تهران :نشر میزان ،چاپ .21
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کدیور ،محسن ( ،)7731حق الناس ،تهران :انتشارات کویر ،چاپ اول.
کریمی واال ،محمد رضا (« ،)7733نظریه حاکمیت در دیدگاه اسالم» ،فصلنامه معرفت،
شماره .771
کریمی واال ،محمد رضا (« ،)7711جوهره حاکمیت الهی در اندیشه سیاسی اسالم»،
فصلنامه حكومت اسالمي ،شماره .31
گودوین گیل( ،)7711انتخابات آزاد و منصفانه ،تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای
حقوقی شهر دانش ،چاپ اول.
مصباح یزدی ،محمد تقی ( ،)7733نظريه حقوقي اسالم ،نگارش محمد مهدی نادری قمی و
محمدمهدی کریمینیا ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ،چاپ اول ،جلد اول.
مصباح یزدی ،محمد تقی ( ،)7733نگاهي گذرا به حقوق بشر از ديدگاه اسالم ،نگارش
عبدالکریم سلیمی ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
مصباح یزدی ،محمد تقی ( ،)7717پرسشها و پاسخها ( ،)2-5قم :مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی(ره) ،چاپ هشتم ،جلد اول.
مصباح یزدی ،محمد تقی ( ،)7732کاوشها و چالشها ،نگارش محمد مهدی نادری و
سید ابراهیم حسینی ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ،چاپ دوم ،جلد دوم.
مطهری ،مرتضی ( ،)7737مجموعه آثار ،تهران :انتشارات صدرا ،چاپ اول.
مقیمی ،غالم حسن (« ،)7713درآمدی بر مبانی مشروعیت "حق رأی"» ،فصلنامه علوم
سياسي ،دانشگاه باقرالعلوم(ع) ،شماره .1
منتظری نجفآبادی ،حسین علی ( 7111ق) ،مباني فقهي حكومت اسالمي ،مترجم
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نبویان ،سید محمود (« ،)7731کالبد شکافی معنای حق نزد اندیشمندان غربی» ،فصلنامه
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Legal aspects of the voting right in the legal
system of the Islamic Republic of Iran
*
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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.
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Elections, voting right, right, duty, Islamic state, right of selfdetermination.
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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.
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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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*

Akbar Talabaki1 & Yahia Mazrouei Abyaneh2

1- Member of Guardian Council Research Institute & Doctorate in law, Tehran
university.
2- Member of Guardian Council Research Institute & Public law master, Tehran
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Abstract
In accordance with the laws regulating the Islamic Republic of
Iran's 1st-4th Development Programs along with 115th 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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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 twoway 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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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

* E-mail: Ajorloo81@gmail.com

3

Contents
■ The Duties and Functions of the Austrian Constitutional
Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
● Esmaeil Ajorlu & Jafar Sadeq Manesh

■ "Citizenship Duties" in the Constitution of the Islamic
Republic of Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
● Mohammad Javad Javid & Mahmood Ebrahimi

■ The Supreme Administrative Council’s Competence on
Instituting, Mergering and Break-Up of Executive Institutions . . . . . . . . . 47
● Akbar Talabaki & Yahia Mazrouei Abyaneh

■ The Duties and Functions of the Constitutional Court of the
Republic of Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
● Mostafa Mansourian & Masoud Akhavan Fard

■ The Criteria of Diagnosis and the Scope of Legislative and
Executive Affairs in Views of Guardian Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
● Sayyed Mohammad Hadi Raji & Mohammad Boroomand

■ Legal Dimension of the voting right in the Legal System of
Islamic Republic of Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
● Ghasem Mohammadi & Mohammad Soleimani Dorche

2

In The Name Of Allah the Compassionate the Merciful

Public Law Researches
Quarterly
Vol. 2, No. 2 - Summer 2013
Publisher: Guardian Council Research Institute
Responsible Editor: Abbas Ali Kadkhodaei
Chief Editor: Siyamak Rahpeyk
Assistant Chief Editor: Abolfazl Darvishvnad
Executive Manager: Sayyed Mahdi Sayyedi

The Editorial Board:
- Abbas Ali Kadkhodaei (Professor of Public Law, Tehran University &
Member of Guardian Council Research Institute)
- Farid Mohseni (Assistant Professor of Criminal Law & Criminology,
University of Judicial Sciences and Administrative Services &
Member of Guardian Council Research Institute)
- Firooz Aslani (Assistant Professor of Public Law, Tehran University)
- Gholam Hossein Elham (Associate Professor of Criminal Law &
Criminology, Tehran University)
- Mohammad Javad Javid (Associate Professor of Public Law, Tehran
University)
- Mohsen Esmaeili (Associate Professor of Private Law, Tehran
University)
- Sayyed Mohammad Hosseini (Associate Professor of Criminal Law &
Criminology, Tehran University)
- Siyamak Rahpeyk (Professor of Private Law, University of Judicial
Sciences and Administrative Services & Member of Guardian
Council Research Institute)
- Vali Rostami (Associate Professor of Public Law, Tehran University)

Address: Guardian Council Research Institute, No. 12, Khosro Alley
(East), Sepahbod Gharani St, Tehran. Iran
P.O.Box: 13145-1463
Tel & Fax: +98 21 88325045
E-mail: mag@shora-rc.ir

mag.shora-gc.ir

1

