فصلناهم دانشحقوقعمو يم
علمي ـ پژوهشي

سال دوم ،پاييز  ،9312شماره 5

به موجب نامة شماره  /3/61/13736مورخ  6333/4/61وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
عنوان فصلنامة «بررسیهای حقوق عمومی» به «دانش حقوق عمومی» تغییر یافته و درجة
علمی -پژوهشی به این فصلنامه اعطا شد .این درجه شامل شمارههای  6تا  4فصلنامة
بررسیهای حقوق عمومی نیز میشود.
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مديرمسئول :عباسعلي كدخدايي
سردبير :سيامك رهپيك
اعضاي هيأت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا)
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مقاالت اين فصلنامه لزوماً بيانكنندة ديدگاه شوراي نگهبان و پژوهشكده نيست.
نقل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ مجاز است.
آدرس :تهران ،خيابان سپهبد قرني ،كوچه خسرو ،روبروي مسجد الرحمن ،پالك ،21پژوهشكده
تلفكس 00111861 :ـ 812
شوراي نگهبان ،صندوق پستي :تهران 21261 -2641
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 اين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  mag.shora-gc.irو پايگاه استناديعلوم جهان اسالم ( )ISCنمايه ميگردد.
 كليه حقوق مادي براي فصلنامة «دانش حقوق عمومي» محفوظ است و آن دسته ازنويسندگان محترمي كه در صدد انتشار مقالة منتشرة خود در مجموعه مقاالت ،يا بخشي
از يك كتاب هستند ،الزم است با ارائه درخواستكتبي ،موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.

خطمشي فصلنامه دانش حقوق عمومي
خطمشي فصلنامة دانش حقوق عمومي ،انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوزة حقوق عمومي
م بتني 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 نظامسازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
ـ مطالعة نقش و جايگاه كارويژههاي شوراي نگهبان در نظام حقوقي 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 ،با رعايت نكات زير مقاالت خود را از طريق سامانه فصلنامه ()mag.shora-gc.ir
ارسال نمايند .صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي قرار ميگيرند كه موارد زير در آنها مراعات شده باشد:
 .1نام و نامخانوادگي و مشخصات نويسنده  /نويسندگان بهطور كامل و به صورت زير در ابتداي مقاله ذكر شود:
 .1-1در صورت تعدد نويسندگان ،حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.
 .2-1رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاه ـ شهر ـ كشور
 .3-1آدرس ايميل نويسنده  /نويسندگان نوشته شود.
 .2چكيده مقاله داراي 222واژه و در بردارندة موضوع مقاله ،سؤال و روش تحقيق و مهمترين نتايج و
فهرستي از واژگان كليدي ( 5تا  8كليدواژه) باشد.
 .3مقدمه مقاله حاوي موضوع و مسئلة پژوهش ،سؤال تحقيق ،داليل ضرورت تحقيق ،تبيين روش تحقيق،
ارائة پيشينة موضوع و ادبيات تحقيق و مرور ساختار مقاله باشد.
 .4نتيجه مقاله حاوي پاسخ به سؤال تحقيق و ارزيابي آن باشد.
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 .5ارجاع به منابع و مآخذ ،در متن مقاله و در پايان نقل قول يا موضوع استفادهشده به شكل زير آورده شود:
 .1-5قرآن كريم( :نام سوره ،شماره آيه) .مثال( :حديد.)25 :
 .2-5منابع فارسي( :نام خانوادگي مؤلّف ،سال نشر ،جلد :صفحه ـ بدون درج مخفف ص)؛ مثال:
(حسيني ،1331 ،ج.)83 :2
 .3-5منابع التين( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, vol 2: 71( :
 .1تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان شود و از كاربرد كلمات همان ،پيشين و)Ibid, op.cit( ...
خودداري شود.
 .3چنانچه از نويسندهاي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد ،با ذكر حروف الفبا (داخل قالب)
پس از سال انتشار ،از يكديگر متمايز شوند .مثال( :حسيني[1331 ،الف] ،ج .)85 :2در چنين مواردي،
در فهرست منابع نيز حرف مذكور در داخل قالب پس از سال انتشار ذكر ميگردد.
 .8تمام 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 ،به
روش درونمتني [بند ]5خواهد بود).
 .9در پايان مقاله ،فهرست الفبايي منابع فارسي و التين به صورت زير ارائه شود:
 .1-9ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع التين.
 .2-9كتاب :نام خانوادگي ،نام نويسنده (تاريخ چاپ) ،نام كتاب ،نام مترجم ،محلّ انتشار :نام ناشر،
نوبت چاپ ،جلد.
 .3-9مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگي ،نام نويسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشريه،
دوره نشريه ،شماره نشريه ،صفحات مقاله.
 .4-9مقاله 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.
 .12ترجمة انگليسي عنوان مقاله ،چكيده و كليدواژهها ،نام و مشخصات نويسنده/نويسندگان ،تماماً معادل
فارسي آنها همراه مقاله ارسال گردد.
 .11مقاله در محيط  ،Word2223متن مقاله با قلم ( BLotus12التين  ،(TimesNewRoman11كتابنامه
( BLotus11التين  (TimesNewRoman10و يادداشتها ( BLotus10التين(TimesNewRoman9

حروفچيني شود.
 .12عناوين (تيترها) با روش شمارهگذاري عددي باشد .ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از
راست به چپ تنظيم شود (تيترهاي اصلي با  2 ،1و ...ـ تيترهاي فرعي با  2-1 ،1-1و ...ـ تيترهاي
فرعيتر با  2-1-1 ،1-1-1و ...ـ و پس از آن با حروف ابجد باشد).
 .13حجم مقاله ،از  4500كلمه كمتر و از  7500كلمه بيشتر نباشد (از ابتداي مقاله تا پايان فهرست منابع).
 .14مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.
 .15مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.
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بهمثابۀ نظريۀ قانونگذاري
حسين اميني پزوه ،*1محسن اسماعيلي

**2

 .1دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ايران
.2دانشيار دانشکدۀ حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذيرش1312/5/21 :

دريافت1312/2/22 :

چکيده
مباحث مربوط به موضوع قانونگذاري از مباحثي است که مطالعۀ آن اخيراً از حوزۀ علوم سياسي به
گسترۀ موضوعات حقوق عمومي منتقل شده است .در اين بين در تراث فقهي اماميه بهصورت
پراکنده مباحث بسياري در اين زمينه مطرح شده که استخراج و بهرهگيري از آنها در حل مسائل
حقوق اساسي در نظام جمهوري اسالمي بهعنوان نظامي ديني الزم است .از مهمترين آنها ،مباحث
است .هدف مقالۀ پيشرو بررسي ديدگاههاي ايشان در

شهيد سيد محمدباقر صدر با نام

حوزۀ قانونگذاري در قالب نظريهاي منسجم است تا بتواند متناظري براي نظريههاي قانونگذاري
( )theory of legislationدر نظامهاي سياسي سکوالر باشد .در همين راستا تالش شده است که اين
که بيشترين مشابهت را با مفهوم

نظرها با تمرکز بيشتر بر احکام صادرشده در

قانونگذاري در حقوق عمومي مدرن دارد ،در قالب نظريهاي منسجم بيان شود.

کليدواژهها :فلسفۀ قانونگذاري ،نظريۀ قانونگذاري،
 ،ادلۀ

کالمي

 ،قلمرو

 ،سيد محمدباقر صدر ،مباني

 ،ماهيت احکام

 ،ضوابط احکام

.

* نويسندة مسئول

E-mail: ho.amini.po@gmail.com

** E-mail: m.esmaeili@isu.ac.ir
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مقدمه
فقهاي اماميه در طول تاريخ به بسياري از مسائل و مشکالت زمان خويش پاسخ گفته و
مجموعهاي بينظير از آرا و نظرهاي فقهي و حقوقي پديد آوردهاند ،با اين حال امروزه مشاهده
ميشود که اين نظرها کمتر در سطح کالن استفاده ميشود .بهنظر ميرسد يکي از راهکارهاي
مهم براي عملياتي کردن اين آرا بيان منسجم آنها در قالب نظريه است تا انواع مسائل بهوجود
آمده در حوزۀ عمل به آنها ارجاع داده شده و حل شود .سيد محمدباقر صدر از کساني است
که به اين مهم توجه داشته و معتقد است در دورۀ کنوني بهدليل مواجه شدن با نظريههاي
غربي ،فهم اجمالي از اسالم کافي نيست ،بلکه بايد به استخراج نظريه از نصوص مبادرت کرد
(صدر1221 ،ق .)22 :او نظريه را در سطحي فراتر از مجموعۀ احکام و فروتر از مکتب ديده
است (صدر1221 ،ق .)121 :تأکيد او بر ارائۀ نظريه به حدي است که بسياري فقه او را
«

» ناميده و به مطالعۀ روششناسي فقهي او از اين منظر همت گماردهاند

(زينالعابدين1211 ،ق81 :؛ غفوري1221 ،ق138 :؛ بري 11 :1222 ،و 1221ق.)171 :
از جمله مسائل مهم در نظام جمهوري اسالمي موضوع قانونگذاري است که بهسبب ابتناي
اين نظام بر انديشۀ اسالمي اهميت شايان توجهي دارد .در اين زمينه مسائل بسياري مطرح
است که حل آنها در چارچوب حقوق اساسي و از خاستگاه ديني بهويژه با نگاه فقهي الزم
()1

است .مطالعات در اين موضوع در غرب با عنوان نظريۀ قانونگذاري

و اخيراً فلسفۀ

قانونگذاري( )2بهعنوان شاخهاي از نظريۀ حقوقي( )3مطرح شده است .برخي نظريۀ قانونگذاري
را مترادف با فلسفۀ قانونگذاري دانستهاند که مرتبط با امر قانونگذاري است و از نماي نظري و
عملي به آن ميپردازد ( .)Wintgens, 2002: 10اما بعضي ديگر نظريۀ قانونگذاري را تنها بهعنوان
يکي از موضوعات مطرح در ذيل فلسفۀ قانونگذاري و در کنار مباحثي چون روششناسي
قانونگذاري ،روش قانونگذاري ،فرايند تهيۀ پيشنويس براي قانون ،ارتباطات قانونگذاري ،آيين
قانونگذاري ،مديريت فرايندهاي قانونگذاري و جامعهشناسي قانونگذاري مطرح کردهاند
(.)Mader, 2001: 17
بنابر مقدمات يادشده وجود نظريهاي در زمينۀ قانونگذاري مبتني بر انديشۀ اسالمي اهميت
زيادي دارد .از مهمترين مباحث فقهي در اين زمينه مباحث شهيد صدر با عنوان
است .به اجمال ميتوان گفت که از نظر او در اسالم حوزهاي به نام

وجود دارد که

خالي از حکم الزامي واجب و حرام از سوي شارع است و در عوض ،اين امکان به ولي فقيه
بهعنوان حاکم جامعه داده شده است تا حکم الزامي در آن صادر کند.
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به مثابه نظريه قانونگذاري

هرچند مطالب او در اين زمينه به تمامي مسائل مطرح در ذيل عنوان نظريۀ قانونگذاري در
غرب پاسخ نميدهد يا در مواردي به پرسشهايي پاسخ ميدهد که تنها در فضاي ديني قابل
طرح است ،ميتوان آن را متناظري براي نظريههاي قانونگذاري در غرب بهخصوص از حيث
نظري دانست.
مسئلۀ مقالۀ حاضر بيان ديدگاههاي شهيد صدر در موضوع قانونگذاري در قالب نظريۀ
قانونگذاري است تا متناظري براي نظريۀ قانونگذاري در نظريۀ حقوقي و حقوق عمومي مدرن
باشد .اين نظرها بيشتر حول احکام

خواهد بود ،چراکه احکام اين حوزه که مستقيماً

از سوي حکومت و قدرت سياسي مشروع صادر ميشوند ،بيشترين نسبت و مشابهت را با
مفهوم قانونگذاري مدرن دارد )2(.اثبات اين ادعا نيازمند اثبات دو مطلب است؛ از يک سو بايد
نظريه بودن آن و از سوي ديگر ناظر بودن آن را بر موضوع قانونگذاري ثابت کرد .اثبات ادعاي
اول از راه بيان جامع و منسجم گزارههاي پراکندۀ او در اين زمينه و بررسي آن از ابعاد مختلف
ممکن خواهد بود ،ولي الزمۀ اثبات ادعاي دوم بيان تعريفي دقيق از مفهوم قانون و به تبع
قانونگذاري در فقه است .در اين مقاله تنها بهدنبال اثبات فرضيۀ اول هستيم و فيالجمله آن را
ناظر بر قانونگذاري در نظر ميگيريم ،زيرا از مطالب اين مقاله ميتوان به درکي اجمالي از
مفهوم قانون و قانونگذاري از منظر فقهي هم دست يافت.
اهميت اين مسئله را اوالً بايد بهطور کلي در لزوم استخراج نظريههاي علمي از ميراث
بومي  -که پيش از اين بدان اشاره شد -دانست؛ در وهلۀ دوم بايد آن را در موضوع اين
پژوهش يعني قانونگذاري جستوجو کرد؛ چراکه چنين نظريهاي آثار فراوان عملي در نظام
حقوق اساسي ما خواهد داشت .در سطح سوم بايد اهميت آن را در ويژگيهاي شخصيتي سيد
محمدباقر صدر جستوجو کرد .شخصيت علمي او بهعنوان مرجع ديني ،داراي اصالت فقهي
و آگاه به علوم روز در آثار او قابل مشاهده است .بعد سياسي شخصيت او هم حائز اهميت
است و ميتوان آن را در فعاليتهاي حزبي ،عالقه و حمايت او از امام خميني(ره) و انقالب
اسالمي ايران و نيز مبارزه و شهادت او در عراق يافت .بهخصوص تأثير انديشههاي او بر
محتواي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (فضلي1221 ،ق331 :؛ مالط1111 ،م )132 :نيز
از مسائل مهمي است که اهميت مطالعه و بررسي انديشههاي مرتبط با حقوق عمومي او را
نشان ميدهد .در نهايت اينکه بيان نظرهاي او در قالب يک نظريه ميتواند مبنايي براي توسعۀ
اين نظريه و رفع نواقص و ايرادات احتمالي آن باشد.
به هر حال پرسش مقالۀ حاضر آن است که نظرهاي سيد محمدباقر صدر در زمينۀ
قانونگذاري چيست و آيا ميتوان آن را در قالب يک نظريه بيان کرد يا خير .در اين مقاله
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تالش ميشود در راستاي پاسخگويي به اين پرسش اوالً نگاهي جامع به آثار او و شاگردانش و
بعضي ديگر از صاحبنظران داشته باشيم ،ثانياً بهسبب عدم بهوجود آمدن خلط بين حوزههاي
مختلف ،صبغۀ کالمي ،اصولي و فقهي مقاله حفظ شده و با مسائل حقوقي خلط نشود ،ثالثاً اين
مطالب بهنحوي با زبان ساده و بهصورت منسجم بيان شود که بتواند مبنايي براي حل مسائل
حقوق عمومي کشور بهخصوص در حوزۀ مسائل قانونگذاري در پژوهشهاي آينده قرار گيرد.
بنابراين براي رسيدن به اين هدف ،بهترتيب مباني کالمي

 ،ادلۀ دال بر وجود چنين

حوزهاي در اسالم ،قلمرو احکام اين حوزه ،مقام صالح براي صدور احکام

 ،ماهيت

اين احکام و در نهايت ضوابط احکام اين حوزه بررسي ميشود تا از مجموع اين مباحث
امکان اطالق نظريۀ قانونگذاري بر مباحث

اثبات شود.

 .1مباني کالمي
بحث

اصالتاً بحثي مرتبط با حوزۀ عمل بوده و در نتيجه داراي صبغۀ فقهي

است؛ با اين حال مباحث فقهي خالي از مباني مؤثر بعيد و قريب کالمي نيست .گذشته از
مباني کالمي بعيدي چون حجيت ادله و مانند آن ،مباني قريب اين نظريه را ميتوان در دو
مورد خالصه کرد :يکي خاتميت و ابديت شريعت و ديگري جامعيت آن .مبناي کالمي اول را
ميتوان مبنايي ايجابي دانست ،به اين معنا که به فهم بهتر اين مباحث و کارکرد آن در حوزۀ
شريعت کمک ميکند و مبناي دوم را مبنايي سلبي ،چراکه مانع برخي بدفهميها و سوء
برداشتها از اين مباحث خواهد شد.

1ـ .1خاتميت و ابديت شريعت
برخي از شاگردان سيد محمدباقر صدر ،از جمله مهمترين ريشههاي بحث

را

خاتميت و ابديت شريعت دانستهاند (حائري1217 ،ق .)117 :شهيد صدر بهصورت مفصل
علل تجديد حضور انبيا را بيان کرده و آن عوامل را در زمان پيامبر(ص) غيرموجود دانسته
است (صدر1232 ،ق12 :ـ .)18خاتميت و ابديت شريعت رسول اکرم(ص) ايجاب ميکند که
اين شريعت در درون سازوکارهايي داشته باشد تا بتواند خود را با شرايط و دگرگونيهاي
ضروري در طول زمان وفق دهد .از جملۀ اين سازوکارها ،اختيارات حاکم اسالمي در حوزۀ
است .بر اين مبنا حاکم اختيار دارد که در شرايط متغير ،تصميمات متغيري در اين
حوزه اتخاذ کند و به جاودانگي اسالم تحقق عملي بخشد .از اينرو او

را عنصري

متحرك در مبادي تشريعي اسالم دانسته است که موجب تداوم صورت اسالم و عموم و
فراگيري آن در همۀ عصرها ميشود (صدر1222 ،ق.)188 :
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1ـ .2جامعيت شريعت
به مغاير دانستن آن با قاعدۀ جامعيت

بسياري از انتقادها و مخالفتها با بحث

شريعت برميگردد؛ بدين معنا که اعتقاد به وجود چنين حوزهاي در شريعت به معناي وجود
چنين فهم شده که قلمروي است بدون

نقصان در آن خواهد بود .از منظر برخي،

حکم که اختيار تصميمگيري و تعيين تکليف براي آن بهکلي به ولي امر سپرده شده است .در
اين قسمت با ارائۀ مستنداتي از آثار شهيد صدر بهخصوص مباحث اصولي او ،نشان داده
خواهد شد که بين
شريعت جزء مباني کالمي بحث

و جامعيت شريعت تعارضي وجود ندارد ،بلکه جامعيت
است.

در اصول فقه ،جامعيت تنها در حوزۀ احکام و نه ساير جوانب دين بررسي شده است.
اصوليون اين بحث را اغلب تحت عنوان قاعدۀ «نفي خلو الوقايع عن الحکم» مطرح کردهاند.
شهيد صدر بهصراحت در کتاب اصولي خود اين قاعده را با استدالل به علم و رحمت الهي که
ايجاب ميکند خداوند براساس مصالح و مفاسد بهترين قانونگذاري را انجام دهد و نيز بهسبب
وجود نصوص بسيار از ائمه(ع) در اين مورد پذيرفته است (صدر1211 ،ق ،ج.)181 :1
عالوهبر آن ،در اثناي بحث از

هشدار ميدهد که

بر وجود نقص و

اهمال در شريعت براي برخي حوادث و وقايع داللت نميکند ،چراکه شريعت به هر حادثهاي
صفت تشريعي اوليه را داده ،به اضافه اينکه به ولي امر هم صالحيت اعطاي صفت تشريعي
ثانويه براساس برخي شرايط را داده است (صدر1222 ،ق )183-182 :وي در جاي ديگر
اثبات اين گزاره را نه تنها از طريق تتبع احکام اسالم در همۀ زمينهها بلکه با تأکيد بر اين امر
در منابع عامه از جمله سه روايتي که ذکر ميکند( )1ممکن ميداند.همچنين معتقد است که اين
ادعا که اسالم تنها تنظيمکنندۀ رفتار فرد و نه جامعه است ،خود را نقض ميکند ،زيرا امکان
تفکيک بين رفتار فرد و جامعه از يکديگر وجود ندارد ،چراکه نظام اجتماعي در رفتار فرد
تجسم مييابد (صدر1221 ،ق .)128 :بنابراين او در کتاب اصولي خود بهصورت ضمني و در
ديگر آثار خود بهصراحت به جامعيت شريعت از حيث احکام اشاره کرده است .شايان ذکر
است که حتي جامعيت در انديشۀ او به صرف جامعيت در احکام ختم نميشود؛ بلکه از
نظرهاي او چنين بر ميآيد که او به جامعيت شريعت در سطوح فراتري هم قائل بوده است.
اين سطوح عبارت است از سطح نظريه و مکتب که همه از شريعت قابل استخراج است
(صدر1221 ،ق.)121 :
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 .2ادلۀ
در اين قسمت به داليلي که شهيد صدر و برخي شاگردان او در اثبات وجود چنين
حوزهاي در اسالم يا قلمرو و کيفيت حکم بر آن بيان کردهاند ،اشاره ميشود .اين ادله شامل
ادلۀ قرآني و روايي است .مهمترين دليلي که شهيد صدر براي صالحيتهاي ولي امر در پر
به آن استناد ميکند ،آيۀ  11سورۀ مبارکۀ نساء است« :يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا

کردن

أطِيعُوا اهللَ وَ أطِيعُوا الرَسُولَ وَ اُوْلِياألمْرِ مِنْکُمْ ».او از اين آيۀ شريفه حدود و قلمرو آن را هم
استنباط ميکند و محدود به هر فعلي ميداند که به طبيعت اوليهاش مباح است؛ به اين معنا که
شامل هر عملي ميشود که نص تشريعي دال بر حرمت يا وجوب آن نشده باشد ،چراکه
پيروي از ولي امر در حدودي واجب است که با پيروي از خدا و احکام عامه او تعارض
نداشته باشد (صدر1222 ،ق.)182 :
عالوهبر اين آيه ،براي نمونه به چهار روايت ديگر که موجب فهم بهتر حوزۀ

و

تبيين اهميت آن ميشود ،اشاره ميکند .از جمله نهي پيامبر(ص) از خودداري از بخشيدن آب
و گياه اضافي( ،)8نهي ايشان از خريد ميوهاي که هنوز نرسيده است( ،)7حرمت اجارۀ زمين در
()1

شرايط خاص

يا دستورات امام علي(ع) در مورد تحديد قيمتها و سفارش در مورد

بازرگانان( )1که هيچيک از واجبات و محرمات اصيل در شريعت نبوده بلکه ناشي از اختيارات
حاکم اسالمي در اين حوزه بوده است (صدر1222 ،ق.)181-181 :

 .3قلمرو احکام
در اين قسمت به انواع محدوديتهاي حاکم بر احکام

اشاره ميشود تا از دل

آن قلمرو آن مشخص گردد .همانطورکه پيشتر اشاره شد ،مهمترين عامل در تعيين قلمرو
که شهيد صدر از آيۀ  11سورۀ مبارکۀ نساء برداشت کرده بود -محدود بودن آنبه حوزۀ مباحات بالمعني االعم است؛ يعني ولي امر تنها در حوزۀ احکام غيرالزامي مستحب،
مکروه و مباح بالمعني االخص حق الزام دارد .محدوديت ديگري که براي اين احکام از آثار او
استنباط ميشود ،محدوديت از حيث روابط است .او با تقسيم روابط انسان به دو قسم روابط با
طبيعت و روابط با انسانهاي ديگر معتقد است که رابطۀ اول انسان خود را از طريق توليد و
سيطره بر طبيعت نشان ميدهد و رابطۀ دوم در قالب حقوق و امتيازاتي که هرکس بر ديگري
دارد .رابطۀ دوم برخالف رابطۀ اول تنها در ظرف اجتماع متصور است .او معتقد است که
هرچند رابطۀ انسان با طبيعت با پيشرفت وسايل توليد تغيير مييابد ،برخالف اعتقاد
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مارکسيستها رابطۀ دوم ماهيتاً ثابت است ،هرچند مظاهر آن تغيير يابد .بر همين اساس ،اسالم
براي روابط دوم ،قوانين ثابت در نظر گرفته ،ولي براي روابط اول قائل به

شده

است تا عدالت اجتماعي در هر عصري تحقق يابد (صدر1222 ،ق.)181-183 :
برخي از شاگردان شهيد صدر در اين زمينه به محدوديتهاي ديگري هم اشاره کردهاند.
بعضي قلمرو اين حوزه را به سه زمينه محدود کردهاند .زمينۀ اول در تشخيص موضوعات
مرتبط با احکام ثابت است که اسالم در مورد آن موضوعات بهصورت مستقيم قانونگذاري
کرده است و بر ولي امر الزم است که وضعيت آن را از ابهام خارج کند ،مانند حکم به رؤيت
هالل ماههاي قمري .زمينه دوم ،تشخيص اهم در موارد تزاحم بين احکام الهي ثابت دانسته
شده است و زمينۀ سوم مربوط به مصالح فوري در قلمرو مباحات است که در آنها حکم
الزامي ثابتي از قِبل شريعت  -نه نفياً و نه اثباتاً -وجود ندارد ،مانند قرار دادن برخي مالياتها و
( ...حائري1217 ،ق .)121 :از اين منظر قلمرو

در سه زمينۀ پيشگفته اطالق دارد و

تنها محدودکنندۀ آن معصيت خدا در پيروي از مخلوق است (حائري1217 ،ق .)123 :با اين
حال برخي ديگر از شاگردان او با اين نظر مخالفت کرده و با تقسيم حکم حاکم به حکم
کاشف و واليتي ،اولي را احکامي دانستهاند که نقش حاکم در آن ،درخواست اجراي حکم
شرعي بدون الزام به آن بوده و نسبت به مواردي است که پيش از آن هم الزامي در آن وجود
نداشته است ،مثل حکم حاکم به رؤيت هالل ماه که در حقيقت اخبار از واقع ميدهد يا در
بين مترافعين حق را تشخيص ميدهد .احکام واليتي هم احکامي است که نقش حاکم در آن
الزام به امري است براساس منصب واليت حتي درصورتيکه از نظر شرعي پيش از آن الزامي
نباشد که سرّ اين الزام دو امر ميتواند باشد :يکي وجود مالك و مصلحتي در متعلق حکم
بهنحوي که خود حکم مؤثر در تحقق مصلحت است ،مثل حکم حاکم به تحديد قيمتها؛
دوم ،موردي که حاکم مصلحت ملزمهاي را در نفس تعيين موضع براي وحدت کلمه و
جلوگيري از پراکندگي ميبيند و به آن حکم ميکند (حائري1311 ،ق .)118-112 :از ديگر
کلمات صاحب اين سخن چنين بر ميآيد که در مورد اخير نظر به موارد تزاحم دارد .از ميان
اين سه دسته از احکام ،تنها احکام واليتي نوع اول را جزء احکام

دانسته است

(حائري1311 ،ق .)111 :بنابر اين نظر ،احکام حاکم در تشخيص و کشف موضوعات (حکم
کاشف) و نيز احکام او در موارد تزاحم (حکم واليتي نوع دوم) از شمول اين احکام خارج
است .بهنظر ميرسد نظر اخير نسبت به نظر قبلي به سخنان شهيد صدر نزديکتر است ،زيرا او
در هيچ مورد در بحث از احکام

 ،از حکم به تعيين موضوعات و تشخيص اهم در
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موارد تزاحم سخني به ميان نياورده است ،بلکه از محدودهاي سخن به ميان آورده که در طول
زمان و تغيير شرايط ،حکم اصليِ غيرالزاميِ آن تغييرپذير است.

 .4مقام صالح براي صدور احكام
قانونگذاري امري حاکميتي ميباشد و ازاينرو بيشک شهيد صدر هم اين اختيار را براي
را

حکومت قائل شده است .پيش از اين اشاره شد که او اختيار صدور حکم در

براي اولياالمر ثابت ميدانست .پرسش اين قسمت آن است که اولياالمر که از نظر او مقام
صالح براي تصميمگيري در اين حوزه است کيست و چه ويژگيهايي دارد .اين امر ميتواند
پردهاي ديگر از مجهوالت ناظر بر

را بر ما بگشايد و ما را به شناخت عميقتري از

آن نائل کند .براي پاسخ به اين پرسش ناگزير بايد نظرهاي او را در مورد حکومت بررسي کرد.
او در اصل ششم از

که در سال 1371ق نوشته است ،اشکال حکومت در

اسالم را به دو دستۀ حکومت الهي و حکومت شورا يا حکومت امت تقسيم ميکند .در
حکومت الهي که حکومت پيامبر(ص) و ائمه(ع) است ،تعيين الهي خاص صورت گرفته و نظر
مردم در آن دخالتي ندارد و تضمين اساسي در پايداري و سالمت حکومت ،عصمت از گناه و
اشتباه است .اما در دورۀ غيبت ،از نظر او بنا بر آيۀ  31سورۀ مبارکۀ شورا« ،وَأمْرُهُمْ شُورَى
بَيْنَهُمْ» ،در مواردي که نص شرعي وجود ندارد از جمله در مورد شکل حکومت ،امر به شورا
واگذار شده است و اين اختيار براي امت هست که حکومتي را براي اعمال صالحيتهايش در
اجراي احکام شرعي و وضع و اجراي تعاليم برگرفته از آن [احکام

] بر پا کند

(صدر1221 ،ق .)217-288 :اما او در سالهاي  1311و 1318ق در حاشيۀ خود بر منهاجالصالحين،
اثر محسن طباطبايي حکيم در بخش عبادات بهصورت تلويحي واليت عامۀ فقيهان را پذيرفته
است (حکيم1218 ،ق ،ج )11 :1و در

مشابه با اين نظر ميگويد« :چنانچه در

مجتهد مطلق ساير شروط شرعي در مرجع تقليد باشد  ...بر مکلف جايز است که همانطور که
بيان شد از او تقليد کند و برخوردار از واليت شرعي عامه در شؤون مسلمين است به شرط
اينکه هم از نظر ديني و هم از نظر واقعي شايسته آن باشد» (صدر1283 ،ق[د].)112-111 :
همين نظر در آثار ديگر او نيز مشاهده ميشود .براي مثال در جايي به برخي از اقدامات
علما در طول تاريخ و مراحل رشد مرجعيت اشاره ميکند که هرچند بياني توصيفي است،
بهصورت ضمني بيانگر اعتقاد او به واليت فقهاست ،چراکه آخرين مرحلۀ رشد مرجعيت را
رهبري علما در مبارزه با استعمار کافر ميداند (صدر1218 ،ق .)21-21 :همچنين در پاسخ به
نامهاي در مورد واليت عامۀ فقيهان که زمان آن مشخص نيست ،خود را قائل به واليت عامۀ
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فقها دانسته و معتقد است که هرچند در اين زمينه ادلۀ فراواني وجود دارد ،تنها دليلي که از
نظر او قابل اعتماد است ،توقيع مبارك است (صدر1221 ،ق.)212 :
اين آخرين نظر او در اين زمينه نيست و در سال 1311ق در کتاب

به

خالفت امت و نيابت عامۀ مرجعيت از سوي امام زمان(عج) اعتقاد پيدا کرده است .از منظر او
خالفت عامه براي امت براساس قاعدۀ شوراست که به او حق اجراي امور را به دست خودش در
چارچوب اشراف و رعايت قانون اساسي از طرف نايب امام ميدهد (صدر1283 ،ق[الف].)8 :
همچنين نبيون ،ربانيون و احبار را -که بهترتيب پيامبران(ع) ،ائمه(ع) و مرجعيت ميداند -براساس

آيۀ  22سورۀ مبارکۀ مائده )18(،گواهاني ميداند که مرجع فکري و تشريعي از نظر ايدئولوژي هستند
و بر حرکت و انسجام جامعه نظارت ميکنند تا دچار انحراف نشود (صدر1283 ،ق[ب].)121 :
در مورد ارتباط اين سه نظر با هم ،بين شاگردان او اتفاق نظر وجود ندارد ،بهخصوص
نظر سوم که بهنظر مي رسد جمع بين دو نظر سابق اوست و آن هم مشخص نيست که از چه
زماني در ذهن او به وجود آمده است ،هرچند انتشار آن مربوط به اواخر زندگي اوست
(حسيني1228 ،ق .)338 :محمدباقر حکيم از تغيير نظر اول شهيد صدر به نظر دوم سخن به ميان
آورده و آن را حاصل تشکيکي که او در داللت ادلۀ مربوط به شورا بر اين امر کرده دانسته
است (حکيم1281 ،ق 12 :و  .)38 :1377همچنين سومين نظر او را همان واليت فقيه ميداند
و لذا دو نظر اخير را يکي دانسته است (حکيم1218 ،ق 311 :و  311و 1217ق 227 :و .)213
ولي برخي ديگر از شاگردان او ،آنها را ناظر بر سه نظر دانستهاند؛ به اين نحو که او بعد از
پيروزي انقالب اسالمي ايران بهدنبال ترکيبي از شورا و واليت فقيه بوده و در مورد نقش
مرجعيت قبل و بعد از حکومت قائل به تفصيل شده است (حائري1281 ،ق183 :؛ نعماني،
 1222ق ،ج  .) 18- 28 :2به هر حال به نظر مي رسد با توجه به سومين نظر او در مورد
حق حکومت و فرمانروايي ،مقام صالح براي صدور احکام
«

را بايد در نامهاي که
» نامگذاري شده و در آن به

ساختارسازي و نهادسازي سياسي مبتني بر انديشههاي فقهي خود دست زده است ،جستوجو
کرد که مي گويد « :در موارد عدم وجود موضع قاطع در شريعت اعم از تحريم يا ايجاب،
قوۀ تشريعي که از سوي امت عمل ميکند ،ميتواند آنچه را که از قوانين به صالح ميداند
بهنحوي که با قانون اساسي متعارض نباشد وضع کند و اين حوزه

ناميده ميشود»

(صدر1283 ،ق[الف] .)11 :او اين قوه را در اختيار مجلس اهل حل و عقد دانسته و در ادامه
در بيان وظايف و اختيارات مرجعيت رشيده ميگويد« :او مکلف به تصميمگيري در مورد
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الزماالجرا کردن قوانيني است که مجلس اهل حل و عقد براي پر کردن

تعيين

ميکند» (صدر1283 ،ق[الف].)12 :
بنابراين اگر بخواهيم از مجموع نظرهاي او در اين زمينه به پرسش اين قسمت پاسخ دهيم،
بايد بگوييم که دخالت مردم يا نمايندگان آنان در تصميمگيري در

در انديشۀ سيد

محمدباقر صدر تنها از باب مشورت توجيهپذير است و در نهايت اين اولياالمر يا مرجعيت
رشيده و به تعبير ديگر مجتهد عادل باکفايت است که به تصميمات متخذه در اين حوزه
مشروعيت ميبخشد.

 .5ماهيت احکام
مسئلۀ مورد نظر در تعيين ماهيت احکام

عبارت است از تعيين جايگاه اين

احکام و نسبت ميان آنها با ديگر احکام .ازاينرو پرسش ما در اين قسمت آن است که اين
احکام از حيث ماهوي به کدام نوع از احکام شناختهشده قابل ارجاع هستند .اين مسئله و
پرسش ،ازآنرو اهميت دارد که ميتوان با حل و پاسخدهي به آن ،به شناسايي بهتر اين احکام
مبادرت ورزيد و آثار آن نوع از احکام خاص را که احکام

از حيث ماهوي آنگونه

دانسته ميشود ،بهصورت کامل بر احکام منطقه الفراغ مورد انطباق و بررسي قرار داد .از احکام
تقسيمات مختلفي بهعمل آمده است؛ از جمله تقسيم آنها به وضعي و تکليفي ،امضايي و
تأسيسي ،مولوي و ارشادي ،واقعي و ظاهري ،فردي و اجتماعي ،تعبدي و توصلي ،اولي و
ثانوي و  . ...ويژگي تقسيم اخير يعني تقسيم احکام به اولي و ثانوي آن است که بر آن آثار
فقهي و اصولي بيشتري نسبت به ساير تقسيمات مترتب است .اما آثار عملي آن در فقه ،از آن
نظر براي ما اهميت دارد که با مسائل اجتماعي و سياسي پيوند خورده است .ازاينرو بسياري
از احکام مُجرا در نظام اجتماعي ناشي از شرايطي چون اضطرار ،عسر ،حرج و مانند آن است
که موجب تغيير در عناوين اوليه ميشود و اجراي احکام ثانويه را الزم ميسازد .مهمتر از آن
اينکه در بررسي جايگاه حکم حکومتي بهعنوان مفهومي کليدي در فقه سياسي ،اغلب نسبت
آن را با احکام اوليه و ثانويه بررسي ميکنند؛ بدين ترتيب يا آن را قسمي از اين احکام دانسته
يا قسيم آنها ميدانند .در اين قسمت با هدف پيدا کردن درك بهتري از احکام صادرشده در
ابتدا به تقسيم و تقابلي که او بين احکام صادرشده در اين حوزه با احکام شريعت
قائل شده است اشاره ميشود .پس از آن بهسبب اهميت تقسيم احکام به اوليه و ثانويه به
تعيين نسبت ميان احکام اين حوزه با اين دو نوع از احکام پرداخته خواهد شد؛ همانطورکه
شاگردان او هم بهخصوص از دريچۀ تقسيم اخير به ماهيت اين دسته از احکام نگريستهاند.
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شهيد صدر بهکرات در آثار خود بهصورت صريح و ضمني به تقسيم احکام به احکام
و احکام شريعت اشاره کرده است .او در جايي بين احکام «شريعت» و آنچه آنها را
«قوانين» يا «تعاليم» ناميده است ،تفکيک قائل ميشود (صدر1221 ،ق .)283 :از ويژگيهايي که
در انديشۀ

براي قوانين بر ميشمرد ،ميتوان پي برد که آنها منطبق با همان احکام

با شأن او در

اوست .عالوهبر اين ،او شأن پيامبر(ص) را در زمان تصميمگيري در

ابالغ احکام ثابت متفاوت دانسته و شأن اولي را جايگاه واليت امري ايشان و دومي را مقام
نبوت و مبلغ بودن ايشان ميداند (صدر1222 ،ق.)223-222 :
که در عرض هم قابل

بهطور خالصه ميتوان تفاوت احکام شريعت را با احکام

فرضند ،در سه مورد دانست .1 :ثبات و دوام يکي و قابليت تغيير ديگري؛  .2وجود دليل شرعي
بر احکام شريعت و عدم نياز به وجود آن براي احکام

؛  .3تفاوت در شأن پيامبر(ص)

اعم از مبلغ بودن براي احکام شريعت و ولي امر بودن براي صدور احکام

.

اما در مورد بررسي ماهيت اين احکام از حيث اولي و ثانوي بودن نخست بايد به اين مطلب
اشاره شود که احکام اين حوزه را ميتوان منطبق با احکام حکومتي مصطلح در ادبيات فقها
دانست .هرچند تعريف مشخصي از احکام حکومتي در متون فقهي وجود ندارد و اين امر محل
اختالف است ،با اين حال قدر متيقن آنها از ناحيۀ حاکم و والي و نه شارع و مفتي صادر شدهاند و
همچنين از نظر زماني موقت هستند و نه دائم .بنابر استنادات پيشگفته از آثار صدر ،احکام
هم داراي اين ويژگيها بوده و ازاينرو حکومتياند .شاگردان او هم به اين مسئله اشاره
کرده و آن را حکم صادرشده بنابر واليت -و متفاوت با فتوا -دانستهاند (حائري1217 ،ق.)131 :
عالوهبر اختالف در خصوص ويژگيهاي احکام حکومتي ،در مورد ماهيت اين احکام از
حيث اولي يا ثانوي يا قسيم اين دو بودن هم اتفاق نظر وجود ندارد و ازاينرو با دانستن اين
مطلب که احکام

احکام حکومتياند ،همچنان مسئلۀ ما در اين قسمت باقي و

نيازمند پاسخگويي است .شهيد صدر در توصيف احکام
امر بهواسطۀ شريعت ،در اعطاي «

» يا «

دو بار از صالحيت ولي
» به احکام اصلي

ياد کرده است (صدر1222 ،ق .)182 :اين امر ميتواند دليلي بر اعتقاد او به ثانوي
بودن اين احکام باشد .برخي از شاگردان او نيز به اين امر تصريح کرده و احکام ثانوي را
احکامي دانستهاند که بر چيزي -به لحاظ عارض شدن عناوين خاص بر آن -جعل ميشود و
اقتضاي تغيير حکم اولي را ميکند ،هرچند موضوع همان موضوع باشد .از اين منظر ،صدور
احکام

 -برخالف نظريۀ حسبه که تنها تمسک به احکام اوليه را در ادارۀ جامعه
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جايز ميداند -از باب واليت بوده و احکامي ثانوي است (حيدري1238 ،ق )121 :اما نکتۀ
مهم در اين مورد عنواني است که سبب ثانوي شدن اين احکام ميشود که در اين مورد
صراحتي در بيان شهيد صدر وجود ندارد .برخي از آن احکام بهعنوان حکم ثانوي ياد کردهاند،
ولي تفاوت آن را با احکام ثانويِ ناشي از عناوين ضرورت و اضطرار و عسر و حرج در اين
نکته دانستهاند که الزام قدرت تشريعي در آن ناشي از وجود نص خاص يا عام در شريعت
نيست ،بلکه ناشي از صالحيت دادهشده به آن قدرت تشريعي اجتهادي است (شمسالدين،
1217ق .)18 :اين در حالي است که بهنظر ميرسد حکم ثانوي بدون وجود عنوان خاص قابل
فرض نيست و ميتوان براي اين مورد نيز عنوان جداگانهاي در نظر گرفت .ازاينرو برخي از
شاگردان شهيد صدر به اين نکته توجه داشته و با توسعهاي که در مفهوم عناوين ثانوي دادهاند،
اين احکام را حکم ثانوي با عنوان ثانوي «اطاعت از ولي امر» دانستهاند ،هرچند که اصل
اطاعت از ولي امر ،خود عنوان اولي است (حائري1217 ،ق.)131-131 :
از ظاهر کلمات شهيد صدر و تصريح شاگردان او چنين استنباط ميشود که احکام منطقهالفراغ
در عين اينکه احکام حکومتياند ،احکام ثانوي هم هستند .بنابراين ميتوان گفت از نظر شهيد صدر،
احکام حکومتي قسيم احکام اولي و ثانوي نبوده بلکه خود ،احکام ثانوي هستند.

 .6ضابطۀ احکام
در قسمت قبل گفتيم که شهيد صدر احکام

را در مقابل احکام شريعت مي-

دانست ،با اين حال نبايد گمان شود که اين دوگانگي سبب ميشود که ولي امر اين اختيار را
داشته باشد که بدون ضابطۀ مشخص به هر نحوي که بخواهد به تصميمگيري در اين حوزه
بپردازد .معموالً مسئلۀ تعيين ضابطه براي احکام حکومتي حول دو ضابطۀ کلي عدالت و

مصلحت ميچرخد .با اين حال الزم است خارج از کليگويي در اين زمينه بهصورت تفصيلي-
تر به اين موضوع پرداخته شود .چراکه بهنظر ميرسد چالش جدي و مهم در زمينۀ احکام

حکومتي

نيز در همين امر نهفته است ،زيرا اين احکام از سويي ميبايست براساس

ضوابط خاص شرعي و از سوي ديگر ناظر بر حل مشکالت و معضالت متغير عملي در حوزۀ
اجرا باشد .در اينجا بهدنبال تعيين ضابطۀ دقيق و روشني براي اين احکام از منظر شهيد صدر
نيستيم ،چراکه تعبير صريحي در اين مورد از او در دست نيست؛ بلکه بهدنبال آنيم که بتوانيم از
سخنان پراکندۀ او و شاگردانش به ضابطهاي در اين خصوص نزديک شويم.
بنابراين پرسش اين قسمت آن است که از منظر شهيد صدر براي صدور احکام
چه ضابطه يا ضوابطي را بايد مورد مالحظه قرار داد .شايان ذکر است که او بهسبب اينکه در
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مقام تبيين مکتب اقتصادي اسالم به طرح اين مباحث اقدام کرده ،بسياري از اين ضوابط رنگ
و بوي تخصصي در زمينۀ اقتصاد دارد ،ولي نافي اين نيست که بتوان از مجموعۀ آنها تا
حدودي به ضوابطي هرچند مجمل در اين زمينه دست يافت.
منسجمترين مباحث شهيد صدر در اين موضوع مباحثي است که در مقالۀ «
» و با رويکردي اقتصادي مطرح کرده است .او در اين مقاله بعد از بيان
اهميت عناصر انعطافپذير و متغير در احکام اسالمي براي هدايت زندگي ،اين دسته از عناصر
را برگرفته از شاخصهاي عمومي اسالمي ميداند که مرتبط با عناصر ثابت شريعت است و
اقتصاد اسالمي جز با ترکيب اين دو دسته از عناصر صورت کامل خود را نمييابد .او استنباط
عناصر متغير از آن شاخصها را نيازمند سه مطلب ميداند« :اوالً فهم اسالمي آگاهانه از عناصر
ثابت و درك عميق از شاخصهاي آن و داللتهاي عمومي آن ،ثانياً فهم کامل و شاملي از
طبيعت دورۀ زماني و شرايط اقتصادي آن و مطالعه در مورد اهدافي که آن شاخصهاي
عمومي ،آن را محدود ميکند و نيز روشهايي که متکفل اجراي آن است ،ثالثاً فهم فقهي
حقوقي در مورد حدود صالحيتهاي حاکم شرعي (ولي امر) و بهدست آوردن ساختهاي
تشريعي که آن عناصر متحرك را در چارچوب صالحيتهاي حاکم شرعي و حدود واليت
داده شده به او عينيت بخشد» (صدر1283 ،ق[ج] 31 :و .)28

()11

اما شاخصهاي عمومي از نظر او پنج مورد است :اولي جهتگيري شريعت است که از
مجموعهاي از احکام منصوص بهدست ميآيد که ميتوان از آنها به هدف مشترکي از منظر
شارع پي برد که حفظ و حرکت به سمت آن ميتواند بهعنوان شاخصي براي اين دسته از
احکام باشد (صدر1283 ،ق[ج])21 :؛ دومين شاخص عبارت است از هدف منصوص براي
حکم ثابت (صدر1283 ،ق[ج] )22 :که از مثالهايي که براي اين مورد ميزند ،چنين فهم
ميشود که منظور او همان علل منصوصي است که در احکام ثابت هم ميتواند در موارد مشابه
جاري شود؛ سومين شاخص ارزشهاي اسالمي است که اسالم بر توجه به آنها تأکيد داشته
است ،مثل مساوات و برادري و عدالت و قسط و مانند آن که حاکم شرعي ميتواند با الهام از
آنها به پر کردن

اقدام کند (صدر1283 ،ق[ج])28 :؛ چهارمين شاخص عبارت است

از رويکرد نبي و وصي به عناصر متغير؛ بدين معنا که از نظر او احکامي که ايشان در اين حوزه
صادر کردهاند ،ميتواند با در نظر گرفتن شرايطي که صادر شدهاند بهعنوان شاخصي براي
حاکم شرع در صدور اين دست از احکام بهشمار آيد (صدر1283 ،ق[ج] .)27-18 :او در
ضمن اين شاخص به مفاهيم اسالمي هم اشاره کرده است .از نظر او اين مفاهيم که در ديگر
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آثار او هم مورد توجه بودهاند ،ميتوانند پرتو نوري بر عناصر متغير يعني احکام
بيندازند که از آن جملهاند مفاهيم فقر و تجارت در اسالم بهعنوان پديدههاي اجتماعي که از
آنها تفاسير خاصي بهعمل آمده که با نظام سرمايهداري متفاوت است (صدر1283 ،ق[ج]-21 :
 .)27آخرين شاخص از منظر او عبارت است از اهدافي که در نصوص عمومي براي حاکم
اسالمي حدودي را مشخص کرده و او را مکلف به تحقق بخشيدن به آنها يا نزديک شدن به
آنها کرده است (صدر1283 ،ق[ج].)11 :
بهغير از موارد يادشده در ديگر آثار خود نيز بهصورت کليدواژهاي به برخي ضوابط اشاره
کرده است .براي مثال در وضع اين احکام به تحقق «عدالت اجتماعي» تأکيد دارد و معتقد
است که اقتضائات عدالت اجتماعي در هر دوره به اختالف شرايط اقتصادي جامعه متفاوت
است (صدر1222 ،ق« .)321 :مصالح عامه» نيز همانطورکه ذکر شد ،از ديگر کليدواژههاي
سيد محمدباقر صدر در اين زمينه است .او اصل دخالت دولت را در وضع احکام
()12

براي حمايت از مصالح عامه ميداند« .ايدههاي اسالمي»

هم از ديگر موارد اشارهشده در

آثار شهيد صدر است که اين احکام بايد مطابق با آنها باشد (صدر1222 ،ق.)321 :
در اين زمينه در آثار شاگردان وي هم بهوفور ضوابطي نه بهصورت منسجم بلکه پراکنده
پيدا ميشود .براي مثال برخي از آنها در اين زمينه دو ضابطه برشمرهاند؛ يکي مصالح امت
براساس شرايط دورهاي که امت در آن قرار دارد و ديگري مالحظۀ آن مصلحتها از منظر
موازين عام اسالمي و نه از منظر مادي صرف که شامل ارزشها و اهدافي که اسالم بدانها
توجه داشته است ميشود (حائري1217 ،ق 122 ،123 :و  .)127برخي ديگر در پاسخ به
پرسشي در مورد ضوابط احکام

بهعنوان ضامني براي جلوگيري از تحريف آنها ،از

«مقاصد شارع» و «مالکات احکام» بهعنوان ضوابط عامه نام بردهاند (فضلاهلل1217 ،ق.)18 :
اين شاخصها به حدي از نظر فقهي اهميت دارند که برخي از شاگردان او تخصص روايي و
فقهي را براي استنباط اين احکام الزم دانستهاند (حائري1222 ،ق .)122 :از اين منظر بايد
گفت اختيار تصميمگيري در چنين حوزهاي بهسبب تخصص فقهي مورد نياز به فقيه سپرده
شده است.

نتيجهگيري
در اين مقاله ديدگاههاي سيد محمدباقر صدر در حوزۀ قانونگذاري از جنبههاي مختلف
بررسي شد .بهخصوص بر احکام صادرشده در

تأکيد شد که بهطور مستقيم از

ناحيۀ دولت اسالمي که حاکميت و قدرت سياسي دارد صادر ميشود و از همينرو بيشترين
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مناسبت را با مفهوم قانونگذاري مدرن دارد .نخست جايگاه «نظريه» در ادبيات فقهي او تعيين
شد .پس از آن به دو مبناي کالمي خاتميت و جاودانگي شريعت و نيز جامعيت آن براي
اشاره شد .در ادامه به ادلۀ

اشاره و از آيۀ  11سورۀ مبارکۀ نساء بهعنوان

مهمترين دليل بر آن ياد شد .پس از آن از قلمرو اين احکام سخن به ميان آمد و با استناد به
آراي او به قلمروي از احکام محدود شد که در آن حکم الزامي اعم از واجب و حرام وجود
ندارد .از طرف ديگر محدود به احکام مربوط به روابط انسان با طبيعت و نه با انسانهاي ديگر
دانسته شد .عالوهبر آن احکام حاکم در تشخيص موضوعاتِ احکام ثابت و نيز موارد حکم
حاکم به اهم -در موارد تزاحم -از قلمرو اين احکام خارج دانسته شد .در ادامه به مقام صالح
در صدور احکام

اشاره شد و ناگزير نظرهاي او در زمينۀ حکومت بررسي شد و

بعد از بيان تطور تاريخي آن نتيجتاً نظر او در مورد صالحيت مرجعيت فقيه و عادل و باکفايت
در تصميمگيري براي احکام اين حوزه البته با مشورت مردم بيان شد .موضوع بعدي ماهيت
اين دسته از احکام بود که اوالً حکومتي بودن آنها ثابت شد .ثانياً به تغاير احکام

با

احکام شريعت در نظر او اشارت رفت و در نهايت با استناد به پارهاي از سخنان او و نيز
شاگردانش در کشف نسبت اين احکام با احکام اولي و ثانوي ،ثانوي بودن آنها مقبول افتاد .در
نهايت ضابطۀ احکام صادرشده در اين حوزه مورد بحث واقع شد و پنج شاخص عمده در
نظرهاي او احصا شد .پس از آن هم بهصورت کليدواژهاي به مواردي چون عدالت و مصلحت
بهعنوان ضوابط عام اشارت رفت و بررسي اين مطلب در آثار برخي از شاگردان او دنبال شد.
آنچه از تفصيل مباحث سيد محمدباقر صدر در اين زمينه آمد ،نشان داد که مطالب او در
اين زمينه قابليت پاسخگويي به زوايا و جوانب مختلف اين موضوع را دارد و از انسجام کافي
برخوردار است ،ازاينرو قابليت اطالق نظريۀ قانونگذاري بر آن طي فرايند اين مقاله ثابت شد.
طبيعي است که اين نظريه ميتواند آثار حقوقي بسياري در صحنۀ عمل در فضاي حقوق
عمومي نظام جمهوري اسالمي داشته باشد که بايد مورد توجه بيشتر صاحبنظران واقع شود.
درحاليکه نظرهاي سيد محمدباقر صدر به زبانهاي اروپايي ترجمه شده و در کنار نظرهاي
ديگر صاحبنظران و بهعنوان مبنايي براي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران شناخته مي-
شود ،بيتوجهي به آن در فضاي حقوق عمومي کشور داللتهاي خوشايندي براي جامعۀ
علمي ندارد.

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 5

16

يادداشتها
1. theory of legislation
2. legisprudence
3. legal theory

 .4بررسي تفصيلي آن نيازمند مجالي ديگر است که در پژوهشهاي آينده تقديم ميشود.
 .5الف)

(کليني،
1287ق ،ج.)231 :1
ب)
(کليني1287 ،ق ،ج.)221 :1
ج)

(سيد رضي1212 ،ق:

.)223

.6
(کليني1287 ،ق ،ج».)212 :1
.7
صدوق1213 ،ق ،ج».)211 :13
 .8عن رسول اهلل(ص)« :
ج».)221 :2
 .3عن اميرالمؤمنين(ع)« :

(سيد رضي1212 ،ق».)231 :

(ترمذي1283 ،ق،

17

به مثابه نظريه قانونگذاري

.20
( ...مائده.)22/
.22
.21

.

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 5

18

منابع و مآخذ
الف) فارسي و عربي
بري ،باقر (1221ق)« ،

ش 11و ،12

»

صص.181 -282
 ،بيروت :دارالهادي ،چ اول.

بري ،باقر (1222ق)،

ترمذي ،محمد بن عيسي (1283ق) ،سنن الترمذي ،بيروت :انتشارات دارالفکر ،چ دوم ،ج.2
حائري ،سيد علياکبر (1217ق)« ،

 ،ش،11

»،

صص.112-122
حائري ،سيدکاظم (1311ق)،
حائري ،سيدکاظم (1281ق)،

 ،بيروت:

 ،چ اول.
 ،مقدمه مباحث االصول (تقريرات

اصول سيد محمدباقر صدر) ،قم :مکتب االعالم االسالمي ،چ اول ،ج.1
حائري ،سيدکاظم (1222ق)،
حسيني ،سيدمحمد (1228ق) ،محمد باقر الصدر،

 ،قم :مجمع الفکر االسالمي ،چ دوم.
 ،فكر خالق ،بيروت:

 ،چ اول.
حکيم ،سيدمحسن (1218ق) ،منهاجالصالحين (المحشي) ،با تعليقات سيد محمدباقر صدر،
بيروت :دارالتعارف للمطبوعات ،چ اول ،ج.1
حکيم ،سيد محمدباقر ( ،)1377مباحثي از کتاب آموزۀ سياسي شهيد آيتاهلل صدر ،حكومت
اسالمي ،ش ،7صص.23-38
حکيم ،سيد محمدباقر (1281ق)« ،
حکيم ،سيد محمدباقر (1218ق)« ،

» ،المنطلق ،ش ،21صص.21-81
» ،الموسم ،ش 28و ،27

صص.311-312
حکيم ،سيد محمدباقر (1217ق)« ،

»،

 ،ش ،3صص.228-217
حيدري ،سيد کمال (1238ق)« ،
ش ،11صص.121-172

» ،فقه اهلالبيت(ع)،

11

به مثابه نظريه قانونگذاري

»،

زينالعابدين ،سيد سالم (1211ق)« ،
 ،ش ،1صص.87-118

سيد رضي ،محمد بن حسين (1212ق) ،نهجالبالغه (به كوشش صبحي صالح) ،قم :هجرت ،چ اول.
شمسالدين ،محمدمهدي (1217ق)« ،مجال االجتهاد و مناطق الفراغ التشريعي» ،منهاج ،ش،2
صص.11-188
صدر ،سيد محمدباقر (1283ق)[الف]« ،
»،

 ،چ دوم.

 ،تهران:

صدر ،سيد محمدباقر (1283ق)[ب]« ،
تهران:

،

»،

 ،چ دوم.
»،

صدر ،سيد محمدباقر (1283ق)[ج]« ،

 ،تهران:

 ،چ دوم.
 ،بيروت :دار

صدر ،سيد محمدباقر (1283ق)[د]،
التعارف للمطبوعات ،چ هشتم.
صدر ،سيد محمدباقر (1218ق)،

 ،بيروت :دارالتعارف للمطبوعات.

صدر ،سيد محمدباقر (1211ق)،
صدر ،سيد محمدباقر (1221ق)،

 ،قم:

 ،چ پنجم.

 ،قم:

 ،چ اول.
 ،چ اول.

صدر ،سيد محمدباقر (1222ق) ،اقتصادنا ،قم:

 ،قم:

صدر ،سيد محمدباقر (1221ق) ،ومضات،
 ،چ اول.
صدر ،سيد محمدباقر (1221ق)،

 ،قم:

 ،چ چهارم.
 ،قم:

صدر ،سيد محمدباقر (1232ق)،
 ،چ دوم.

فصلناهم دانش حقوق عم

5  شماره/ ومي

21

 دفتر انتشارات وابسته به جامعه: قم، من اليحضره الفقيه،)ق1213(  محمد بن علي،صدوق
.13 ج، چ دوم،مدرسين حوزۀ علميۀ قم
.123-282 صص،28 ش،) فقه اهلالبيت(ع،»
،»

،

« ،)ق1221( خالد،غفوري
« ،)ق1217(  سيد محمدحسين،فضلاهلل

: بيروت، گفتگو و آمادهسازي از طرف محمدالحسيني،حوار علي الورق
. چ دوم،
« ،)ق1221(  عبدالهادي،فضلي
.311-328 صص،17 ش، منهاج،»
.1 ج، چ چهارم،

: تهران، الكافي،)ق1287(  محمد بن اسحاق،کليني

 ترجمه به،

، تجديد الفقه االسالمي،)م1111(  شبلي،مالط
. چ اول، دارالنهار: بيروت،عربي از غسان غصن
: قم،

،)ق1222(  محمدرضا،نعماني
.2 ج، چ دوم،

ب) التين
Wintgens, Luc(2002), “Legalisation as an object of study of legal theory: legisprudence”
in Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation : Proceedings of the
Fourth Benelux-Scandinavian Symposium on Legal Theory, Volume 5 of
European Academy of Legal Theory series, Hart Publishing Oxford.
Mader, Luzius(2001), “Evaluation of legislation-contribution to the quality of
legislation” in Evaluation of Legislation: Proceedings of the Council of Europe's
Legal Co-operation and Assistance Activities (2000-2001), Council of Europe.

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /سال دوم ،پاييز  ،2931شماره  ،5صفحات  12تا 04

اعمال نظارتناپذیر قضایی دولت
علیاکبر گرجی اَزَندریانی ،*1جعفر شفیعی سردشت

**2

 .1استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
پذیرش2311/6/8 :

دریافت2311/3/21 :

چکیده
تحدید قدرت دولت و بهتبع آن حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان ،یکی از دغدغههای مهم
حقوق عمومی بهویژه حقوق اساسی و اداری است .در همین راستا ،تأسیس نظارت قضایی بر
اعمال دولت بهمثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظامهای حقوقی پا به
عرصه گذاشت .علیرغم این دغدغه ،نظامهای حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به
دالیلی -از شمول نظارت قضایی مستثنا ساختهاند .در این موجز ،با روش توصیفی -تحلیلی ،دالیل
و مصادیق نظارتناپذیری برخی اعمال دولت براساس نظام حقوقی کامنال ،بهویژه کشور انگلستان
بررسی میشود .بهطور معمول در همۀ نظامهای حقوقی ،برخی از اعمال دولت بهعلت ماهیت یا
علل دیگر ،مشمول نظارت قضایی نمیشوند و به تعبیر دیگر نظارتگریزند .اگرچه مستثنا شدن
برخی از اعمال دولت از شمول نظارت قضایی ،در نگاه اول ،ممکن است مغایر اصل حاکمیت
قانون بر همۀ اعمال دولت تلقی شود ،نباید این نکته را از نظر دور داشت که نظارت قضایی تنها
یکی از سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون بر اداره بهشمار میآید .ازاینرو ،در خصوص اعمال
مستثنا شده میتوان از دیگر سازوکارهای نظارتی پیشبینیشده در نظام حقوق اساسی و اداری بهره
جست.

کلیدواژهها :نظارت قضایی ،دالیل نظارتناپذیری ،اعمال نظارتناپذیر ،حاکمیت قانون،
عمل اداری.

* E-mail: gorji110@yahoo.fr
** نويسندة مسئول

E-mail: j.shafiee@gmail.com
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مقدمه
تاریخچۀ نظارت بر دولت در مقایسه با قدمت قدرت سیاسی و حکومت در جوامع ،عمر
چندانی ندارد .پیدایش و تکوین دولت مدرن بهمثابۀ قدرتمندترین سازمان اجتماعی که
صالحیت انحصاری بهکارگیری مشروع زور فیزیکی را دارد و نیز ارتقای جایگاه مردم از
رعیت به شهروند ،زمینۀ ظهور مفاهیمی همچون حاکمیت قانون ،نظارتپذیری اعمال دولت و
پاسخگویی را فراهم کرد و ضرورت نظارت هرچه بیشتر بر دولت و اعمال آن را بیش از پیش
نمایان ساخت (آقایی طوق .)121 :1831 ،وجود حکومت برای تحقق ارزشها و آرمانهای هر
جامعهای ضروری است ،اما هر حکومتی ممکن است دچار فساد شود .حکومتها همواره در
مظان اتهام نقض حقوق و آزادیهای شهروندان بودهاند و میبایست به قدر متیقن آنها اکتفا
کرد .دولت« ،شرّ الزم» است و باید با بهکارگیری ابزارهای حقوق عمومی بر آن نظارت کرد
(هداوند ،1831 ،ج .)378 :2
بهکارگیری مشروع زور علیه شهروندان توسط دولت ،همواره به این دغدغه دامن میزند
که چگونه میتوان از شهروندان در برابر چنین «لویاتانی» حمایت کرد که میل به توسعهطلبی
روزافزون و همهگیری دارد .این دغدغه ،اندیشمندان را بر آن داشت تا در خصوص
سازوکارهای تحدید قدرت دولت در برابر شهروندان چارهای بیندیشند .بنابراین ،با اذعان به
حاکمیت قانون بر رفتار و اعمال دولت و مقامهای دولتی ،مبادرت به تعبیۀ سازوکار «تفکیک
قوا» و «مهار و تعادل» کردند تا با تجزیۀ قدرت مطلق به قدرتهای کوچکتر و رودررویی
آنها بتوان از تعدی دولت به حقوق و آزادیهای شهروندان جلوگیری کرد .نظارت قضایی یکی
از مهمترین ابزارهای تضمین حاکمیت قانون و تحدید قدرت حکومت و حفظ حقوق و
آزادیهای شهروندان در چارچوب سازوکار مهار و تعادل است که بهوسیلۀ دادگاهها اعمال
میشود .حاکمیت قانون را میتوان به معنای عدم استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت ،در
تصمیمگیریهای حکومتی دانست .بر این اساس ،حاکمان و سیاستمداران حافظان و خادمان
قانون بهشمار میروند و خود نیز مشمول آن میشوند و مشروعیت حکمرانی آنها به
وفاداریشان به معیارهای قانونی ،فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد (زارعی.)11 :1831 ،
قوۀ مجریه که ارتباط مستقیم بیشتری با مردم دارد ،بهطور معمول متهم اصلی نقض اصل
حاکمیت قانون و حقوق و آزادیهای شهروندان محسوب میشود .یکی از ابزارهای حقوق
عمومی بهمنظور مقید ساختن دولت به حاکمیت قانون و رعایت حقوق و آزادیهای
شهروندان« ،نظارت قضایی»( )1است.
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دعوای «ماربری علیه مادیسون»( )2را میتوان نقطۀ عطفی در سرگذشت نظام نظارت
قضایی در حقوق اساسی و نیز حقوق اداری دانست .با وجود این ،نخستین تجربههای نظارت
بر اعمال اداره را باید در نظام کامنال و بهویژه انگلستان جستوجو کرد .بهطور کلی ،نظارت
قضایی یکی از مهمترین ابزارهای تضمین حاکمیت قانون در معنای نظارت بر مصوبات قوۀ
مقننه و اعمال و تصمیمات قوۀ مجریه از سوی دادگاههاست .نظارت قضایی را از منظر
صالحیتی و قلمرو میتوان به دو بخش تقسیم کرد؛ در بخش اول ،بیشتر ابزاری است تا احترام
به قانون اساسی با نظارت موردی بر قوانین تضمین شود؛ در بخش دوم ،به معنای نظارت بر
اعمال اداری توسط دادگاه برای اطمینان از عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و بهویژه قوانین
عادی است (زارعی و مرکز مالمیری )118-112 :1833 ،که موضوع مقالۀ پیش روست .هرچند
نظارت قضایی از راهکارهای مهم و اساسی تضمین وفاداری مقامهای عمومی به حاکمیت
قانون است ،آیین و قلمرو آن میتواند از کشوری به کشور دیگر و از دولتی به دولت دیگر
متفاوت باشد .حاکمیت قانون ،از یک سو ،مستلزم نظارت بر قانونی بودن اعمال قوۀ مجریه و
بازنگری آنهاست و از سوی دیگر ،تفکیک قوا مانع دخالت دادگاهها در موضوعاتی میشود که
به دیگر قوای حکومتی سپرده شده و در صالحیت اختصاصی آنهاست .ازاینرو ،شناسایی
اعمال نظارتناپذیر ،دالیل و مصادیق آنها ،همواره یکی از مسائل چالشبرانگیزِ نظام نظارت
قضایی بوده است (.)Horan, 2003, vol.31: 571

 .1اعمال نظارتناپذیر
مفهوم نظارتناپذیری یا عدم قابلیت رسیدگی قضایی در معانی زیر بهکار میرود :موضوع
خارج از صالحیت دادگاه است؛ موضوع داخل در صالحیت دادگاه است ،اما ازآنجا که مشتمل
بر اعمال قدرت عمومی نیست ،دادگاه مداخله نمیکند؛ دادگاه از نظر موضوعی صالحیت
دارد ،اما از نظر سازمانی برای حل مسئله فاقد صالحیت است؛ دادگاه صالح است ،اما موضوع
را از نظر قانون اساسی مناسب مداخله تلقی نمیکند؛ دادگاه اتخاذ تصمیم قضایی را نامناسب
میبیند ،زیرا مسئله متنازع فیه ،کامل نشده و هنوز به سرانجام قطعی نرسیده است؛ دادگاه هیچ
دلیل یا موجبی برای بازنگری نمییابد؛ مدارک و ادلۀ مناسب و کافی در اختیار دادگاه نیست تا
براساس آن ،موضوع را کامالً مشخص کند ،مانند مصونیت برخی از مقامها از افشای مدارک و
ادلۀ مورد نظر دادگاه (.)Groves and Lee, 2007: 143
در کلیۀ نظامهای حقوقی ،بهویژه در کامنال ،همواره موارد و موضوعاتی وجود دارد که از
نظارت قضایی مصون بوده است .این مصونیت میتواند به موجب اصل تخصص (خروج
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موضوعی) یا اصل تخصیص (استثنائات) باشد .بر این اساس ،مصونیت از نظارت قضایی
ممکن است بهدلیل ماهیت نظارتناپذیر برخی اعمال دولت باشد ،یا اینکه قانونگذار بنا به
دالیلی برخی اعمال دولت را مشمول نظارت قضایی نداند .همچنین ،در برخی نظامهای
حقوقی مانند نظام کامنال ،برخی از اختیارات -بنا به دالیل تاریخی -تاحدودی نظارتگریزند.

از این اختیارات با عنوان «اختیار یا امتیاز ویژه»( )8یا «اختیار غیرمبتنی بر قانون»( )3یاد میشود
که در تحوالت نظام کامنال و تاریخ سیاسی کشورهای مشترکالمنافع ریشه دارد .این اختیارات
که زمانی جزو اختیارات شخصی مقام سلطنت بود ،امروزه در قالب صالحیت قوۀ مجریه در
انجام فعالیت بدون اجازه یا تأیید پارلمان رخ مینماید .پرواضح است الاقل در برخی زمینهها
تصمیمات قوۀ مجریه از نظارت قضایی حتی در ضعیفترین شکل آن معاف هستند .برای
نمونه ،در مورد مسائل سیاسی ،به این دلیل که دادگاهها ،نهاد منتخب نیستند و در مقابل
رأیدهندگان نیز مسئولیتی ندارند ،نباید دربارۀ منطقی بودن تصمیماتی که معضالتی را در
سطح کالن سیاسی ایجاد کرده است ،قضاوت کنند (.)Cane, 1992: 34

 .1-1دالیل نظارتناپذیری
در این قسمت بهطور مشخص ،به دالیلی که براساس آنها ،برخی اعمال دولت -بهویژه قوۀ
مجریه -از شمول نظارت قضایی مصون میمانند ،اشاره میشود.

 .1-1-1انتقال اختیارات عمومی به نهادهای خصوصی
انتقال اختیارات عمومی به نهادهای خصوصی از طریق ابزارهایی مانند خصوصیسازی،
تجاریسازی ،پیمانکاری ،به دغدغههای بسیاری پیرامون نحوۀ نظارت بر فعالیتهای نهادهای
خصوصی یا مختلط و پاسخگو ساختن این نهادها ،در حوزۀ حقوق بشر و حقوق اداری دامن
زده است .براساس معاهدات حقوق بشری ،تنها دولتها متعهدند از حقوق شهروندان حمایت
کنند .در مقایسه ،اشخاص حقوق خصوصی طرف معاهدات حقوق بشری نیستند .با این حال،
دولتها در راستای انجام تعهدات حقوق بشری خود ،باید از افراد در مقابل نقض حقوق آنها
توسط اشخاص حقوق خصوصی حمایت کنند .بنابراین ،در صورت نقض حقوق از جانب
اشخاص حقوق خصوصی ،دولت را نمیتوان مسئول مستقیم آن عمل دانست ،بلکه تنها بهدلیل
قصور در بهکارگیری تمامی تالش خود بهمنظور ممانعت از نقض حقوق ،مسئول شناخته
میشود ( .)Cane, 1992: 55-56بر این اساس ،نهادهای خصوصی برخوردار از امتیازات قدرت
عمومی ،در صورت نقض حقوق شهروندان در راستای اعمال اختیارات عمومی واگذارشده،
مسئول نیستند و مسئول نهایی در قبال تضمین حقوق بشر ،دولتها هستند .زیرا ،حقهای
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بشری ،حقهایی هستند که تکلیف نهایی را متوجه دولت میکنند .با وجود این ،اگر قائل به
رویکرد کارکردی در شناسایی صالحیت دادگاه برای اعمال نظارت قضایی باشیم ،نه تنها در
این موارد دولت را میتوان مسئول نهایی شناخت ،بلکه اعمال عمومی نهادهای خصوصی را
باید نظارتپذیر دانست .در نتیجه ،باید گفت قواعد و اصول حقوق عمومی از جمله قواعد
نظارت قضایی باید در مورد اجرای وظایف و اختیارات عمومی اعمال شود .اختیارات ناشی از
حقوق عمومی باید تابع کنترلهای حقوق عمومی باشد.
حقوق عمومی و بهتبع آن حقوق اداری بر اعمال مؤسسات عمومی و کارکردهای عمومی
حاکم است .در این راستا دو فرض پیش میآید :نخست ،اجرای اختیارات قراردادی و نه
قانونی ،توسط نهادی عمومی .در نتیجه ،نهادهای عمومی که رابطۀ آنها با شهروندان مبتنی بر
قرارداد است ،از نظارت قضایی مصون هستند .دوم ،یک نهاد خصوصی کارکردهای عمومی
داشته باشد .ازاینرو ،اگر نهادهای خصوصی یا خصوصیسازیشده ،از کارکردهای عمومی
برخوردار باشند ،بهدلیل فعالیت خود ،در زمرۀ نهادهای عمومی مشمول نظارت قضایی قرار
میگیرند (زارعی و محمودی.)113-113 :1811 ،

 .2-1-1قانون اساسی و تفکیک قوا
ماهیت خاص برخی اعمال موجب مصون ماندن از نظارت قضایی میشود .نظارتناپذیری
( Stott

این اعمال بیشتر در راستای اصل تفکیک قوا و سازوکار نظارت و تعادل توجیه میشود
 .)and Felix, 1997: 46بنابر دیدگاه طرفداران تفکیک مطلق قوا ،هیچ قوهای از قوای حکومتی
نباید بیش از یک وظیفه از وظایف سهگانۀ حکومت را بر عهده گیرد و باید مرزهای وظایف و
اختیارت هریک از قوا کامالً مشخص باشد .در نتیجه ،از نظر آنها کنترل قضایی خالف اصل
تفکیک مطلق قواست .با وجود این ،قائالن به نظریۀ تفکیک نسبی قوا معتقدند که تفکیک کامل
وظایف و اختیارات قوا از یکدیگر غیرممکن و نامطلوب است .در نتیجه ،برای تنظیم روابط
قوای سهگانه ،نظام نظارت و تعادل را تعبیه کردند که نظارت قضایی ذیل چنین نظامی معنا
می یابد .بر این اساس ،باید میان نظارت و دخالت تفاوت قائل شد و صرف نظارت ارکان
حکومتی بر یکدیگر به معنای مداخله در وظایف و اختیارات دیگری نیست .در نتیجه ،اگر
مهمترین ویژگی حاکمیت قانون را جلوگیری از اعمال خودسرانۀ قدرت بدانیم ،نظارت قضایی
ابزاری مؤثر بدین منظور تلقی میشود (زارعی و مرکز مالمیری.)133-171 :1833 ،
براساس اصل تفکیک قوا ،دادگاهها حق اعمال اختیارات اجرایی را ندارند ،زیرا در حوزۀ
صالحیتی قوۀ مجریه قرار دارند .بر این اساس ،در صورت مداخله ،دادگاه وارد حوزهای شده
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است که هیچ معیار قابل کشف و قابل مدیریتی برای هدایت دادگاه وجود ندارد و حوزۀ مزبور
فراسوی وظیفۀ قانونی دادگاه در نظارت قضایی بر اداره است .بنابراین ،دادگاهها نباید وارد
حوزۀ اجرا شوند و باید طبق حاکمیت قانون ،خود را به نظارت بر اعمال قوۀ مجریه محدود

کنند ( .)Groves and Lee, 2007: 155دکترین تفکیک قوا از طریق تمایز قانونیت -ماهیت( )1این
اطمینان را بهوجود میآورد که نظارت قضایی به شکل و نه ماهیت عمل محدود شود.

 .3-1-1وضعیتهای فوقالعاده
عرصۀ زمامداری همیشه آبستن حوادث استثنایی و امور پیشبینینشده است .روشن است
که در این موقعیتها اعمال قواعد حاکم بر وضعیتهای عادی بر عمق بحران و دشواری
میافزاید .بنابراین ،به حکم خرد و تجربه ،موقعیت استثنایی باید دارای وضعیت حقوقی
استثنایی باشد (گرجی .)111 :1837 ،وجود وضعیتهایی (مانند وضع اضطراری) که مستلزم
واکنش سریع از سوی دولتمردان ،بهویژه رئیس جمهور است ،پیششرط اساسی وجود
حکمرانی کارامد است .به بیان بهتر ،ادارۀ امور عمومی و حفظ نظم ،برخی مواقع اقتضا میکند
تا رئیس جمهور نسبت به تمشیت وضعیت اضطراری فارغ از اینکه این اختیار از جانب
پارلمان به وی داده شده باشد ،توانایی وضع محدودیتهای موقت را داشته باشد .زیرا،
قانونگذار قادر نیست قوانین را بهتفصیل وضع کند .در نتیجه ،یکی از مسئولیتهای سنتی قوۀ
مجریه اجرای قانون از طریق تکمیل جزئیات آن بوده است .ازآنجا که در چنین وضعیتهایی
حصول نتیجۀ سریع مدنظر است ،بنابراین رئیس جمهور معموالً با صدور دستورهایی که قانوناً
الزامآور است ،واکنش نشان میدهد ( .)Kaden, 1980: 1549-1550در این وضعیت ،فرد یا نهادی
در موضع فراقانونی قرار میگیرد و اصول و نهادهای مربوط به تفکیک و توزیع قوا به کناری
گذارده میشوند و قوا در وی تجمیع میشود تا بتوان معضلی را حل کرد که بهدلیل وجود خأل
قانونی به روشهای عادی و حقوقی حلشدنی نیست.
در وضعیت اضطراری ،شاید به ظاهر موضوع قابل رسیدگی قضایی باشد ،اما فرایند اجرایی را
نمیتوان بهآسانی به تأخیر انداخت .به هر روی ،منطق سیاسی و حقوقی میپذیرد که در
وضعیت اضطراری یا موقعیتهای استثنایی ،اصول حاکمیت قانون ،از جمله نظارتپذیری
قوای عمومی دچار دگرگونی شده و با محدودیتهایی روبهرو شوند (گرجی.)111 :1837 ،
شایان ذکر است در وضعیت اضطراری ،نظارت درونسازمانی یا نظارت سلسله مراتبی پررنگ
میشود .در چنین وضعیتی ،قانون حاکم میتواند بدون نفی نظارت ،عامل آن را از دستگاه
قضایی به اداره تغییر دهد ،زیرا مرجع اداری عالی برای اعمال نظارت مناسبتر است .با از بین
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رفتن مرجع نظارت بیرونی-مانند دستگاه قضایی -برتری و اولویت نظارت درونسازمانی،
بخشی از نظریۀ اضطراری حقوق اداری در وضعیت اضطراری خواهد بود .نظارت
برونسازمانی بر یک عمل اداری در وضعیت اضطراری بهمنظور کنترل آثار آن ،ناسازگار است.
ازاینرو ،بهتر است به اداره اطمینان کرد و نظارت برونسازمانی را به پایان وضعیت اضطراری
موکول نمود (امیرارجمند و زرگوش.)27-23 :1837 ،

 .4-1-1مسائل و موضوعات «چندمركزی»

() 6

موضوعات چندمرکزی شامل تعداد زیادی منافع و مالحظات درهمتنیده و درهم مؤثر می-
شوند ،حال آنکه فرایند نظارت قضایی ،ماهیتی دوقطبی و چالشی دارد .این فرایند ،ارائۀ
استدالل توسط طرفین دعوا در حضور یک تصمیمگیرندۀ بیطرف را در بر میگیرد .فرایند
مزبور برای حل اختالفات دوگانه میان طرفین دعوا مناسب است و هریک از آنها بهترین
استدالالت خود را به تصمیمگیرنده ،ارائه میکنند .به موازات افزایش طرفهای درگیر ،تضمین
برخورد شایسته و یکسان با همۀ منافع و مسائل مربوط ،مشکل میشود .این سادهترین معنایی

است که براساس آن ممکن است از یک اختالف ،بهعنوان اختالفِ چندمرکزی یاد شود .در
مفهوم عمیقتر ،هنگامی یک اختالف ،چندمرکزی تلقی میشود که شبکۀ پیچیدهای از مسائل
درهمتنیده وجود داشته باشد تا آنجا که احتمال برود که حل یک مسئله ،عواقب بسیار و اغلب
پیشبینینشدهای برای حل مسائل دیگر داشته باشد (.)Finn, 2002, Vol.30,: 242-243
مسائل چندمرکزی مانند تار عنکبوتاند .کشیدن یک تار ،تنش و فشار را براساس الگوی
پیچیدهای در سراسر تار عنکبوت توزیع خواهد کرد .دو برابر کردن فشار اولیه ،با در نظر گرفتن
تمام احتماالت ،ضرورتاً به دو برابر شدن کششهای متعاقب آن نمیانجامد ،بلکه الگوی کششی
پیچیده و متفاوتی را ایجاد میکند .در نتیجه ،روش قضایی نمیتواند اختالفات پیچیده را حل
کند .مسائل چندمرکزی ،شبکۀ پیچیدهای از روابط را در بر میگیرد که تأثیرات متقابلی بر هم
دارند .هر تصمیم اتخاذی ،خود را به مراکز دیگر تصمیم پیوند داده و شرایط را تغییر میدهد،
بنابراین ،باید بهدنبال مبنای جدیدی برای تصمیم بعدی بود .برای مثال ،مسائل سیاسی و سیاستگذاری
میتواند نمونهای از موضوعات چندمرکزی باشد .در قانون اساسی آمریکا ،دکترین مسئلۀ سیاسی
ارتباط تنگاتنگی با مفهوم قابلیت رسیدگی قضایی دارد .به دیگر سخن ،آیا رجوع به دستگاه
قضایی برای رسیدگی به یک موضوع مناسب است یا خیر؟ چراکه دادگاه تنها از صالحیت
رسیدگی و تصمیمگیری پیرامون مسائل حقوقی و نه سیاسی برخوردار است .بنابراین ،تنها مسائل
حقوقی و نه مسائل سیاسی ،نظارتپذیر تلقی میشوند ( .)Finn, 2002, Vol.30,: 242با توجه به
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مسائل مذکور ،نمیتوان نظارت بر مسائل سیاسی را به دادگاه سپرد ،چراکه این مسائل از جمله
مسائل چندمرکزی است ،برخالف مسائل حقوقی.

 .2-1مصادیق اعمال نظارتناپذیر
در نظامهای حقوقی ،بهویژه نظام کامنال و کشور انگلستان ،بهطور معمول موضوعات و
مصادیقی از اعمال دولتی وجود دارند که مشمول نظارت قضایی نمیشوند و محدودیتی بر آن
محسوب میشوند .ریشۀ نظارتناپذیری این مصادیق را اغلب میتوان در دالیل پیشگفته
جستوجو کرد .در این بخش ،اهم مصادیق اعمال نظارتناپذیر قضایی دولت بررسی میشود.

 .1-2-1اختیارات یا امتیازهای ویژه
از مهمترین مسائل مطرح در زمینۀ اختیارات ویژه یا غیرمبتنی بر قانون این است که آیا
مشمول نظارت قضایی میشوند و در صورت مثبت بودن پاسخ ،تا چه اندازه قابل رسیدگی
قضاییاند .ماهیت و موضوع بسیاری از این اختیارات و فقدان سابقۀ تقنینی دربارۀ نحوۀ اعمال
آنها به بروز مشکالتی در زمینۀ نظارتپذیری آنها منجر شده است .با این حال ،همگان بر این
باورند که دادگاهها از صالحیت بازنگری اختیارات ویژه یا غیرمبتنی بر قانون و تعیین حدود
این اختیارات برخوردارند .نظارتپذیری آنها در این اصل بنیادین ریشه دارد که پادشاه هیچ
امتیاز ویژهای ندارد ،بلکه ،تنها قانون به وی چنین اختیاراتی اعطا میکند .بنابراین ،برخالف
دیدگاه سنتی که این اختیارات را نظارتناپذیر میداند ،به موجب رویکرد جدید ،ماهیت و
موضوع اختیارات ویژه ،عاملی تعیینکننده در نظارتپذیر بودن است (.)Horan, 2003: 556-557
به سخن بهتر ،اینکه آیا موضوع اصلی یک اختیار ویژه مستعد فرایند قضایی است؟ باید گفت
برخی از جنبههای اجرای اختیارات ویژه ،نظارتپذیرند.
()7

«لرد راسکیل»

معتقد است برخی اختیارات ویژه ،مانند اختیار انعقاد معاهده ،دفاع از

کشور ،حق عفو ،اعطای نشانهای افتخار ،انحالل پارلمان و تعیین وزرا ،مشمول نظارت قضایی
نیستند ،زیرا ماهیت و موضوع آنها به گونهای است که مستعد نظارت قضایی نیستند .ازاینرو
دادگاه محلی نیست که در آن تشخیص داده شود که آیا یک معاهده باید منعقد شود یا
نیروهای مسلح به روشی خاص آرایش یابند یا پارلمان در تاریخ معینی منحل شود .دیدگاه لرد
راسکیل را میتوان پذیرفت؛ زیرا بیشتر مصادیق اختیارات ویژه را میتوان ذیل اعمال حکومتی
یا اعمال سیاسی قرار داد که به لحاظ ماهیتی با اعمال اداری بهعنوان موضوع نظارت قضایی
تفاوت دارند و در صالحیت انحصاری قوۀ مجریه هستند.
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 .1-1-2-1روابط خارجی
در کشورهای کامنال ،صالحیتهای ناشی از اختیارات ویژه را علیاالصول میتوان
مشمول نظارت قضایی دانست .در این کشورها ،شمول نظارت قضایی به ماهیت اختیار و نه
منبع آن وابسته است .با وجود این ،اعمال برخی از امتیازهای ویژه بهدلیل نظارتناپذیری
ماهوی از نظارت قضایی مصون هستند .اگر موضوعی که در خصوص آن از امتیاز ویژه
استفاده شده است ،از جمله اعمال اداری باشد و اگر دادگاه رسیدگی به آن عمل را در
صالحیت خود بداند ،آن موضوع مشمول نظارت قضایی خواهد بود .به بیان دیگر ،عمل مزبور
نباید عملی باشد که به اعتقاد دادگاه ،خارج از محدودۀ صالحیتی قوۀ قضائیه و در صالحیت
اختصاصی سایر قواست ( .)Stott and Felix, 1997: 46با این حال ،هرچند تنظیم روابط خارجی
جزو اختیارات ویژۀ قوۀ مجریه محسوب میشود و نظارتگریز است ،اما نظارتپذیری
علیاألصول با موضوع تصمیم و نه منبع تصمیم ،ارتباط دارد.
در این زمینه میتوان به دعوای بسیار جالب «آر (از طرف بانکولت) علیه وزیر امور
()3

خارجه»

انگلستان اشاره کرد که از مهمترین دعاوی مربوط به رسیدگی قضایی اختیارات
()1

ویژه بود .قضیه از این قرار بود که در سال  1313مجمعالجزایر «چاگوس آرچی پالگو» به
تصرف بریتانیای کبیر درآمد .این مجمعالجزایر در سال  1111بهمنظور اخراج بومیان منطقه،
()11

جزو «قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند»

شناخته شد .به موجب تصویبنامۀ وزارتی 1171
()11

میالدی ،بومیان از این منطقه اخراج شدند و جزیرۀ «دی یگو گارسیا»

براساس توافق میان

انگلستان و آمریکا بهعنوان پایگاه نظامی به ایاالت متحدۀ آمریکا اجاره داده شد .در سال 2111
میالدی« ،الیور بانکولت»( )12رئیس بومیان منطقه به این تصویبنامه اعتراض کرد و مدعی شد
که این تصویبنامه ،مصداق بارز تجاوز از صالحیت است« .دادگاه سلطنتی»( ،)18دستور مزبور

را ابطال کر د ،زیرا از نظر منطقی ،آرامش ،نظم و حکومت ساکنان این منطقه را برهم زده بود.
این تصمیم به موجب توافقنامۀ میان دولتهای انگلستان و آمریکا مبنی بر استقرار پایگاه
نیروی هوایی آمریکا در بزرگترین جزیرۀ این مجمعالجزایر اتخاذ شده بود .اگرچه توافقنامه و
تصمیم مزبور ،در چارچوب امنیت ملی و روابط خارجی قرار داشت ،بازنگری آن پذیرفته شد.

با وجود پذیرش ابطال این حکم از سوی «رابین کوک»( ،)13وزیر امور خارجۀ وقت ،دولت باز
هم در بازگرداندن ساکنان بومی منطقه تعلل کرد تا اینکه در سال  2113میالدی ،دومین
تصویبنامه نیز وضع شد و بار دیگر بر ماهیت نظامی این مجمعالجزایر و ممنوعیت سکونت
غیرنظامیان تأکید شد .بانکولت به تصویبنامه اعتراض کرد و آن را مصداق بارز تجاوز از
صالحیت و غیرمنطقی بودن دانست .استدالل وی در رد مصوبۀ دوم ،نقض اصل انتظارات
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مشروع ایجادشده در پیِ گفتههای وزیر امور خارجۀ وقت مبنی بر پذیرش حکم و بازگشت
ساکنان بومی منطقه بود .در سال  2111میالدی ،این تصویبنامه بار دیگر بهدلیل غیرعقالنی و
غیرمنطقی بودن در دادگاه سلطنتی ابطال شد و در دادگاه تجدیدنظر نیز ابطال آن تأیید شد
( .)Groves and Lee, 2007: 150متعاقباً پرونده به مجلس اعیان برای تصمیمگیری فرستاده شد.
لردهای این مجلس در سال  2113میالدی حکم خود را اعالم کردند .اکثریت سهپنجم لردها،
با وجود اذعان به این نکته که دعاوی نظارت قضایی را میتوان در خصوص تصویبنامههای
دولتی مطرح کرد ،معتقد بودند موضوعات مربوط به امنیت ملی و روابط خارجی عناصری
دارند که مانع اعمال نظارت قضایی توسط دادگاهها میشوند؛ در نتیجه تصویبنامۀ پیشگفته
را معتبر دانستند .همچنین در مورد ایجاد انتظارات مشروع اظهار داشتند که اظهارات رابین
کوک ،وزیر امور خارجۀ وقت انگلستان به اندازۀ کافی روشن نیست تا بتوان گفت زمینۀ ایجاد
()11
انتظارات مشروع را برای ساکنان بومی منطقه فراهم آورده است.
 .2-1-2-1دفاع از كشور ،امنیت ملی و امور نظامی
امنیت ملی ،نمونۀ کالسیک مصونیت موضوعی از نظارت قضایی است .قوۀ مجریه باید بهسرعت،
قاطعانه و گاهی پنهانی در این زمینه عمل کند .عدم رسیدگی به این مسائل بهدلیل نظارتناپذیری
ماهوی آنها یا عدم توانایی فرایند قضایی در حلوفصل آنها نیست .بلکه در ضرورت اجرای
عمل سریع و قاطعانه برای حفظ منافع ملی نهفته است ( .)Finn, 2002, Vol.30, No.2: 255در
این زمینه ،این دغدغه وجود دارد که مداخلۀ قضایی برای منفعت عمومی مضر باشد و مانع
اقدام سریع و قاطع قوۀ مجریه در هنگامی شود که واکنش به یک تهدید خارجی ضرورت
مییابد .ازاینرو ،مقامهای مسئول تمشیت امور مربوط به امنیت ملی ،تنها تصمیمگیرندگان
دربارۀ الزامات این مقوله محسوب میشوند .برای مثال ،در دعوای «چاندلر علیه دادستان
عمومی»( ،)11معترضانی که برای حمایت از جمعیت خلع سالح هستهای روی باند پایگاه
هوایی نشسته بودند و از فرود هواپیماها جلوگیری کردند ،به اتهام تبانی برای اشغال پایگاه
هوایی که با امنیت ملی و منافع دولت مغایر بود ،مورد پیگرد قرار گرفتند و محکوم شدند .آنها
در تجدیدنظرخواهی از حکم خود ابراز داشتند که هدفشان آسیب رساندن به منافع دولت
نبوده است ،بلکه بهدنبال اهداف بشردوستانۀ خلع سالح هستهای بودهاند که در واقع به نفع
دولت نیز است .مجلس اعیان در رسیدگی خود تأکید کرد که تصمیمگیری در مورد اعزام
نیروهای نظامی ،تنها و تنها در حوزۀ اختیارات مقام سلطنت (قوۀ مجریه) است .بنابراین،
()17

جلوگیری از فرود هواپیماها براساس «قانون اسرار رسمی»

مصوب  1111جرم محسوب
()13

میشود و انگیزۀ معترضان ارتباطی به موضوع ندارد .به اعتقاد «لرد رید»  ،اعزام و تجهیز
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نیروهای مسلح ،همواره در طول قرنهای متمادی جزو صالحیتهای مقام سلطنت بهمثابۀ
رئیس دولت بوده و هیچکس نمیتواند به این دلیل که چنین صالحیتی بهاشتباه اعمال شده
است ،بهدنبال جبران خسارت قانونی باشد (.)Stott and Felix, 1997: 48-49

()11

همچنین در دعوای «آر علیه وزارت کشور از جانب هاسنبال»  ،مارک هاسنبال،
روزنامهنگار آمریکایی ،بهدلیل تهدید امنیت ملی انگلستان ،از این کشور اخراج شد .قضیه از
این قرار بود که متعاقب انتشار مقالۀ وی با عنوان «استراق سمعکنندگان»( )21در مجلۀ هفتگی
«تایم اوت»( ، )21به درخواست وزارت امور خارجه و بنا به دالیل امنیت ملی ،وزیر کشور
تصمیم به اخراج وی گرفت .وکالی هاسنبال در الیحۀ تجدیدنظرخواهی خود عدم رعایت
قواعد عدالت طبیعی (عدم ارائۀ جزئیات تصمیم) در مورد اخراج این روزنامهنگار آمریکایی را
مطرح کردند که از سوی دادگاه پذیرفته نشد.) Stott and Felix, 1997: 48-51( )22(.

 .3-1-2-1انعقاد معاهده
اختیار امضا و انعقاد معاهده جزو اختیارات انحصاری مقام سلطنت در کشورهای کامنال و
قوای مجریه و مقننه در دیگر کشورهاست .برای نمونه ،در دعوای «بلک برن علیه دادستان

کل»( )28در سال  ،1171خواهان تقاضا داشت تا این موضوع اعالم شود که با امضای معاهدۀ رم

توسط دولت ،حاکمیتِ مقام سلطنت برای همیشه به پارلمان واگذار شده و این موضوع خالف
ترتیبات قانونی است .دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی خود اعالم کرد که نمیتواند اختیار انعقاد
معاهده را زیر سؤال ببرد .با وجود این ،در دعوای «آر علیه وزیر خارجه و امور کشورهای
()23

مشترکالمنافع از جانب ریس-موگ»

ادعا شده بود که معاهدۀ ماستریخ (معاهدۀ مربوط به

اتحادیۀ اروپایی) ،اختیار ویژۀ هدایت سیاست خارجی و امنیتی را بدون مجوز قانونی منتقل
کرده است .اما ،دادگاه با وجود ادعاهای مشاور حقوقی وزیر مبنی بر اینکه موضوع نظارتپذیر
نیست ،در مورد آن مبادرت به شور و بررسی کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که هیچ اختیار
ویژهای منتقل نشده ،بلکه یک اختیار ویژه اجرا شده است .در نتیجه ،این درخواست بهطور
ماهوی رد شد (.)Stott and Felix, 1997: 11-12
رویۀ قضایی انگلستان ،در ظاهر در این زمینه ناهمگون مینماید ،اما علیاألصول باید گفت
امضای اولیه و نهایی یک معاهده در صالحیت قوۀ مجریه است و همو میتواند نسبت به
امضای معاهده اقدام کند یا از امضای معاهده سرباز زند و در هر صورت ،این پارلمان است که
تصمیمگیری نهایی در این مورد را بر عهده دارد ،ازاینرو دادگاهها نمیتوانند نسبت به امضا یا
عدم امضا و نیز تصویب معاهدات ،نظارت قضایی داشته باشند.
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 .4-1-2-1عفو ،اعطای نشانهای افتخار ،انحالل پارلمان
اینگونه اعمال بهطور معمول جزو صالحیتهای اختصاصی رئیس کشور است .این
صالحیتها در کشورهای کامنال در زمرۀ امتیازات ویژۀ رئیس کشور یا مقام سلطنت قرار می-
گیرد و در کشورهای دیگر معموالً جزو صالحیتهای اختصاصی و حکومتی مبتنی بر قانون
اساسی رئیس جمهور یا رئیس کشور است .بنابراین ،رویۀ دادگاهها عدم مداخله در اعمال این
()21

گونه صالحیتهاست .برای نمونه ،در دعوای «هانرتی علیه لرد باتلر اهل منطقۀ سافران والدن»

در سال  ،1171والدین جیمز هانرتی که در سال  1112اعدام شد ،علیه وزیر کشور به این دلیل
اقامۀ دعوا کردند که وی در بررسی مناسب اطالعات و مدارک جدیدی که پس از محکومیت و
پیش اجرای حکم ارائه شده بود ،قصور کرده است .با این حال ،دادگاه از رسیدگی امتناع کرد.
«لرد دنینگ»( )21در آن دعوا معتقد بود که قانون دربارۀ روشی که براساس آن اختیار ویژهای اجرا
شده است ،جستوجو نمیکند .زیرا ،میخواهد وزیر کشور را قادر سازد تا این مسئولیت بزرگ
را -بدون ترس از اقامۀ دعوای قصور از انجام درست وظایف -به ثمر برساند .نظارتناپذیری
اختیار ویژۀ اعمالشده توسط وزیر ،بهمثابۀ بخشی از این سیاست عمومی است که از قضات و
وکال در برابر شکایاتی که بهدلیل اعمالشان در دوران فعالیت ،اقامه میشود ،حمایت میکند .با
وجود این ،در دعوای «آر علیه وزیر کشور از جانب بنتلی»( )27در سال « 1113آیریس بنتلی» که
برادرش «درک بنتلی» در سال  1118اعدام شده بود ،از دادگاه تقاضا کرده بود تا دربارۀ رد
پیشنهاد عفو پس از مرگ( )23برادرش توسط وزیر کشور ،تحقیق و رسیدگی شود؛ دادگاه با اینکه
اختیار عفو از جمله مصادیق اختیارات ویژه است ،مبادرت به رسیدگی کرد .به اعتقاد دادگاه،
هرچند ممکن است قضات نتوانند بر نحوۀ تدوین و تنظیم معیارهای حاکم بر اجرای اختیار عفو،
بهدلیل وابستگی کامل به خطمشیها و سیاستها ،نظارت کنند ،اما قصور وزیر کشور در عدم
درک این موضوع که اختیار عفو را میتوان در شرایط مختلفی اجرا کرد ،نظارتپذیر است.
بنابراین ،اگرچه دادگاه پذیرفت که تصمیم نهایی در صالحیت وزیر کشور و نه دادگاه بوده است،
اما معتقد بود که وزیر به نحو کافی و وافی ،همۀ اوضاع و احوال پرونده را در ارتباط با اختیار
پیشنهاد عفو ،مورد مداقه قرار نداده و مرتکب اشتباه حکمی شده است.

 .2-2-1اعمال نظارتناپذیر به حکم قانون
در انگلستان ،قانون مرجع نهایی است و همۀ قواعد و مقرراتی که تشریفات قانونی مقرر
در مصوبات پارلمان را رعایت نکرده باشند ،از نظر قانونی غیرمعتبرند .اگرچه استثنائاتی در
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زمینۀ برخی نهادهای غیرمبتنی بر قانون وجود دارد ،واقعیت این است که دادگاهها میتوانند با
توجه به معیار «تجاوز از صالحیت»( )21اعتبار قوانین تفویضی را به بوتۀ آزمایش بگذارند.
()81

ازاینرو قوانین تفویضی

فاقد مصونیتی هستند که مصوبات پارلمان در برابر نظارت دادگاه

دارند (.)Wade and Forsyth, 2000: 854
گاه ،به حکم قانونگذار ،مقررات و نظاماتی که توسط مقاماتی نظیر وزیر در راستای اجرای
قانون مصوب پارلمان وضع میشود ،تقریباً غیرقابل اعتراض اعالم میشود ،زیرا قانونگذار
مقررات مزبور را در حکم خودِ قانون قلمداد میکند؛ موضوعی که بیشتر در خصوص قوانین
تفویضی صادق است .البته ،این قوانین باید در چارچوب قانون اولیه باشند ،وگرنه الزمالرعایه
نیستند ( .) Wade and Forsyth, 2000: 868لذا ،شرط استثنا از نظارت قضایی که در برخی قوانین
ذکر میشود ،نمیتواند بهطور کامل عمل یا تصمیم اتخاذشده براساس آن را مصون از نظارت
قضایی گرداند (زارعی و محمودی .)13-17 :1811 ،قرائن نشان میدهد که از یک سو،
دادگاهها هر گونه محدودیتی را بر اختیار نظارتی خود برنمیتابند و از سوی دیگر ،محدود
کرد ن نظارت قضایی ممکن است با قواعد حقوق بشر در تعارض قرار گیرد .در نتیجه ،آنگاه
که این گونه قوانین خارج از محدودۀ قانون اولیهاند ،برخالف عقل سلیم است که از مصونیت
کامل در برابر نظارت قضایی برخوردار باشند .در نتیجه ،در این مورد خاص ،میتوان به گونه-
ای از نظارتناپذیری نسبی قائل شد.
البته ،هنگامیکه قوانین پیرامون نظارتپذیری یک عمل اداری ساکتاند و نیز زمانیکه آن
عمل اداری را نهایی و قطعی میدانند ،ممکن است عمل مزبور مورد شمول یا عدم شمول
نظارت قضایی شود .در این اوضاع و احوال ،بهطور معمول رویۀ قضایی مربوط به مطلوبیت یا
عدم مطلوبیت نظارت قضایی ،در مقایسه با منطوق قوانین و تاریخچۀ قانونگذاری ،نقش مهمتری
ایفا میکند .دادگاهها در این شرایط ،به اوضاع و احوال خاص هر موضوع ،ماهیت عمل اداری و
منافع متأثرشده ،بهای بیشتری میدهند (.)Culp Davis, 1948, Vol.96: 752 and 791

 .3-2-1اجرای قوانین
دادگاهها تمایل ندارند تا در مورد تصمیمات مرتبط با سیاستهای پلیس دربارۀ نحوۀ
اجرای قوانین ،نظارت کنند .برای نمونه ،پس از شورشهای ناحیۀ «بریکستون»( )81در جنوب
لندن ،رئیس پلیس پایتخت براساس فصل سوم «قانون نظم عمومی»( )82مصوب  1118و با
تأیید وزارت کشور ،اجتماع کلیۀ گروهها و جمعیتهای عمومی را به مدت  23روز در ناحیۀ
مزبور ممنوع کرد .دادگاه تجدیدنظر ،اعتراض به تصمیم پیشگفته را نپذیرفت و این موضوع را
در حوزۀ اختیارات رئیس پلیس دانست .بنابر استدالل دادگاه تجدیدنظر ،به موجب قانون،
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امکان تغییر دستور مزبور وجود دارد و خواهان باید از تشریفات و آیین مقرر تبعیت کند.
بنابراین ،تصمیم پلیس مبنی بر مداخله یا عدم مداخله ،یک تصمیم سیاستی است که دادگاه
مداخله نمیکند .همچنین ،دادگاه تصمیمات عملیاتی پلیس مانند تصمیم به پیگرد قانونی و
برخی تصمیمهای خاص ناشی از صالحیت تخییری پلیس-نظیر تصمیم به ادامۀ تحقیقات در
مورد پروندۀ خاص -را که قانون در آنها دخالت نمیکند ،نظارتپذیر نمیداند .دادگاهها تمایل
ندارند در حوزۀ اختیارات اجرای قوانین مداخله کنند ،اما مایلند نظارت نهایی بر عهدۀ آنها
باشد .البته ،تصمیمات پلیس از مصونیت مطلق برخوردار نیست .برای نمونه ،در دعوای «آر
علیه رئیس پلیس پایتخت از جانب بلک برن»( ،)88رئیس پلیس تصمیم گرفت تا مادۀ « 82قانون
شرطبندی ،قماربازی و بختآزمایی»( )83مصوب  1118را در شهر لندن اجرا نکند .یکی از
شهروندان از این تصمیم شکایت کرد .وی در شکایت خود عنوان کرد که در اثر این تصمیم،
قماربازی غیرقانونی صورت میگیرد و از دادگاه تقاضای صدور قرار الزام رئیس پلیس به
انجام وظایف قانونیاش کرد .دادگاه بخش ،دعوا را رد کرد .پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح
شد .در این دادگاه ادعا شد که تصمیم رئیس پلیس برای اجرا یا عدم اجرای قانون ،قطعی و
غیرقابل اعتراض است .اما ،دادگاه معتقد بود هرچند رئیس پلیس در راستای اجرای قانون،
تحت امر وزیر کشور یا سازمان پلیسی نیست ،وی در مقابل مردم و قانون ،موظف به اجرای
قانون است و این صالحیت وی ،صالحیت مطلق نیست .البته ،دادگاه تجدیدنظر در نهایت
تجدیدنظرخواهی را مردود اعالم کرد(.)Stott and Felix, 1997: 52-54

 .4-2-1تصمیمات سیاسی مورد تأیید پارلمان
دادگاهها به صرف این ادعا که وزیر در مقابل پارلمان مسئول است ،حاضر نیستند تا از
اعمال نظارت قضایی خود صرفنظر کنند .با وجود این ،اگر تصمیمی مشتمل بر قضاوت
سیاسی باشد که باید پیش از الزماالجرا شدن نیز توسط پارلمان تأیید شود ،بهنظر میرسد
چنین تصمیمی مشمول نظارت قضایی نباشد .بنابراین ،دادگاه در تصمیمی که اساساً دارای
خصلت سیاسی است و مورد بررسی پارلمان قرار میگیرد ،دخالت نمیکند ،زیرا دادگاه ،باید
دربارۀ قانونی بودن یک تصمیم قضاوت کند نه منطقی بودن آن (.)Stott and Felix, 1997: 57-58

 .5-2-1دادگستری
بهطور معمول اعمال دادستان در راستای تعقیب مجرمان و قضات در راستای قضاوت در
مورد دعاوی ،مشمول نظارت قضایی نمیشوند ،زیرا تصمیمات مراجع تالی قضایی اغلب
مشمول رسیدگی مراجع عالی قضایی میشوند و از این لحاظ در مورد خودسری و
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قانونگریزی مقامات قضایی از جمله دادستان نباید نگران بود ،زیرا تصمیمات آنها ،عالوهبر
اینکه مجدد رسیدگی ماهوی میشود ،در صورت تقصیر ،اهمال یا ارتکاب جرم ،مرجع خاصی
به آنها رسیدگی میکند.
در انگلستان ،علیاالصول دادگاههای عالی از نظارت قضایی مصون هستند و صرفاً
تصمیمهای اتخاذی در اجرای سایر صالحیتهای آنها مشمول نظارت میشوند .ازاینرو،
هنگامیکه قاضی در مقام دادگاه عالی عمل نمیکند و به دیگر وظایف قانونی خود میپردازد،
نظارت قضایی بر این گونه اعمال و تصمیمها متصور است .همچنین ،شمول نظارت قضایی بر
فعل یا ترک فعل دادگاههای تالی امکانپذیر است .البته ،نباید از یاد برد که نظارتپذیری
دادگاهها تا حدود زیادی از طریق سایر روشهای اعتراضی مانند تجدیدنظرخواهی ،محدود
میشود .ازاینرو ،در صورت وجود سازوکارهای جبرانی مؤثر ،نظارت قضایی موضوعیت
نمییابد (زارعی و محمودی.)11-112 :1811 ،

نتیجهگیری
در همۀ نظامهای حقوقی ،از جمله نظام کامنال و کشور انگلستان ،برخی اعمال دولت از
نظارت قضایی مصون هستند .این نظارتناپذیری را -که در تاریخ هر کشور و سایر دالیل
مانند ماهیت نظارتگریز برخی اعمال دولت ریشه دارد -میتوان به نوعی استثنایی بر اصل
حاکمیت قانون بر اعمال دولت و در نتیجه محدودیتی بر حق دادخواهی و اصل نظارت قضایی
قضات دانست .ازاینرو ،دادگاهها نمیتوانند این اعمال را براساس معیارهای نظارت قضایی
بازنگری کنند .صرفنظر از تاریخچۀ نظارت قضایی و دالیلی که به نظارتناپذیری برخی
اعمال دولت منجر میشود ،گسترش مصادیق اعمال نظارتناپذیر ،از یک سو ،بر قلمرو
استثنائات اصل حاکمیت قانون بر اعمال دولت میافزاید و از سوی دیگر ،موجب تحدید
حقوق و آزادیهای افراد توسط نهادهای اقتدار عمومی میشود .ازاینرو ،ضمن احترام به
رویکردهای جدید در حوزۀ ادارۀ امور عمومی (مانند رویکرد موسوم به چراغ سبز) که اولویت
را به عناصری نظیر کارامدی و اثربخشی اداره و اعمال اداری میدهند و بر صالحیتهای
تخییری مقام اداری در راستای ادارۀ امور تأکید دارند؛ بر این موضوع پای میفشاریم که توجه
به این عناصر نباید بههیچوجه به قیمت قربانی کردن حقوق و آزادیهای افراد تمام شود.
پرواضح است که هنر نظام حقوقی در متعادل ساختن رویکردهای قدیم و جدید در حوزۀ
حقوق اداری و ادارۀ امور نهفته است که با محور قرار دادن هدف غایی نظام حقوقی بهویژه
حقوق اداری  -یعنی برقراری عدالت و حفظ حقوق و آزادیها -بهبار مینشیند.
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یادداشتها
1. judicial review

 :Marbury v. Madison .1پرسش مطرح در این دعوا این بود که آیا دیوان عالی فدرال براساس
قانون اساسی ایاالت متحده ،صالحیت دارد در صورت مغایرت مصوبات کنگره با قانون
اساسی ،آنها را مورد بازنگری و نظارت قرار دهد و در صورت لزوم بیاثر بودن آنها را
اعالم کند؟ این دعوا به شکست جان آدامز فدرالیست از توماس جفرسون جمهوریخواه
در انتخابات ریاست جمهوری سال  1311میالدی برمیگردد .آدامز در سالهای آخر
تصدی خود ،درصدد برآمد تا با انتصاب  11قاضی منطقهای و  32قاضی صلح برای حوزۀ
قضایی کلمبیا ،جایگاه فدرالیستها را در قوۀ قضائیه مستحکم کند .حکم چهار قاضی
صلح از جمله ویلیام ماربری ،در روزهای پایانی ریاست جمهوری آدامز صادر نشد .وقتی
جیمز مادیسون ،وزیر دولت جفرسون از صدور احکام این چهار نفر امتناع ورزید ،ماربری
از دیوان عالی تقاضا کرد تا به مادیسون دستور دهد که به وظیفۀ قانونیاش عمل کند.
پرونده نزد قاضی مارشال -رئیس دیوان عالی فدرال -مطرح شد .اما ،دعوای ماربری علیه
مادیسون به این دلیل ردّ شد که صدور قرار عمل به وظیفه در صالحیت بدوی دیوان عالی
قرار داشت و در این زمینه ،هرچند بنابر قانون قوۀ قضائیه ،این صالحیت برای دیوان عالی
شناسایی شده بود ،دیوان عالی قانون مزبور را مغایر با قانون اساسی اعالم کرد .قانون
اساسی ،بهصراحت به ذکر دعاوی میپردازد که دیوان در رسیدگی به آنها صالحیت بدوی
و پژوهشی دارد .بنابراین ،ازآنجا که صدور قرار عمل به وظیفه در صالحیت بدوی دیوان
بود نه صالحیت پژوهشی آن ،و صدور چنین قراری طبق قانون اساسی جزو صالحیتهای
پژوهشی دیوان عالی ذکر نشده بود ،قانون مربوط به قوۀ قضائیه که به دیوان عالی،
صالحیت پژوهشی صدور قرار عمل به وظیفه را میداد ،مغایر قانون اساسی شناخته شده و
بیاثر اعالم شد .در این پرونده ،دیوان به این نتیجه رسید که بررسی قوانین برای تصمیم-
گیری در مورد میزان انطباق آنها با قانون اساسی ،سرشتکار قضایی این نهاد است .بر این
اساس ،تدوین قانون اساسی مدون با اصول بنیادین توسط ملت برای مقید ساختن آیندگان،
شاهدی بر این مدعاست که قانون اساسی ،قانون برتر است و بر تمامی مصوبات قانونگذار
عادی تفوق دارد .بنابراین ،زمانیکه قانونی ،خالف قانون اساسی شناخته شود ،دادگاهها
باید از اجرای آن سرباز زنند.
 :prerogative power .9این اصطالح به اختیاراتی اشاره دارد که به موجب نظام حقوق عرفی به
پادشاه اعطا شده بود نه قانون .یکی از ویژگیهای ممتاز تاریخ قانون اساسی بریتانیا ،انتقال
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تدریجی اعمال این اختیارات ویژه از پادشاه به وزیران است و امروزه بخش اعظم این
اختیارات در عمل توسط نخست وزیر ،کابینه یا هریک از وزیران اعمال میشود .امروزه،
اختیار ویژه به فعالیت قوۀ مجریه بدون تصویب یا تأیید پارلمان مربوط میشود .اختیارات
ویژه موضوعات مهم مربوط به امور خارجی مانند انعقاد معاهده ،شناسایی دولتها و
بهکارگیری نیروی نظامی را دربرمیگیرد و در حوزۀ داخلی شامل اختیار انحالل پارلمان،
تأیید لوایح ،اعطای نشانها ،عفو مجرمان و انتصاب وزیران میشود .امتیاز ویژۀ شخصی
پادشاه شامل مصونیتهای گوناگون مانند مصونیت شخصی ملکه از طرف دعوا یا تحت
پیگرد قرار گرفتن و حقوق مالکیت میشود .البته ،اگر قانونی با اختیارات ویژه مغایر باشد،
اما آن اختیارات را بهصراحت نسخ نکند ،دادگاهها ضمن اجرای قانون مزبور ،اختیارات
ویژه را منسوخ نمیدانند ،بلکه آنها را متروک قلمداد میکنند.
See: Groves, Matthew and H P Lee(2007), Australian administrative law: Fundamentals,
principles and doctrines, Cambridge: Cambridge University Press, First published, pp.149-150
4. non-statutory power

 .5منظور از این تمایز این است که دادگاه در اعمال نظارت قضایی صرفاً اصل قانونیت را
مدنظر قرار میدهد و ماهیت تصمیم یا عمل اداره را مورد مداقه قرار نمیدهد .به دیگر
سخن ،به حوزۀ شایستگی یا عدم شایستگی یک تصمیم ورود نمیکند.
6. polycentric

 :R (Bancoult) v Foreign Secretary .8آر معادل رکس ( )Rexبه معنای پادشاه یا

7. Lord Roskill
رجینا ()Regina

به معنای ملکه است که با توجه به جنسیت فرمانروا در زمان اقامۀ دعوا ذکر میشد .از نظر
تاریخی ،یکی از رایجترین نمونههای نظارت قضایی ،موردی است که پادشاه از جانب
خواهان اصلی مبادرت به ارائۀ دادخواست به دادگاه میکرد .هرچند ،این امر هماکنون
موضوعیت ندارد ،هنوز هم پروندهها مطابق این رویه نامگذاری میشوند .پیش از تصویب مادۀ
( )13قانون آیین دادرسی مدنی در دوم اکتبر سال  2111میالدی ،نامگذاری پروندههای نظارت
قضایی به این شکل بود .R v Secretary of state for whatever ex parte Smith :اما پس از آن به:
 (on the application of Smith) v Secretary of State for Whateverتغییر شکل یافت که در عمل به

R

 R (Smith) v Secretary of State for Whateverتبدیل شده است.
با این حال باید به یاد داشت که نامگذاری این نوع پروندهها ،نه یک علم دقیق و نه یک
هنر پیشرفته است .ازاینرو ،اطالق نامهای متفاوت به پروندههای مشابه ،امری نادر و
غریب نیست .برای اطالع بیشتر در این زمینه ر.ک:
McLeod, Ian(2002), Legal Method, Palgrave Macmillan, Forth Edition, New York, First
Published, pp. 111-112
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9. Chagos Archipelago
10. British Indian Ocean Territory
11. Diego Garcia
12. Olivier Bancoult
13. Queen’s Bench
14. Robin Cook
15. available in: http://en.wikipedia.org/
16. Chandler v. Director of Public Prosecutions 1964
17. Official Secrets Act
18. Lord Reid
19. R v Secretary of State for Home Affairs ex parte Hosenball
20. The Eavesdroppers
21. Time Out
22. available at: http://www.uniset.ca/other/css/hosenball.html
23. Blackburn v Attorney General
24. R v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs ex parte Rees-Mogg
25. Hanratty v Lord Butler of Saffron Walden
26. Lord Denning
27. R v Secretary of State for the Home Department ex parte Bentley
28. posthumous pardon
29. ultra vires
30. delegated legislation
31. Brixton
32. Public Order Act
33. R v Metropolitan Police Commissioner ex parte Blackburn
34. Betting, Gaming and Lotteries Act
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جايگاه شوراهاي اسالمي كشور در
نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران
ولي رستمي ،*1سيد مجتبي حسينيپور اردكاني

**2

 .1دانشيار دانشکدۀ حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .2كارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذیرش4932/9/23 :

دریافت4934/41/22 :

چکیده
مقالة حاضر درصدد اين است با بررسي اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در خصوص
شوراهاي اسالمي كشور و ديگر نهادهاي حاكم و همچنين قواعد حقوقي حاكم بر سازمانهاي اداري
كشور ،جايگاه شوراهاي اسالمي كشور را در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران بررسي نمايد .در
اين زمينه با بررسي معيارها و اصول كلي حاكم بر قوا و نهادهاي اساسي حاكم و تعامل شوراها در
اين خصوص مشخص خواهد شد كه نميتوان شوراها را بهصورت خاص و در قالب يکي از قواي
سهگانه قرار داد ،چراكه اين نهادها به موجب اصول قانون اساسي داراي شأن تصميمگيري و نظارت
هستند و اين شئون با اجرا و يا تقنين متفاوتند و از سوي ديگر در زمينة سازمانهاي اداري موجود نيز
با توجه به ابهام و تعارضات موجود در نظام حقوقي سازمانهاي اداري و عدم توجه قانونگذار به
ماهيت سازمانهاي اداري ،نميتوان نظر متقن و جازمي در اين زمينه بيان كرد .در اين مورد هرچند
ميتوان شوراهاي اسالمي كشور را ماهيتاً مؤسسة عمومي غيردولتي دانست ،ليکن در نهايت با توجه
به حکم مذكور در ذيل مادۀ ( )2قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر اينکه «كلية سازمانهايي كه
در قانون اساسي نام برده شده است در حکم مؤسسة دولتي شناخته ميشود» ميتوان شوراهاي
اسالمي را در زمرۀ اينگونه مؤسسات قلمداد كرد.

كلیدواژهها :شوراهاي اسالمي ،قواي حاكمه ،سازمانهاي اداري ،مؤسسه دولتي ،مؤسسه
عمومي غيردولتي.

* E-mail: Vali.rostami@yahoo.com
** نويسندة مسئول

E-mail: sm.hosseinipoor@gmail.com
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مقدمه
از جمله موضوعات مهم در خصوص نظام حقوقي شوراهاي اسالمي كشور ،شناخت
جايگاه حقوقي آنهاست .اين شناخت مستلزم پرداختن به مسائل ديگري همچون تعريف قواي
حاكمه و سازمانهاي اداري ،ضوابط تشخيص و ويژگيهاي اين سازمانها ،وجوه تمايز آنها با
يکديگر و همچنين تطبيق وضعيت شوراهاي اسالمي كشور در اين ميان است.
سازمانهاي اداري و قواي حاكمه ،اركان اصلي نظام سياسي و اداري كشور را تشکيل
ميدهند كه با برخورداري از صالحيت عام بر كل قلمرو كشور اعمال قدرت ميكنند.
مسئلة مورد بحث ما ،جايگاه شوراهاي اسالمي كشور در ميان قواي حاكمه و سازمانهاي
اداري است .اين مسئله از دو بُعد قابل بررسي است؛ در بُعد اول جايگاه شوراها در ميان قوا و
ديگر نهادهاي اساسي براساس مباني و اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي مورد بررسي
است و در بُعد ديگر جايگاه شوراها در ميان سازمانهاي اداري مطابق قوانين و مقررات
موجود و حاكم در جمهوري اسالمي ايران .بنابراين ابتدا بُعد نخست در قالب «جايگاه
شوراهاي اسالمي كشور در ميان قوا و ساير نهادهاي اساسي» و در ادامه «جايگاه اين نهادها در
ميان سازمانهاي اداري» بررسي ميشود.

 .1جايگاه شوراهاي اسالمي كشور در میان قوا و ساير نهادهاي اساسي
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصل پنجاهوهفتم كلية قواي كشور را زير نظر
واليت امر ،بيان كرده است .مطابق اصل مزبور «قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند
از :قوۀ مقننه ،قوۀ مجريه و قوۀ قضائيه كه زير نظر واليت مطلقة امر و امامت امت بر طبق
اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند .اين قوا مستقل از يکديگرند» .اصوالً كلية امور كشور
بر حسب ماهيت در قالب يکي از قواي سهگانه (مقننه ،مجريه و قضائيه) اعمال ميشوند .ليکن
عالوهبر قواي مذكور ،ساختار و صالحيت برخي از نهادها بهترتيبي است كه هم از نظر طبيعت
كار و هم از نظر تشکيالت نميتوان آنها را در مجموعة نهاد رهبري يا يکي از قواي سهگانه
قرار داد ،ولي در عين حال نقش مؤثري در اعمال حاكميت دارند .اين نهادها را ميتوان
نهادهاي خاص دانست (هاشمي ،1832 ،ج.)338 :2
اما در مورد جايگاه شوراهاي اسالمي كشور در اين ميان ،بايد گفت كه به موجب اصل
ششم قانون اساسي در جمهوري اسالمي ايران امور كشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره
شود كه يکي از راههاي آن انتخاب اعضاي شوراها در كنار انتخاب رئيس جمهور ،نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي و نظاير اينها ،يا از راه همهپرسي است.
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همچنين به موجب اصل هفتم قانون اساسي «طبق دستور قرآن كريم" :و امرهم شوري
بينهم" و "شاورهم في االمر" شوراها ،مجلس شوراي اسالمي ،شوراي استان ،شهرستان ،شهر،
محل ،بخش ،روستا و نظاير اينها از اركان تصميمگيري و ادارۀ امور كشورند »...بنابراين با
توجه به اين اصول شوراها از اركان تصميمگيري و ادارۀ امور كشور محسوب ميشوند.
حال سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه آيا شوراهاي اسالمي بهعنوان يکي از
اركان ادارۀ جامعه مانند مجلس شوراي اسالمي يا رئيس جمهور بخشي از قواي سهگانه
محسوب ميشوند يا اينکه شخصيت و ماهيت مستقلي دارند و نميتوان آنها را در چارچوب
يکي از قواي مزبور قرار داد .در اين زمينه بايد گفت كه جايگاه شوراهاي اسالمي كشور در
بين نهادها و قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران چندان واضح نيست.
مطابق يك نظر با در نظر گرفتن فلسفة ايجاد شوراها مبني بر نقش مردم در تصميمگيري
و ادارۀ امور محل خود و ادارۀ امور هر محل توسط اهالي همان محل ،شوراهاي اسالمي نوعي
پارلمان محلي محسوب ميشوند (امامي و استوار سنگري .)103 :1831 ،همچنين با توجه به
اصول مذكور در قانون اساسي كه شوراها را در كنار مجلس شوراي اسالمي از اركان
تصميمگيري دانسته است ،اين نهادها نيز هرچند بهصراحت جزئي از قوۀ مقننه محسوب
نشدهاند ،با توجه به ماهيت كاركردشان كه تصميمگيري است ،جزئي از قوۀ قانونگذاري
كشورند .بهعبارت ديگر مطابق اين نظر همانگونهكه مجلس شوراي اسالمي در سطح كل
كشور به قانونگذاري و نظارت ميپردازد ،شوراها نيز در حوزۀ محلي به نوعي قانونگذاري و
نظارت مبادرت ميكنند .البته منظور از قانونگذاري تصويب قواعد عامالشمولي است كه نبايد
مخالف قوانين مجلس باشد و در مرتبهاي پايينتر از قوانين مصوب مجلس است (امامي و
استوار سنگري )103 :1831 ،در اين زمينه ميتوان به اصل دوازدهم قانون اساسي نيز استناد
كرد .به موجب بخشي از اين اصل « ...در هر منطقهاي كه پيروان هر يك از مذاهب ديگر
اسالمي اكثريت داشته باشند ،مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب
خواهد بود  .»...لذا حق مقرراتگذاري محلي در اين اصل بهصورت تلويحي براي شوراها به
رسميت شناخته شده است .بنابراين با توجه به اين موارد ميتوان شوراهاي اسالمي كشور را با
توجه به ماهيتشان جزئي از قوۀ مقننة كشور هرچند در سطح محلي محسوب كرد.
نظر مذكور در مورد شوراي عالي استانها كه در رأس سلسله مراتب شوراهاي اسالمي
كشور قرار دارد ،پررنگتر است .در اين زمينه اصل ( )102قانون اساسي مقرر داشته «شوراي
عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به
مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد كند .اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد» .ابتکار

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 5

11

قانون در قالب ارائة طرح بيترديد يکي از صالحيتهاي قانونگذاري است كه قانونگذار
اساسي آن را در كنار دولت و پانزده نفر از نمايندگان مجلس به شوراي عالي استانها اعطا
كرده است .ازاينرو يکي از مهمترين اختيارات و صالحيتهاي شوراي عالي استانها ذيل
امور قانونگذاري محسوب ميشود.
استدالل ديگري كه در اين زمينه مطرح است ،همشأني شوراي عالي استانها با مجلس شوراي
اسالمي از نظر بعضي از تدوينكنندگان قانون اساسي است ،چراكه از نگاه برخي از اعضاي مجلس
بررسي نهايي قانون اساسي نه تنها شوراي عالي استانها در عرض مجلس شوراي اسالمي است
(مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ،ج ،)1010 :2شوراي عالي استانها مانند
مجالس سنا در كشورهاي دومجلسي به نوعي يکي از اركان قوۀ مقننة كشور در مقابل مجلس
محسوب ميشود (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ،ج.)338 :2
هرچند قانونگذار عادي در قانون مربوط به شوراهاي اسالمي ،مجلس شوراي اسالمي را
مافوق شوراي عالي استانها تلقي كرده است و شوراي عالي استانها را در مقابل مجلس
شوراي اسالمي مسئول دانسته است (مادۀ  12قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي كشور مصوب
 1831و تبصرۀ آن) ولي همين امر نيز بيانگر اين است كه از نظر قانونگذار ،شوراي عالي
استانها كه در رأس سلسله مراتب شوراهاي اسالمي كشور است ،زيرمجموعة مجلس شوراي
اسالمي به عنوان نهاد اعمالكنندۀ قوۀ مقننه است ،همانگونهكه ديوان محاسبات كشور نيز
زيرمجموعة مجلس و جزئي از قوۀ مقننه محسوب ميشود .از همين رو قانونگذار ،شوراي
عالي استانها را مکلف به ارسال مصوبات خود به مجلس شوراي اسالمي بهعنوان شوراي
مافوق كرده است .مطابق مادۀ ( )38قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي
كشور و انتخاب شهرداران «كليه شوراهاي موضوع اين قانون مکلفند حداكثر ظرف مدت ده
روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق ،مسؤولين اجرائي ذيربط و
عاليترين مقام اجرائي مربوط و در مورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراياسالمي و
وزارت كشور ارسال نمايند».
مطابق نظر مزبور و با توجه به استدالالت مطروحه شوراهاي اسالمي كشور را ميتوان در
واقع زيرمجموعه و بخشي از قوۀ مقننة كشور بهصورت كلي محسوب كرد.
اما مطابق نظر ديگر كه بهنظر ميرسد بيشتر ناظر بر ابزارهاي نظارتي قوۀ مجريه نسبت به
شوراهاي اسالمي است ،شوراهاي اسالمي كشور زيرمجموعة قوۀ مجريه محسوب ميشوند.
مطابق اين نظر قوۀ مجرية در اصل مسئول اجراي قوانين و ادارۀ امور كشور است و شوراها نيز
به موجب اصل هفتم از اركان ادارۀ امور كشور محسوب شدهاند و در همين راستا با توجه به
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صالحيتي كه شوراهاي اسالمي به موجب اصل يکصدم قانون اساسي در قالب نظارت بر
بعضي از امور اجرايي دارند ،اين نهادها در اصل در زمرۀ نهادهاي اجرايي و قوۀ مجريه هستند.
به موجب اصل مزبور «براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني ،بهداشتي،
فرهنگي ،آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي،
ادارۀ امور هر روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده،
بخش ،شهر ،شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب
ميكنند .»...بنابراين همانگونهكه مشاهده ميشود ،وظيفة شوراها مطابق اصل مذكور نظارت بر
ادارۀ امور محل براي پيشبرد برخي از امور اجرايي است.
وزارت كشور نيز بهعنوان زيرمجموعه و نمايندۀ قوۀ مجريه بيشترين ارتباط را با شوراها
دارد .اين ارتباط اين شائبه را بهوجود خواهد آورد كه شوراها به نوعي زيرمجموعة وزارت
كشور محسوب ميشوند .اين وجه را ميتوان بهصراحت و وضوح كامل در قوانين ناظر بر
شوراها مشاهده كرد .به موجب تبصرۀ « »2مادۀ ( )13قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات
شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران «شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور
موظف به تشکيل جلسة فوقالعاده ميباشد» .همچنين به موجب ذيل مادۀ ( )11مکرر همان
قانون « ...شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشکيل دوسوم شوراهاي استانها به
دعوت وزير كشور تشکيل ميشود» .مطابق ماده ( )31و تبصره « »1آن نيز هر گاه انتخابات
هريك از شوراهاي روستا و شهر بنا به داليل ذكرشده متوقف يا پس از تشکيل طبق مقررات
قانوني منحل شود ،تا برگزاري انتخابات مجدد و تشکيل شوراي جديد ،استاندار جانشين آن
شورا و جانشين شوراي شهر تهران ،وزير كشور خواهد بود.
همچنين در بسياري از موارد اعتبار تصميمات شوراها منوط به موافقت وزارت كشور يا
هيأت وزيران شده است .براي نمونه تصويب اساسنامة مؤسسات و شركتهاي وابسته به
شهرداري توسط شوراي شهر منوط به تأييد و موافقت وزارت كشور شده است (بند « »3مادۀ
( )11قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران).
همچنين آييننامة سازماني ،تشکيالتي و تعداد و نحوۀ تشکيل جلسات شوراها و امور مالي
دبيرخانة كلية شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينههاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي
شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد (بند « »3مادۀ ()13
مکرر  2قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران).
اما اينکه شوراهاي اسالمي كشور در واقع از چه جايگاهي در ميان قوا يا ساير نهادهاي
حاكم برخوردارند ،بايد گفت كه به نظر ميرسد استدالالت مطروحه در مورد هر دو نظر تا
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مطابق استدالل قائالن به نظر اول با توجه به فلسفة ايجاد شوراها مبني بر ادارۀ امور هر
محل توسط اهالي همان محل و اصول قانون اساسي مبني بر اينکه شوراها در كنار مجلس
شوراي اسالمي از اركان ادارۀ امور كشور و تصميمگيري هستند و همچنين شناسايي حق
مقرراتگذاري محلي در حدود اختيارات شوراها در قانون اساسي ،شوراهاي اسالمي محلي در
واقع بخشي از قوۀ مقننة كشور بهصورت كلي محسوب ميشوند .در پاسخ به اين استدالالت
بايد گفت كه هرچند مطابق اصول ناظر بر شوراها در قانون اساسي ميتوان هدف ايجاد
شوراها را ادارۀ امور هر محل از طريق شوراهاي منتخب همان محل دانست ،ليکن چنين امري
بهمنزلة شناسايي حق قانونگذاري براي شوراها و در نتيجه بخشي از قوۀ مقننه بودن شوراها
نيست ،چراكه به موجب قانون اساسي سازوكار و همچنين محدودۀ اعمال صالحيت شوراها
بيان شده است .بر اين اساس شوراها بهعنوان يکي از اركان ادارۀ امور كشور از طريق
تصميمگيري (اصل هفتم) به هدايت و نظارت بر ادارۀ امور محلي (اصل يکصدم) ميپردازند و
اين امر با صالحيت قانونگذاري (هرچند در سطح محلي) متفاوت است .در مورد تصريح به
مقرراتگذاري محلي در حدود اختيارات شوراها كه در اصل دوازدهم قانون اساسي پيشبيني
شده است نيز بايد گفت كه اوالً اصل دوازدهم قانون اساسي بايد هماهنگ با ساير اصول ناظر
بر شوراها تبيين شود .همانگونهكه در اين اصل مقرر شده است « ...در هر منطقهاي كه پيروان
هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند ،مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق
آن مذهب خواهد بود ،با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب» .مقررات محلي به اختيارات
شوراها محدود شده و اختيارات شوراها نيز به موجب قانون اساسي و قوانين عادي مشخص
شده است ،بر همين اساس صالحيت شوراها به تصميمگيري در راستاي نظارت بر ادارۀ امور
محل اختصاص يافته است و در واقع همانگونهكه در توضيحات در مورد اين اصل در مشروح
مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي از سوي نايب رئيس اين مجلس مطرح ميشود،
منظور از مقررات محلي همان مواردي است كه به موجب قانون اساسي و قوانين بعدي به
انجمنهاي محلي اجازه داده شده دربارۀ آن تصميمگيري كنند (صورت مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،ج اول .)311 :عالوهبر اين
نهادهاي ديگري نظير هيأت وزيران يا وزرا نيز صالحيت وضع مقررات را دارند (اصل 183
قانون اساسي) ،درحاليكه نميتوان آنها را جزئي از قوۀ مقننه كشور محسوب كرد.
استدالل ديگري كه در مورد نظر اول مطرح شد ،استناد به مافوق بودن مجلس شوراي اسالمي
نسبت به شوراي عالي استانها و مسئوليت شوراي عالي استانها در مقابل مجلس شوراي اسالمي
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و ارسال مصوبات اين شورا به مجلس بود .در اين زمينه نيز بايد گفت كه چنين امري به منزلة اين
نيست كه شوراي عالي استانها (و شوراهاي فرودست) بخشي از قوۀ مقننه محسوب ميشوند،
چراكه از يك سو صالحيتهاي شوراها بهصورت مشخص در قانون اساسي و قوانين عادي تعيين
شده است و هيچكدام از اين صالحيتها صالحيتهاي تقنيني محسوب نميشوند و از سوي
ديگر به موجب قانون اساسي هيأت وزيران نيز موظف به ارائة مصوبات خود به رئيس مجلس
است ،وليکن با وجود چنين امري نميتوان دولت را جزئي از قوۀ مقننه محسوب كرد .همچنين
وجود نوعي سلسله مراتب و تعيين مرجعي بهمنظور نظارت بر تصميمات يك نهاد بهمنزلة اين
نيست كه نهاد مذكور جزئي از نهاد ناظر است .همچنان كه مصوبات مجلس نيز بهمنظور نظارت بر
انطباق با شرع و قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان مورد نظارت قرار ميگيرد ،اما نميتوان
مجلس را بخشي از شوراي نگهبان محسوب بهشمار آورد.
در مورد نظر دوم نيز بايد گفت كه هرچند شوراها تحت نظارت قيموميتي قوۀ مجريه
(وزارت كشور) هستند ،با چنين استداللي نميتوان آنها را بخشي از قوۀ مجريه محسوب كرد.
نظارت دولت مركزي بر نهادهاي غيرمتمركز كه شوراهاي اسالمي را نيز ميتوان در زمرۀ اين
نهادها دانست ،يکي از ملزومات نظام مبتني بر عدم تمركز است .نظام عدم تمركز ،نظامي است
مبتني بر تعدد مراكز تصميمگيري و استقالل اين مراجع نسبت به قوۀ مركزي .اما بيشك
استقالل و آزادي مزبور نامحدود نيست و با وجود استقالل عمل ،تحت نظارتهاي اداري
مقامات عالي قوۀ مركزي و سازمانهاي نظارتي ديگر قرار دارند .نظارت سازمان و مقامات
دولت مركزي بر سازمانهاي غيرمتمركز در حقوق اداري در قالب «قيموميت اداري» مطرح

ميشود )1(.اين نظارت از اركان سيستم عدم تمركز محسوب ميشود ،به شکلي كه هيچگونه
عدم تمركزي بدون آن قابل تصور و اجرا نيست (طباطبائي مؤتمني )33 :1813 ،و «مجموعه
اختيارات قانوني استثنايي و محدودي است كه مقامات عالي قوۀ مركزي نسبت به اشخاص
حقوقي حقوق عمومي مبتني بر عدم تمركز در جهت عدم مغايرت احکام و اعمال آنها با
مصالح عمومي معمول ميدارند» (انصاري .)113 :1813 ،نظارت قوۀ مجريه نسبت به شوراهاي
اسالمي نيز از همين نوع است و اين به معناي اين نيست كه شوراها جزء قوۀ مجريه هستند.
 .1شايان يادآوري است كه نظارت قواي مركزي نسبت به واحدهاي غيرمتمركز تنها در قالب قيموميت
اداري مطرح نميشود ،بلکه نظارتهاي ديگري نيز از جانب قوۀ مركزي نسبت به اين واحدها اعمال
ميشود ،مانند نظارت قضايي و نظارت مالي كه سازوكارها و موضوعات خاص خود را دارند كه در مجالي
ديگر به آنها خواهيم پرداخت.
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بخش ديگري از استدالالت مطرح شده در مورد نظر دوم ،اين بود كه شوراها از اركان
ادارۀ امور كشور محسوب شدهاند و در همين راستا با توجه به صالحيت شوراهاي اسالمي به
موجب اصل يکصدم قانون اساسي در قالب نظارت بر يك سري امور اجرايي ،اين نهادها در
اصل در زمرۀ نهادهاي اجرايي و قوۀ مجريهاند .در اين مورد بايد گفت كه ادارۀ امور كشور
(امور عمومي) امر عام و گستردهاي است كه دامنه و شمول آن به نهاد يا قوۀ خاصي محدود
نميشود .بهعبارت ديگر كلية نهادهاي اساسي را ميتوان متصدي بخشي از اين امور تلقي كرد.
شوراهاي اسالمي نيز متصدي بخشي از ادارۀ امور كشورند كه در قالب نظارت بر بخشي از
امور اجرايي تحقق مييابد و چنين امري مستلزم اين نيست كه شوراهاي اسالمي را بخشي از
قوۀ مجريه محسوب كنيم.
بنابراين با عنايت به استدالالت در مورد نظرهاي مذكور و توضيحات بيانشده و با توجه
به اصول قانون اساسي ناظر بر شوراهاي اسالمي اين نهادها در قالب يکي از قواي سهگانه قرار
نميگيرند .اما در مورد جايگاه اين نهادها در نظم حقوق اساسي ،بايد گفت كه اصول ( )3و()1
قانون اساسي شوراها را در كنار مجلس شوراي اسالمي و رياست جمهوري قرار ميدهد .اصل
( )100نيز تشکيل شوراها را براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني،
بهداشتي ،فرهنگي ،آموزشي و ديگر امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات
محلي ،در قالب نظارت بر ادارۀ امور هر روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان يا استان مقرر كرده
است .اصل دوازدهم قانون اساسي به صالحيت مقرراتگذاري محلي در حدود اختيارات
شوراها اشاره دارد و اصل ( )108نيز به الزام مقامات كشوري به رعايت تصميمات شوراها
تصريح كرده است .مطابق هيچيك از اين اصول نميتوان شوراها را زيرمجموعة يکي از قوا
قرار داد .بلکه همانگونهكه در اصول قانون اساسي تصريح شده است ،شوراها يکي از اركان
تصميمگيري و ادارۀ امور كشورند (اصل  )1و از سوي ديگر ادارۀ امور هر محل با نظارت
شوراها صورت ميگيرد (اصل  .)100در همين زمينه تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين
اسالم و قوانين كشور باشد (اصل  )1و مقامات كشوري ملزم به رعايت تصميمات شوراها
هستند (اصل  .)108ازاينرو قانونگذار اساسي شوراها را با صالحيتها و سازوكارهايي خاص
بهصورت مجزا از قواي ديگر به رسميت شناخته است .چنين نظمي در مورد نهادهاي اساسي
ديگري مانند شوراي عالي امنيت ملي يا شوراي نگهبان نيز مشاهده ميشود.
بنابراين در نظام حقوقي كشور ما ،همانگونهكه پيشتر اشاره شد ،با توجه به ساختارهاي
اساسي مقرر در قانون اساسي عالوهبر قواي سهگانة شوراها ،نهادها و سازمانهاي ويژهاي نيز در
كنار قواي مذكور بهمنظور ارائه يا ادارۀ برخي امور خاص ،ايجاد شدهاند .ساختار و ماهيت اين
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نهادها بهترتيبي است كه نميتوان آنها را جزئي از قواي سهگانه دانست ،بلکه ماهيت و عملکرد
اين نهادها بايد با توجه به جايگاه آنها در قانون اساسي بررسي شود .شوراهاي اسالمي كشور را
نيز ميتوان در زمرۀ اين دسته از سازمانها جاي داد كه بر پاية نظام عدم تمركز و بهمنظور
تصميمگيري و نظارت بر ادارۀ امور عمومي محلي پا به عرصة ادارۀ امور عمومي نهادهاند.

 .2جايگاه شوراهاي اسالمي كشور در میان سازمانهاي اداري
در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران در بعد قانونگذاري عادي همة سازمانهاي اداري
و دولتي يا بهعبارت ديگر كلية قوا و سازمانهاي وابسته مکلف شدهاند در قالب يکي از
صوري كه در اين قوانين تصريح شده است قرار گيرند .توضيح آنکه اصوالً مسئوليتها و
وظايف اداري و اجرايي بر حسب نوع فعاليت دستهبنديشده در وزارتخانة مربوط متمركز
ميشوند .اما گاه اتفاق ميافتد كه نوع و چگونگي امور در زمان و مکان معيني ايجاب ميكند
كه جدا از وزارتخانهها يا ساير مراجع قانوني نهادهايي سازمان داده شوند ،ازاينرو سازمانهاي
مستقل يا وابسته به يکي از وزارتخانهها يا ديگر مراجع قانوني براي اين هدف تأسيس شدهاند.
انواع مؤسسات عمومي ،از جملة اين مؤسسات مستقل هستند .در نتيجه وزارتخانهها و
سازمانهاي مستقل را ميتوان دو ركن اساسي سازمانهاي اداري و اجرايي كشور دانست.
به موجب مادۀ ( )180قانون محاسبات عمومي (مصوب « )1833/3/1از تاريخ تصويب اين
قانون ايجاد يا تشکيل سازمان دولتي با توجه به مواد ( )2و ( )8و ( )3اين قانون منحصراً
بهصورت وزارتخانه يا مؤسسة دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود .كلية مؤسسات انتفاعي
و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه يا
مؤسسة دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره ميشوند مکلفند حداكثر ظرف مدت يك
سال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط وضع خود را با يکي از سه وضع
حقوقي فوق تطبيق دهند و اال با انقضاء اين فرصت مؤسسة دولتي محسوب و تابع مقررات
اين قانون در مورد مؤسسات دولتي خواهند بود».
البته براساس تبصرۀ اين ماده نهادها و مؤسساتي كه در جريان تحقق انقالب اسالمي يا پس
از آن بنا به ضرورتهاي انقالب اسالمي بهوجود آمدهاند و تمام يا قسمتياز اعتبارات مورد
نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجة كل كشور بهطور مستقيم از خزانه
دريافت ميكنند ،درصورتيكه وضعيت حقوقي آنها به موجب قانون معين نشده باشد،
ميتوانند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را عالوهبر موارد مذكور در اين
ماده با مادۀ ( )1اين قانون يعني بهعنوان مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي تطبيق دهند.
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شايان ذكر است كه منظور از «سازمانهاي دولتي» در صدر اين ماده صرفاً سازمانهاي
مربوط به قوۀ مجريه نيست .بلکه منظور از «دولتي» در اينجا كلية قواي حاكمه است .مستند به
اينکه در تعريف مادۀ ( )8قانون محاسبات عمومي از مؤسسة دولتي ،مؤسسة دولتي واحد
سازماني است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يکي از قواي سهگانه اداره ميشود و عنوان
وزارتخانه ندارد .مادۀ ( )2قانون مديريت خدمات كشوري نيز در تعريف مؤسسة دولتي مقرر
داشته «مؤسسة دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا ميشود
و با داشتن استقالل حقوقي ،بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهدۀ يکي از قواي سهگانه و
ساير مراجع قانوني ميباشد انجام ميدهد .» ...به همين دليل منظور از «دولت» در عبارت
«سازمانهاي دولتي» نيز به قرينة اين اصطالح در تعريف مؤسسات دولتي ،قواي سهگانه و
ديگر مراجع قانوني است و نه فقط قوۀ مجريه.
همچنين قانون مديريت خدمات كشوري با ارائة تعاريفي در مورد وزارتخانه ،مؤسسة
دولتي ،شركت دولتي و مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي و در نهايت قرار دادن همة آنها تحت
عنوان «دستگاه اجرايي» ارادۀ قانونگذار را مبني بر قرار دادن كلية نهادها و سازمانهاي اداري و
حکومتي موجود و از جمله شوراهاي اسالمي كشور در يکي از قالبهاي مذكور نشان ميدهد.
از مجموع اين قوانين ميتوان دريافت كه ارادۀ قانونگذار بر اين بوده است كه كلية
دستگاهها و نهادهاي حاكم در جمهوري اسالمي ايران در قالب يکي از عناوين وزارتخانه،
شركت دولتي ،مؤسسة دولتي يا مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي قرار داشته باشند .بهنظر
ميرسد اين امر با هدف اعمال حاكميت قانون و تحت شمول قوانين عام قرار دادن كلية قوا و
نهادهاي عمومي و ايجاد نوعي انتظام در ادارۀ امور عمومي است.
با توجه به مستندات قانوني مذكور ،شوراهاي اسالمي كشور نيز بايد به يکي از صورتهاي
مقرر در اين مواد (وزارتخانه ،شركت دولتي و مؤسسة دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي) به
رسميت شناخته شوند .اما در مورد اينکه شوراهاي اسالمي در قالب كداميك از اين اشکال قرار
ميگيرند ،بايد گفت كه بيترديد شوراها را نميتوان در زمرۀ وزارتخانهها يا شركتهاي دولتي
قلمداد كرد .چراكه شوراها نه تنها ماهيتاً با وزارتخانهها بهعنوان يکي از اركان اعمال قوۀ مجريه و
شركتهاي دولتي بهعنوان يك بنگاه اقتصادي متفاوتند ،بلکه هيچگونه تطابقي با ضوابط ارائهشده
در خصوص وزارتخانهها و شركتهاي دولتي در قوانين ،نيز ندارند.
اما در مورد اينکه شوراها را ميتوان مؤسسة دولتي يا مؤسسه و نهادهاي عمومي غيردولتي
قلمداد كرد ،جاي بحث وجود دارد.
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در اين زمينه شايان توضيح است كه مطابق مادۀ ( )8قانون محاسبات عمومي كشور مصوب
 « 1833/3/1مؤسسة دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر
يکي از قواي سهگانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد» .مادۀ ( )2قانون مديريت خددمات
كشوري نيز مقرر ميدارد «مؤسسة دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بده موجدب قدانون
ايجاد شده يا ميشود و با داشتن استقالل حقوقي بخشي از وظايف و امدوري را كده بدر عهددۀ
يکي از قواي سهگانه و ساير مراجع قانوني ميباشد انجام ميدهدد .كليدة سدازمانهدايي كده در
قانون اساسي نام برده شده است در حکم مؤسسة دولتي شناخته ميشود».
حال ميبايست با بررسي تعاريف مذكور چدارچوبي را كده مؤسسدات دولتدي در آن قدرار
ميگيرند ،مشخص كنيم؛ مطابق قسمت اول تعاريف مدذكور ،مؤسسدة دولتدي واحدد سدازماني
مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مديشدود .البتده در تعريدف قدانون مدديريت
خدمات كشوري عالوهبر شناسايي ويژگي «واحد سازماني مشخص» بدراي ايدن مؤسسدات بده
داشتن «استقالل حقوقي» اين مؤسسات نيز اشاره شدده اسدت .بندابراين ايدن مؤسسدات داراي
نوعي استقالل از ساير دستگاهها هستند و به همين دليل ،ايجاد آنها بايد به موجب قانون باشدد.
قيد ديگري كه براي اين مؤسسات مقرر شده و ميتواند تا حدودي محدوده و وجه تمايز ايدن
مؤسسات را مشخص كند ،انجام بخشي از وظايف و اموري است كه بر عهددۀ يکدي از قدواي
سهگانه و ديگر مراجع قانوني است .البته اين مفهوم در قدانون محاسدبات عمدومي بده گوندهاي
ديگر بيان شده است .به هر حال از جمع اين تعاريف چنين بر ميآيدد كده ايدن مؤسسدات بده
موجب قانون براي انجام بخشي از وظايف قواي سهگانه و ساير مراجدع قدانوني كده بده علدل
اداري ،سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،پژوهشي ،فني و عوامل ديگدر از سدازمان اصدلي
قواي سهگانه و ديگر مراجع قانوني منفك شدهاند و تحت عنوان مؤسسات دولتدي بدهصدورت
مستقل اداره ميشوند (ابوالحمد ،1818،ج 13 :1و  )33بهوجود آمدهاند .بيشتر مؤسسات دولتي
به لحاظ نوع اعمال قوۀ مجريه و گستردگي و تندوع آن و نيازهداي اجتمداعي ،بده قدوۀ مجريده
وابستهاند و به نوعي جزئي از وظايف ايدن قدوه را كده از آن منفدك شدده ،عهددهدار شددهاندد
(ميرحسيني)13 :1811 ،
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز يکي ديگر از اقسام سازمانهاي اداري در كشور
ما بوده و ادارۀ بخشي از امور عمومي را بر عهده دارند .مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
نسبت به ديگر سازمانهاي اداري از تركيبي كامالً متفاوت پيروي ميكنند ،حتي خود اين
مؤسسات نيز تركيب يکساني ندارند .اما به هر حال همة آنها ويژگيهاي مشتركي دارند كه آنها
را از ساير مؤسسات عمومي و سازمانهاي اداري كشور متمايز ميكند .براي شناخت اين
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مشخصات و ويژگيها بايد از يك معيار و ضابطه استفاده كرد .اين معيار همان تعريفي است
كه در قوانين از اين مؤسسات بهعمل آمده است.
براي اولين بار قانون محاسبات عمومي مصوب  1833در مادۀ ( )1خود تعريفي از اين
مؤسسات ارائه داد .به موجب اين ماده «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين
قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازۀ قانون بهمنظور انجام وظايف و خدماتي
كه جنبة عمومي دارند تشکيل شده يا ميشود».
با اين توضيح كه در قانون محاسبات عالوهبر سه قيد مندرج در تعريف ،قيد ديگدري نيدز
براي اينگونه مؤسسات آورده شده و آن تبصرۀ اين ماده است كده عندوان مديدارد « :فهرسدت
اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشدنهاد و بده
تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد» .يعني عالوهبر ويژگيهاي سدهگانده و تصدويب
ايجاد اوليه از سوي قانونگدذار ،بدراي تلقدي كدردن يدك مؤسسده بدهعندوان مؤسسدة عمدومي
غيردولتي ،شناسايي و تصريح قانونگذار به چنين صفتي (مؤسسه يدا نهداد عمدومي غيردولتدي)
ضروري دانسته شده است.
بهنظر ميرسد كه علت احتياط مقدنن در ايدن زمينده و ذكدر قيدد مدذكور بيشدتر مالحظدة
بهرهمندي هاي مالي بوده كه در قانون محاسبات عمومي براي مؤسسات عمدومي غيردولتدي در
نظر گرفته شده است و با ارائة فهرست و شناسايي آنها به اين عنوان ،بيشتر قصد محدود كردن
مؤسسات عمومي غيردولتي از تمتع از ايدن حقدوق و خدرجتراشدي بدراي دولدت بدوده اسدت
(يازرلو.)33 :1813 ،
اما اين تعريف با تعريف ايدن مؤسسدات در قدانون مدديريت خددمات كشدوري (مصدوب
( )1833/11/13تغيير كرد .براساس تعريف مادۀ ( )8قانون مدذكور «مؤسسده يدا نهداد عمدومي
غيردولتي ،واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقالل حقوقي است و با تصويب مجلدس
شوراي اسالمي ايجاد شده يا ميشود و بيش از پنجاه درصد بودجة سداالنة آن از محدل مندابع
غيردولتي تأمين ميگردد و عهدهدار وظايف و خدماتي است كه جنبة عمومي دارد».
تعريف مذكور تفاوت هايي با تعريف قانون محاسدبات عمدومي دارد؛ از جملده اينکده بده
موجب قانون مديريت خدمات كشوري ،الزم است بيش از پنجداه درصدد بودجدة سداالنة ايدن
مؤسسات از طريق منابع غيردولتي تأمين شود .اين ويژگي ميتواند تا حدودي موجب نوسان و
چالش در احکام و ماهيت اين مؤسسات شود .چراكه امکان دارد مؤسسه اي در يك سال بديش
از پنجاه درصد بودجة ساالنه خود را از منابع غيردولتي تأمين كند و در سال ديگر ايدن امکدان
برايش وجود نداشته باشد .همچنين از تفاوت هاي ديگر اين دو تعريف ،تغيير عبارت «با اجازۀ
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قانون» به عبارتِ «تصويب مجلس شوراي اسالمي» در خصوص ايجداد ايدن مؤسسدات اسدت.
بهنظر ميرسد كه اين تغيير ناشي از برخي ابهاماتي بوده است كه در فاصلة بين تصويب اين دو
قانون در خصوص ايجاد تعدادي از مؤسسات توسط برخي نهادهايي كه صدالحيتهداي شدبه
قانونگذاري دارند ،مانند شوراي عالي انقالب فرهنگي نمود پيدا كرده بود.
تفاوت ديگر ،بيان عبارت «استقالل حقوقي» در تعريف اخير اسدت ،درحداليكده تعريدف
مندرج در قانون محاسبات عمومي تنها به «دارا بودن واحدد سدازماني مشدخص» اشداره داشدته
است .هرچند دارا بودن واحد سازماني مشخص را مديتدوان از لدوازم اسدتقالل حقدوقي يدك
سازمان دانست ،بيشك دارا بودن واحد سازماني مشخص ،بهتنهايي به برخورداري از اسدتقالل
حقوقي منجر نخواهد شد.
نکتة ديگري كه در تعريف جديد وجود دارد اين است كه بر خدالف تعريدف سدابق الزم
نيست كه اين مؤسسات به موجب قانون تحت اين عنوان شناخته شوند .بنابراين مؤسساتي كده
شرايط مذكور در مادۀ ( )8قانون مديريت خدمات كشدوري را دارندد ،هرچندد بده ايدن عندوان
شناخته نشده باشند ،ميتوان آنها را جزء مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي دانست .مانندد
سازمان هاي حرفهاي همچون نظام پزشکي ،كانون وكالي دادگستري و  ...و مؤسسات خدماتي
مانند اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ،اتاق تعاون و  . ...البته به نظر ميرسد مؤسسات عمدومي
غيردولتي مورد نظر قانون محاسبات عمومي ميبايست تحت اين عندوان شدناخته شدوند ،زيدرا
همانطوركه ذكرشد ،از داليل ذكر اين قيد محدود كردن مؤسساتي اسدت كده از مزايداي مدالي
قانون محاسبات عمومي استفاده ميكنند.
حال با توجه به تعاريف و ضوابط ارائهشده در مورد هريك از مؤسسات دولتي و
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بايد ديد كه شوراهاي اسالمي كشور با كداميك از
نهادهاي مذكور مطابقت ميكند و جايگاه آن در بين سازمانهاي اداري در كجا قرار دارد .در
اين زمينه دو نظريه قابل طرح است.
مطابق نظر نخست شوراهاي اسالمي كشور را ميتوان در حکم مؤسسة دولتي قلمداد كرد.
توضيح آنکه مؤسسات دولتي همانگونهكه پيشتر گذشت ،هم در قانون محاسبات عمومي (مادۀ )8
و هم در قانون مديريت خدمات كشوري (مادۀ  )2تعريف شدهاند .اما آنچه در مورد تعاريف و
ضوابط شناسايي سازمانهاي اداري بهعنوان مؤسسة دولتي اهميت دارد ،اين است كه قوانين
مربوطه از يك سو با ارائة ضوابط و شاخصههايي برخي سازمانهاي دولتي را بهعنوان مؤسسة
دولتي شناخته است و از سوي ديگر برخي سازمانها را بدون اينکه لزومي براي دارا بودن اين
ضوابط داشته باشند ،بهصورت اعتباري مؤسسة دولتي بهشمار آورده است .از همين رو مسئلة
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مؤسسة دولتي بودن شوراهاي اسالمي كشور نيز از دو جنبه قابل طرح است.
براساس جنبة نخست اين مسئله آيا شوراهاي اسالمي كشور خصوصيات مؤسسة دولتي را
همان گونهكه در مواد مذكور قيد شده است ،دارند يا خير .در اين زمينه خصوصيات و ضوابط
مقرر براساس قوانين براي مؤسسات دولتي عبارتند از .1 :دارا بودن واحد سازماني مشخص و
استقالل حقوقي .2 ،ايجاد به موجب قانون و  .8انجام بخشي از وظايف و اموري كه بر عهدۀ
يکي از قواي سهگانه و ديگر مراجع قانوني است يا اداره شدن زير نظر يکي از قواي سه گانه
و نداشتن عنوان وزارتخانه.
شوراها را ميتوان واجد ضوابط اول و دوم دانست ،چراكه اوالً شوراها براساس قانون
ايجاد شدهاند و قوانين متعددي در زمينة تأسيس ،نحوۀ تشکيل و همچنين صالحيتها و
سازمان اين نهادها به تصويب رسيده است و هماكنون نيز «قانون تشکيالت ،وظايف و
انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران» مصوب ( )1811/8/1و اصالحات
بعدي آن در اين زمينه حاكم است (هرچند مبناي تشکيل شوراهاي اسالمي ،قانون اساسي
است) ،ثانياً اين شوراها به لحاظ ماهيت و صالحيتشان از استقالل حقوقي برخوردارند .اين امر
در قالب مادۀ ( )11قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي كشوري با شناسايي شخصيت حقوقي
براي شوراها بيان شده است.
اما در مورد ضابطة سوم نميتوان بهصراحت براي شوراها قائل به دارا بودن آن شد ،چراكه
در واقع شوراهاي اسالمي عهدهدار وظايف قواي سهگانه يا ساير مراجع قانوني نبوده و زير
نظر اين قوا نيز نيستند .بلکه خود آنها به موجب قانون اساسي واجد برخي صالحيتها بوده و
بهصورت ذاتي عهدهدار آنها هستند.
بنابراين با توجه به اينکه شوراها واجد تمام ضوابط مؤسسات دولتي نيستند ،نميتوان قائدل
به اين شد كه اين نهادها ماهيتاً مؤسسة دولتي محسوب ميشوند .امدا از جنبدة ديگدر موضدوع
شناسايي شوراها بهعنوان مؤسسة دولتي به لحاظ اعتباري اسدت و نده تطدابق آنهدا بدا ضدوابط
ارائهشده براي مؤسسات دولتي .بر اين اسداس مطدابق بخدش اخيدر مدادۀ ( )2قدانون مدديريت
خدمات كشوري «كلية سازمانهايي كه در قانون اساسي نام برده شده اسدت در حکدم مؤسسدة
دولتي شناخته ميشود» .ازاينرو با توجه به اينکه شوراهاي اسالمي كشور نيز در قانون اساسدي
ذكر شدهاند ،در حکم مؤسسة دولتي شناخته ميشوند .البته در مخالفت با اين نظدر و در تبيدين
نظر دوم ميتوان گفت در صورتي ميتوان شوراها را با اين استناد كه چون در قانون اساسدي از
آنها نام برده شده (مطابق مادۀ ( )2قانون مديريت خدمات كشوري) ،در حکدم مؤسسدة دولتدي
محسوب كرد كه بهعنوان ديگري شناخته نشده و با وضعيت ديگري تطبيدق داده نشدده باشدند.
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درحالي كه شوراها در حقيقت بدا توجده بده تعداريف مقدرر از مؤسسدات و نهادهداي عمدومي
غيردولتي ،واجد ضوابط و معيارهاي مقرر براي ايدن مؤسسدات هسدتند و ازايدنرو شدوراهاي
اسالمي كشور را ميتوان در زمرۀ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتدي تلقدي كدرد .در ايدن
زمينه مباحث ذيل قابل طرح است؛ اول اينکه قدانون محاسدبات عمدومي در مدادۀ ( )1خدود و
همچنين قانون مديريت خدمات كشوري در مادۀ ( )8با تعريف مؤسسات و نهادهداي عمدومي
غيردولتي يك سري ضوابط زير را شناسايي مؤسسات به اين عنوان ارائه دادهاندد .1 :دارا بدودن
واحد سازماني مشخص و استقالل حقوقي؛  .2ايجداد بده موجدب قدانون يدا تصدويب مجلدس
شوراي اسالمي؛  .8تأمين بيش از  10درصد بودجدة سداالنة آن از محدل مندابع غيردولتدي؛ -3
عهدهدار بدودن انجدام وظدايف و خددمات عمدومي .ايدن شدرايط هرچندد بدهوضدوح ماهيدت
سازمانهاي اداري و عمومي را مشخص نميكند ،با نگداهي بده وضدعيت و قدوانين حداكم بدر
شوراها ميتوان اين شرايط را در مورد شدوراهاي اسدالمي مشداهده كدرد .در مدورد دارا بدودن
ضوابط اول و دوم پيشتر صحبت شد .براسداس ضدابطة سدوم الزم اسدت بديش از  10درصدد
بودجة ساالنة اين مؤسسات از طريق منابع غيردولتي تأمين شدود .ايدن ويژگدي همدانگوندهكده
پيشتر گفته شد ،ممکن است تا حددودي موجدب نوسدان و چدالش در احکدام و ماهيدت ايدن
مؤسسات شود ،چراكه امکان دارد مؤسسه اي در يك سدال بديش از  10درصدد بودجدة سداالنة
خود را از منابع غيردولتي تأمين كند و در سال ديگر اين امکان برايش وجود نداشدته باشدد .در
مورد شوراها به موجب مادۀ ( )22قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي كشور «بودجة شدوراها از
طريق زكوات (پس از تصويب) و درآمدهاي محلي و در صورت لزوم از طريق عوارض كه در
مقابل خدمات ارائه شده وضع ميگردد ،تأمين خواهد شد و كمبودهداي آن از راه كمدكهداي
دولت به درخواست شوراي عالي استانها از محل درآمدهاي عمومي جبران ميشود» .ازايدنرو
بهنظر ميرسد بيش از  10درصد بودجة شوراها نيز از محل منابع غيردولتي (زكوات و عوارض
محلي) تأمين ميشود ،هرچند مسئلة نوسدان در تدأمين بديش از  10درصدد بودجدة سداليانه در
خصوص شوراها نيز ميتواند صادق باشد.
اما در مورد ضابطة «عهدهدار بودن انجام وظايف و خددمات عمدومي» بايدد گفدت كده بده
موجب قوانين حاكم بر شوراهاي اسالمي كشور بهويژه «قانون تشکيالت ،وظدايف و انتخابدات
شوراهاي اسدالمي كشدور و انتخداب شدهرداران» مصدوب  1811/8/1و اصدالحات بعددي آن
وظايف و صالحيتهاي شوراهاي اسالمي كشور در حوزۀ امور عمومي است و نوعاً در زمدرۀ
خدمات عمومي محسوب ميشود .عالوهبر اين ميتوان گفت كده مطدابق قواعدد كلدي اصدوالً
فلسفه و وظيفة اصلي نهادهاي غيرمتمركز محلي كه شوراهاي اسدالمي كشدور را مديتدوان در
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زمرۀ آنها بهشمار آورد ،اداره و ارائة خدمات عمومي محلي است.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه با توجه به ضوابط ارائهشده در مورد مؤسسات و نهادهاي
عمومي غيردولتي و تطبيق ضوابط مقرر با اين شوراها ،در حقيقت شوراهاي اسالمي كشدور در
زمرۀ اين مؤسسات قلمداد ميشوند .اما نکتهاي كه پيشتر نيز مورد بحث قرار گرفت ،ايدن بدود
كه به موجب تبصرۀ مادۀ ( )1قانون محاسبات عمومي «فهرست اين قبيدل مؤسسدات و نهادهدا
با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولدت پيشدنهاد و بده تصدويب مجلدس شدوراي
اسالمي خواهد رسيد» ،يعني عالوهبر ويژگي هداي سدهگانده و تصدويب ايجداد اوليده از سدوي
قانونگذار ،براي تلقي كردن يك مؤسسه بهعنوان مؤسسة عمومي غيردولتي ،شناسايي و تصريح
قانونگذار به چنين صفتي (مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي) ضروري دانسته شده اسدت .حدال
ممکن است گفته شود با توجه به اينکه شوراها در قانون تحت اين عندوان شدناخته نشددهاندد،
نميتوان آنها را مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي تلقي كرد .در اين زمينده بايدد گفدت هرچندد
تبصرۀ مادۀ ( )1قانون محاسبات عمومي الزم دانسته كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
در قانون تحت اين عنوان شناخته شوند ،در مادۀ ( )8قانون مديريت خدمات كشوري ذكري از
قيد مزبور نشده است و در نتيجه ميتوان گفت هرچند تعريف مؤسسدات و نهادهداي عمدومي
غيردولتي در قانون مديريت خدمات كشوري تعريف مقرر در قانون محاسبات را نسخ نکرده و
همچنان الزم است كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مدنظر و موضوع قانون مزبور در
قانون تحت عنوان مؤسسه و نهداد عمدومي غيردولتدي شدناخته شدوند ،لديکن براسداس قدانون
مديريت خدمات كشوري ضرورتاً نيازي به شناخته شدن مؤسسات تحت اين عنوان در قدانون
نيست و اين امکان وجود دارد كه نهادي به موجب قانون تحت اين عنوان شناخته نشود ،ولدي
در صورت دارا بودن ضوابط مذكور ،يك مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي محسوب شود .البته
هرچند ديگر نميتوان قائل به جاري شدن احکام مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مقدرر
در قانون محاسبات عمومي نسبت به اين گونه مؤسسات شد.
اما اينکه با عنايت به همة اين مباحث شوراهاي اسالمي كشور در قالب كداميك از صور
مذكور قرار ميگيرند ،نميتوان بهصورت قطع و يقين نظر مشخصي ارائه داد .بيترديد مسئلة مزبور
صرفاً ناظر بر مباحث نظري نيست و تعيين آن آثار عملي مهمي دارد كه اولين اثر آن را ميتوان در
حکومت احکام ناظر بر سازمانهاي مذكور نسبت به شوراهاي اسالمي كشور در موارد مسکوت يا
عام دانست ،بدين صورت كه اگر شوراهاي اسالمي كشور مؤسسة دولتي يا مؤسسة عمومي
غيردولتي باشند ،احکام ناظر بر اين مؤسسات شامل شوراهاي اسالمي كشور نيز ميشود.
در هر صورت بهنظر ميرسد با توجه به جميع استدالالت مطروحه هرچند ميتوان
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شوراهاي اسالمي را با توجه به ماهيت و ضوابط ارائهشده در مورد مؤسسات عمومي غيردولتي
در زمرۀ اين مؤسسات محسوب كرد ،براساس ذيل مادۀ ( )2قانون مديريت خدمات كشوري
كه مقرر داشته « ...كلية سازمانهايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حکم مؤسسة
دولتي شناخته ميشود» ،ميتوان شوراهاي اسالمي را نوعي مؤسسة دولتي قلمداد كرد ،هرچند
ماهيت و كاركرد آنها همان ماهيت و كاكرد مؤسسات دولتي مقر در قوانين مربوط نباشد و
بيشتر با مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي همخواني داشته باشند.

نتیجهگیري
مسئلة جايگاه شوراهاي اسالمي در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران در دو بعد مورد
توجه اين نوشتار قرار گرفت .در بعد نخست جايگاه شوراها در ميان قوا و ساير نهادهاي اساسي
بررسي شد و با بيان نظرهاي متفاوت و استدالالت در مورد هريك از اين نظريهها مشخص شد
كه هرچند برخي از صالحيتها و كاركردهاي شوراهاي اسالمي در قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران را ميتوان نوعي ضابطهگذاري و در قالب صالحيتهاي قوۀ مقننه دانست يا با
توجه به نظارت عالية قوۀ مجريه (وزارت كشور) بر شوراها و همچنين مسئوليت آنها در نظارت
بر ادارۀ امور اجرايي محل ،اين نهادها را به نوعي بخشي از قوۀ مجريه محسوب كرد ،هيچكدام از
اين موارد نميتواند شوراهاي اسالمي را جزئي از قوۀ مقننه يا مجريه محسوب كند .چراكه به
موجب قانون اساسي شوراها بهعنوان يکي از اركان ادارۀ امور كشور از طريق تصميمگيري (اصل
 )1به هدايت و نظارت بر ادارۀ امور محلي (اصل  )100ميپردازند و اين امر بهجز صالحيت
قانونگذاري (هرچند در سطح محلي) است .همچنين نظارت قوۀ مجريه بر شوراهاي اسالمي در
قالب نظارت دولت مركزي بر نهادهاي غيرمتمركز كه شوراهاي اسالمي را ميتوان در زمرۀ اين
نهادها دانست ،محسوب ميشود .اين نظارت از اركان سيستم عدم تمركز محسوب ميشود ،به
شکلي كه هيچگونه عدمتمركزي بدون آن قابل تصور و اجرا نيست و ازاينرو نظارت قوۀ مجريه
بر شوراهاي اسالمي بهمنزلة قوۀ مجريه بودن شوراها نيست.
از سوي ديگر در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بهجز قواي سهگانه نهادهاي ديگري
نيز وجود دارند كه الزاماً در قالب يکي از قوا قرار نميگيرند .بهنظر ميرسد با توجه به اصول
قانون اساسي ناظر بر شوراهاي اسالمي نميتوان اين نهادها را در قالب يکي از قواي سهگانه
قرار داد .ازاينرو قانونگذار اساسي شوراها را با يك سري صالحيتها و سازوكارهاي خاص
بهصورت مجزا از قواي ديگر يا ديگر نهادهاي اساسي به رسميت شناخته است.
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اما در بعد ديگر با توجه به تعاريف بيانشده از اقسام سازمانهاي اداري در قوانين مختلف
و ضوابط و معيارهاي هركدام و تطبيق شوراهاي اسالمي با اين ضوابط هرچند بهصراحت و
قطعيت نميتوان اين نهادها را منطبق با يکي از اقسام سازمانهاي اداري محسوب كرد ،در هر
صورت با توجه به ارادۀ قانونگذار عادي بهمنظور تحقق حاكميت قانون مبني بر اينکه كلية
سازمانها و نهادهاي عمومي و اداري در قالب يکي از صور ارائهشده از دستگاهها و
سازمانهاي عمومي (وزارتخانه ،شركت دولتي ،مؤسسة دولتي ،مؤسسه يا نهاد عمومي
غيردولتي) در قوانين قرار گيرند ،هرچند ميتوان با توجه به تعاريف قانوني از مؤسسات يا
نهادهاي عمومي غيردولتي و با در نظر گرفتن ضوابط و شاخصههاي اين مؤسسات شوراهاي
اسالمي را در قالب اينگونه مؤسسات قلمداد كرد .چراكه شوراهاي اسالمي با دارا بودن
شخصيت حقوقي مستقل و عهدهدار بودن خدمات عمومي و تأمين بخش عمدۀ بودجة ساليانة
خود از محلي بهجز منابع دولتي و همچنين با توجه به عدم لزوم شناخته شدن مؤسسات و
نهادهاي عمومي غيردولتي به اين عنوان به موجب تعريف قانون مديريت خدمات كشوري از
اين مؤسسات ميتوان بهعنوان مؤسسة عمومي غيردولتي محسوب كرد .در هر صورت مطابق
ذيل مادۀ ( )2قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر داشته « ...كلية سازمانهايي كه در قانون
اساسي نام برده شده است در حکم مؤسسة دولتي شناخته ميشود» ،ميتوان شوراهاي اسالمي
را نوعي مؤسسة دولتي قلمداد كرد ،هرچند ماهيت و كاركرد آنها همان ماهيت و كاركرد
مؤسسات دولتي مقرر در قوانين مربوط نباشد و بيشتر با مؤسسات و نهادهاي عمومي
غيردولتي همخواني داشته باشند.
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منابع و مآخذ
الف) كتابها
ابوالحمد ،عبدالحميد ( ،)1818حقوق اداري ،انتشارات دانشگاه تهران ،ج اول.
ادارۀ كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،مشروح مذاكرات مجلس
بررسي نهايي قانون اساسي ( ،)1833تهران :ادارۀ كل امور فرهنگي و روابط عمومي
مجلس شوراي اسالمي ،ج  1و .2
امامي ،محمد؛ استوارسنگري ،كورش ( ،)1831حقوق اداري ،تهران :نشر ميزان.
انصاري ،ولياهلل ( ،)1813كليات حقوق اداري از لحاظ نظري عملي و تطبيقي ،تهران :نشر ميزان.
رضاييزاده ،محمدجواد ( ،)1831حقوق اداري ،تهران :نشر ميزان.
طباطبائي مؤتمني ،منوچهر ( ،)1813حقوق اداري ،تهران :انتشارات سمت.
قاضي ،ابوالفضل ( ،)1831بايستههاي حقوق اساسي ،تهران :نشر ميزان.
مهر ،فرهنگ ( ،)1833مؤسسات انتفاعي و شركتهاي دولتي ،تهران :انتشارات دانشکدۀ علوم
اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهران.
ميرحسيني ،مهدي ( ،)1811آشنايي با تشكيالت دولت جمهوري اسالمي ايران ،تهران :مركز
آموزش مديريت دولتي.
هاشمي ،سيد محمد ( ،)1832حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :نشر ميزان ،ج دوم.
يازرلو ،حجتاهلل ( ،)1813نظام حقوقي مؤسسات عمومي ،پاياننامة كارشناسي ارشد حقوق
عمومي دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.

ب) قوانين
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي كشور مصوب  1831/3/1مجلس شوراي اسالمي.
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قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب
 1811/8/1مجلس شوراي اسالمي با اصالحات و الحاقات بعدي.
قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  1833/3/1مجلس شوراي اسالمي.
قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  1833/1/3مجلس شوراي اسالمي.
قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  1831/2/11مجلس شوراي اسالمي.
قانون اساسنامة جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران ،مصوب  1831/2/3مجلس
شوراي اسالمي.
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سازوکارهای حل اختالف و تنظیم روابط قوا در
نظام جمهوری اسالمی ایران
(با مطالعۀ تطبیقی دیگر نظامهای حقوقی)
سيدمحمدمهدي غمامي ،*1حسين خلفرضايي

**2

 .1استاديار دانشكدة معارف اسالمي و حقوق دانشگاه امام صادق عليهالسالم ،تهران ،ايران
 .2دانشجوي دكتري حقوق بينالملل دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذیرش6318/5/62 :

دریافت6318/6/82 :

چکیده
اصل تفكيک قوا بهعنوان روشي براي تقسيم وظايف ميان نهادهاي حاكميتي و حكمراني مطلوب مورد
قبول عموم نظامهاي سياسي قرار گرفته است .در كنار اين اصل ساختاري ،بهدليل گسترة وسيع وظايف
و صالحيتهاي قواي حكومتي ،سازوكارها و روشهاي تنظيمي ديگري نيز پيشبيني شده است كه هم
موجب ساماندهي بهتر روابط قوا و پيشبرد هماهنگ سياستهاي دولتي شود و هم از بروز اختالفات
نظري و عملي در صالحيت قوا پيشگيري بهعمل آيد .با اين همه ،ممكن است در مواردي روشهاي
تنظيمي راهگشا نباشد و اختالف نظر به حد يک اختالف حقوقي در آيد .در اين راستا ،نظامهاي حقوقي
به فراخور ساختارهاي اساسي خود ،نهادها و سازوكارهايي را براي حل اختالف قوا پيشبيني كردهاند
تا از بروز يا گسترش التهاب و تنش در فضاي كشور جلوگيري شود.
در نظام ح قوقي جمهوري اسالمي ايران ،تنظيم روابط و حل اختالفات قوا به موجب بند « »7اصل
( )111قانون اساسي در صالحيت مقام رهبري قرار گرفته است .بر اين اساس ،ايشان طي حكمي
در مردادماه  1931دستور تشكيل هيأت عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه را بهعنوان
نهادي مشورتي در راستاي ايفاي نقش يادشده صادر كردند.

کلیدواژهها :حل اختالف قوا ،تنظيم روابط قوا ،حل معضالت نظام ،اجراي قانون اساسي،
رئيس جمهور.

* E-mail: mmghamamy@gmail.com
** نويسندة مسئول

E-mail: h.rezaei@mail.ut.ac.ir
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مقدمه
بهطور كلي در نظامهاي حقوقي معاصر ،عناصر حكومت ميان قوا و نهادهاي اساسي تقسيم
ميشود و هريک از آنها قلمرو خاصي از اقتدارات حاكميتي را اعمال ميكنند .اصل ( )77قانون
اساسي به اين امر ميپردازد« :قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند از :قوة مقننه ،قوة
مجريه و قوة قضائيه كه زير نظر واليت مطلقۀ امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون
اعمال ميگردند .اين قوا مستقل از يكديگرند» )1(.البته پيداست كه قانون اساسي استقالل مطلق
قوا را نپذيرفته است؛ چه اينكه براساس قانون اساسي قوا «در برخي موارد نسبت به يكديگر حق
تداخل و حق نظارت دارند و به يكديگر نيازمند و موظف به تعاملند» و وجود اين تعامالت
«انفكاک و استقالل مطلق آنها را بر هم ميزند» (هاشمزاده هريسي.)13 :1931 ،
مسئلۀ چگونگي تنظيم روابط ميان قواي حاكميتي براي ايفاي هرچه بهتر نقش دولت و
جلوگيري از بروز اختالف در مورد صالحيتها بهويژه در قلمرو صالحيتهاي مشترک ،در
كنار نحوة حل اختالف ميان قوا كه از مرزبندي ميان وظايف و صالحيتهاي قوا پديدار
ميشود ،از دلمشغوليهاي قانونگذاران اساسي در كشورهاي مختلف بهشمار ميآيد .نظامهاي
حقوقي رويكردها و سازوكارهاي مختلفي براي حل اختالفات ميان نهادهاي حاكميتي در نظر
گرفتهاند .اين مسئله بهويژه در نظامهاي فدرالي كه داراي دو سطح حكومتي بوده و امكان بروز
اختالف بر سر صالحيتها در اين نظامها بيشتر است ،توجه بيشتري را به خود معطوف كرده
است .از سوي ديگر ،در برخي وضعيتها و اختالفات ،هيچيک از قوا بهصورت انفرادي قادر
به حل برخي مشكالت نيست و گرهگشايي از اين معضالت ،نهاد يا سازوكار ويژهاي را
ميطلبد .در واقع ،عالوهبر وجود مرجع تنظيمكنندة روابط قوا و رفع اختالفات احتمالي ،تعيين
معيارها و سازوكارهاي حل اختالف كه مرجع مورد بحث الزم است از آن ضوابط و اصول در
راستاي احترام به تماميت و صالحيت هر قوه تبعيت كند ،نيز اهميتي بسزايي دارد.
بنابر اصل ( )119قانون اساسي مصوب « ،1973تنظيم روابط قواي سهگانه» بر عهدة رئيس
جمهور بود؛ امري كه در جريان بازنگري قانون اساسي ،در كنار مسئلۀ حل اختالف قوا (بند
« »7اصل ( ))111جزء صالحيتهاي مقام رهبري قرار گرفته است.
تحقيق حاضر به موضوع حل اختالف ميان قوا ميپردازد و بررسي موضوع حل معضالت
نظام يا تنظيم قوا اگرچه ارتباطي نزديک با موضوع تحقيق دارند ،از نظر مفهومي متمايزند .بر
اين اساس ،براي تبيين بهتر موضوع ،مفاهيم اخير و نسبت آنها با موضوع مورد مطالعه بررسي
ميشود ( .)1پس از اين مقدمات ،سوابق قانوني و مشروح مذاكرات مربوط به تدوين و
بازنگري قانون اساسي بررسي ميشود تا چارچوبهاي ذهني ،قانوني و رويهاي ناظر بر حل
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اختالف و تنظيم روابط قوا در دوران پس از انقالب اسالمي روشن شود ( .)2بعد از اين ،علت
وجودي و صالحيتهاي هيأت عالي حل اختالفات قوا و تنظيم روابط قواي سهگانه ،بهعنوان
راهكاري جديد در نظام حقوقي ايران مورد بحث قرار خواهد گرفت ( .)9در بخش پاياني،
براي تتميم بحث و آشنايي با تجارب ديگر كشورها ،مراجع و سازوكارهاي تنظيم روابط و حل
اختالفات قوا در چند كشور بررسي ( )1و در نتيجهگيري ،رهآورد و نتايج پژوهش بيان خواهد
شد (.)7

 .1مفهومشناسی و درآمدی بر موضوع
اصل تفكيک قوا عاملي براي تقسيم وظايف ميان نهادهاي حاكميتي و روشي براي تنظيم
دروني قواست ،اما ازآنجا كه در عمل ،اين امر بهتنهايي نميتواند از اختالفات نظري و عملي
ميان قوا جلوگيري كند ،سازوكارها و روشهاي تنظيم بيروني قوا نيز مورد توجه قرار گرفتهاند
تا موجب ساماندهي بهتر روابط قوا و پيشبرد هماهنگ سياستهاي دولتي شوند و تا حد
امكان از بروز اختالف ميان قوا پيشگيري شود .درصورتيكه با وجود ترتيبات مذكور ،در
روابط قوا خللي جدي ايجاد شود ،مسئلۀ «حل اختالف» مطرح خواهد شد و در مواردي
خاص ميتواند بهعنوان يک «معضل» بررسي شود .در اين مبحث به مفهومشناسي و بررسي
نسبت ميان مفاهيم حقوقي «تنظيم روابط»« ،حل اختالف» و «حل معضالت» ميپردازيم.

1ـ .1مفهومشناسی و تبیین نسبت دو مفهوم «تنظیم روابط» و «حل اختالف»
در تعريف مسئوليت «تنظيم روابط قوا» (موضوع بند « »7اصل ( )111قانون اساسي) گفته
شده است :تنظيم روابط قوا« ،ساماندهي كلي روابط و تعامالت سياسي -حقوقي قواي سهگانه
در سطح كالن ،جهت حركت در مسير قانوني آنها و پيشگيري از ايجاد خلل در روابط آنهاست»
(نجفي اسفاد و محسني .)117 :1931 ،تنظيم قوا ابزاري پيشيني است تا كمترين تداخل و
اختالف پيش آيد .افزون بر اين اصل صالحيت حكم ميكند كه عالوهبر كارويژههاي ذاتي،
كارويژههاي نسبي و مشترک به نحو دقيق معين شود تا نسبت كاركردي قوا در انجام عمل
مشترک حكمراني بهعنوان بازوان يک نظام سياسي واحد مشخص شود (.)Eyolf, 2011: 52
درحاليكه حل اختالف بعد از عدم پيشبيني دقيق قانون رخ ميدهد .در واقع اگر بپذيريم خروج
از صالحيت و سوء استفاده از صالحيت تخلف است و اين موارد موضوع اختالف نيست ،آنچه
موضوع اختالف ميشود ،جايي است كه قانون امري را به ابهام و اجمال و سكوت تعيين
وضعيت كرده است.
همانطوركه در مباحث آتي بهتفصيل خواهد آمد ،در ميان اعضاي شوراي بازنگري قانون
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اساسي در مورد مفهوم ،دامنه و شمول موضوعي «تنظيم روابط» اتفاق نظري وجود نداشته
است و برخي اعضا از اين اصطالح مفهومي موسع ،عام و ناظر بر ايجاد هر گونه هماهنگي
ميان قوا استنباط كرده و مرزي ميان اين مفهوم و مسئلۀ «حل اختالف» (موضوع بند « »7اصل
( ))111قائل نبودهاند و عدهاي ،با برداشتي مضيق از اين تعبير ،تنها آن دسته از ناهماهنگيها را
كه به حد اختالف نميرسند ،مشمول اين كارويژه دانستهاند .موضوع ديگر كه در ادامه مورد
بحث قرار ميگيرد ،تبيين حدود و ثغور اختالفات عادي با موضوعاتي است كه معضل بهشمار
ميروند.

2ـ .1مفهومشناسی و تبیین نسبت دو مفهوم «حل اختالف» و «حل معضالت»
همانطوركه مفهوم «اختالف» بهدليل گستره مفهومي آن ميتواند هرگونه ناهماهنگي را در
برگيرد و از اين جهت ،شناخت نسبت آن با موضوع «تنظيم روابط» اهميت مييابد ،همين
مسئله در مورد آنچه بهعنوان «معضل» ياد ميشود نيز صادق است و بنا بر برداشتي كه از
()2

حدود مفهومي و اصطالحي مفهوم «اختالف» صورت ميگيرد ،ميتوان آن را از «معضل»

(موضوع بند « »3اصل ( )111قانون اساسي) بازشناخت .اختالفات جزئي ميتواند در حد
ناهماهنگي يا فقدان برداشت مشترک از يک نص قانوني يا حدود صالحيت يک قوه باشد كه
با اعمال كارويژة تنظيم روابط قابل رفع است و از سوي ديگر ،اختالف ميان قوا ميتواند به
سطحي تنشزا كه كاركرد منظم قوا و ارائۀ خدمات عمومي به شهروندان را براي كشور مختل
كند ،در آيد كه حتي از طريق مقررات عادي و معمول قابل حلوفصل نباشد ،كه در اين
صورت ميتواند بهعنوان «معضل» (موضوع بند « »3اصل ( ))111ارزيابي شود .اين تفسير بنا
بر آستانه و سطح اختالف نه از لحاظ لغوي بلكه ناشي از اصل تفسير مفيد و برداشت حكيمانه
از عبارات قانونگذار است .با وجود اين بايد گفت كه اختالف امري طرفيني است ،درحاليكه
معضل ميتواند امري خاص براي يک طرف باشد .به اين ترتيب كه درک صحيحي از يک
نص قانوني براي يكي از قواي مورد نظر حاصل نشود يا اساساً در مسئلهاي حاد و فوري نصي
وجود نداشته باشد .در اين صورت اين نارسايي و در نتيجه ناكارامدي قوة عملكننده ممكن
است بهمنزلۀ معضلي براي نظام مطرح شود .در واقع ،مورد اخير ،يک امر استثنايي است و در
جايي مطرح ميشود كه مشكلي در چارچوب نظام مطرح شود كه از راههاي معمولي
حلشدني نيست؛ در اينجا ،براساس قانون اساسي رهبر از طريق مجمع تشخيص مصلحت
()9

تصميم مقتضي را اتخاذ ميكند (مهرپور.)13 :1971 ،

مقتضاي سياق و نحوة انشاي بند « »3اصل ( )111يعني« ،حل معضالت نظام كه از طرق
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عادي قابل حل نيست» ،اين است كه اعمال اين صالحيت به موارد بسيار معدودي محدود
باشد ،كه بهندرت ممكن است در كشور پيش بيايد و چارهاي جز توسل به اين طريق براي
خروج از بنبست وجود نداشته باشد (مهرپور .)191 :1931 ،طبعاً ورود مجمع به تشخيص
رهبري در اين بنبستها در مواردي است كه ضرورت و فوريت اقتضا كند و اقدام از طريق
عادي ميسور يا به مصلحت نباشد وگرنه مجمع به موازات مجلس به نهادي قانونگذار مبدل
()1
ميشود كه با فلسفۀ وجودي آن مغايرت خواهد داشت (نجفي اسفاد و محسني.)117 :1931 ،
همچنين ،اگرچه در اين موارد ممكن است فراتر از چارچوب قوانين عادي و مقررات جاري
عمل شود ،بهنظر ميرسد در چنين تدابيري نيز روح قوانين بايد مدنظر قرار گرفته و كشف
قصد احتمالي قانونگذار در چنين وضعيتي بهمثابۀ ضابطه و اصلي راهنما مورد توجه قرار گيرد
(غمامي .)211 :1932 ،در اين صورت ميتوان اطمينان يافت كه به صالحيتها و نظامات
حقوقي يک كشور احترام گذاشته شده است و جامعه با استثنائات و تناقضات حقوقي چه از
حيث هنجاري و چه از حيث ساختاري روبهرو نميشود.
بنا بر آنچه گذشت ،كاربست حل اختالف را ميتوان در ميانه و حد فاصل تنظيم روابط و
حل معضالت بررسي كرد .در مجموع ميتوان گفت ،درصورتيكه مراجع و نهادهاي عادي
حل اختالف از عهدة حل اختالف بر نيايند يا خود طرف اختالف باشند ،مسئله به معضل مبدل
ميشود كه حل آن در گرو اختياراتي ويژه و فوقالعاده است كه اين صالحيت با توجه به
خصوصيات و ساختار نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران به مقام رهبري واگذار شده است.

 .2پیشینۀ تنظیم روابط و حل اختالفات قوا در نظام جمهوری اسالمی ایران
در ابتداي انقالب اسالمي از سويي ،نظامات و نهادهاي سياسي كشور ثبات و استقرار كافي
نداشتند و از سوي ديگر ،دولتمردان نيز از تجربۀ كافي بهرهمند نبودند و همين زمينهها كافي بود
كه به اختالف ميان مسئوالن و نهادهاي سياسي دامن بزند .اين اختالفات در عمدة موارد با
()7

رهنمودها و تدابير رهبر فقيد انقالب حلوفصل ميشد.

به مرور زمان قوتها و ضعفهاي

نخستين سند قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي نمايان شد و مقامات ارشد كشور را به
صرافت اصالح و تتميم آن واداشت )1(.در ادامه سابقۀ سازوكارهاي تنظيم روابط قوا با توجه به
قانون اساسي مصوب  1973و سير مذاكرات و نتيجۀ بازنگري در قانون اساسي بررسي ميشود.

1ـ .2تنظیم روابط قوا
بر اساس اصول ( )77و ( )119قانون اساسي مصوب  ،1973رئيس جمهور مسئول برقراري
و تنظيم روابط قواي سهگانه بود .در سير بازنگري در قانون اساسي مسئوليت مذكور از عداد
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مسئوليتهاي رئيس جمهور حذف شد .در اين قسمت داليل اين اقدام از سوي اعضاي
شوراي بازنگري بررسي ميشود.
رئيس جمهور وقت و نايب رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي ضمن مبهم ارزيابي كردن
مفهوم تنظيم روابط قوا ،درگير شدن رئيس جمهور در امور اجرايي دولت را موجب تنزل وي
به موقعيتي دانست كه رابطۀ آن ميبايست با ديگر قوا هماهنگ شود و طبعاً اين هماهنگسازي
از عهدة كسي جز رهبري بهسبب جايگاه برتر وي نسبت به قوا بر نميآيد (صورت مشروح
مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران [بعد از اين :صورت مشروح
مذاكرات شوراي بازنگري] ،1931 ،ج .)317-311 :2نايب رئيس كميسيون تمركز مديريت در
قوة مجريه نيز در دفاع از حذف ذيل اصل ( )77و واگذاري آن به مقام رهبري ،به سه محور
اشاره كرده است :اوالً ،اظهارات رئيس جمهور وقت مبني بر ابهام اصطالح هماهنگي ميان قوا
و نامشخص بودن حدود اين كارويژه؛ ثانياً ،ساختار حكومتي كشور مبتني بر نظريۀ واليت فقيه
و «واليت امر و امامت امت» و رويۀ عملي دائر بر تنظيم قوا توسط مقام رهبري؛ ثالثاً ،تغيير
جايگاه رئيس جمهور با توجه به مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي و حذف تفوق وي
بر ساير قوا (خوئينيها ،صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري ،1931 ،ج.)311-311 :2
يكي ديگر از اعضا نيز با حمايت از ديدگاه مذكور ،بر اين نظر بوده كه جايگاه رئيس جمهور
به سطح يكي از سران قوا فروكاسته شده است و در نتيجه ،ديگر نميتواند عامل برقراري
ارتباط ميان قوا باشد (بيات زنجاني ،صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري ،1931 ،ج:2
 .)317-313چنانكه گفته شده است كه دو مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط سه
قوه ،در حقيقت ناشي از سمتي بود كه در ابتداي اصل  119به رئيس جمهور داده شده بود و
وي بهعنوان اولين شخصيت و مقام رسمي كشور پس از رهبري معرفي شده بود و در واقع،
اين دو مسئوليت فراتر از سطح رئيس قوة مجريه و در طراز اختيارات برخي از رؤساي
كشورها بوده است (عميد زنجاني.)232 :1931 ،
اما مسئله اينجاست كه اساساً مشخص نيست رئيس جمهور از چه شأني برخوردار بوده
است كه در وضع فعلي فاقد آن شده است؟ در واقع ،استدالل مذكور مصادره به مطلوب بهنظر
ميرسد ،چراكه در آن ،دليل عين مدعا بهنظر ميرسد .اين در حالي است كه در قانون اساسي
 1973رئيس جمهور دو شأن رياست قوة مجريه و دومين مقام رسمي كشور پس از رهبري را
داشته است كه همچنان نيز از اين دو جايگاه برخوردار است .تنها تغيير پيشآمده آن است كه
رياست دولت در دوران حاكميت قانون اساسي  1973با نخست وزير بود كه بعدها با حذف
نخست وزيري ادارة دولت بر دوش رئيس جمهور و وزرا نهاده شد .به همين دليل نخست
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وزير وقت و مخبر كميسيون تمركز مديريت در قوة مجريه با اذعان به حفظ جايگاه رئيس
جمهور ،مالحظات عملي را عامل تصميم به حذف مسئوليت تنظيم روابط ميان قوا از عداد
مسئوليتهاي رئيس جمهور برشمرده است (موسوي ،صورت مشروح مذاكرات شوراي
()7

بازنگري ،1931 ،ج.)313 :2

بهنظر ميرسد تغييري در سطح جايگاه قانوني رئيس جمهور صورت نگرفته بود تا به
استناد آن ،تغيير صالحيتها توجيه شود .بلكه ازآنجا كه به موجب اصل (« ،)119پس از مقام
رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است» و بر رؤساي قواي ديگر برتري دارد
و اين برتري طبيعتاً بايد بار حقوقي داشته باشد واال لغو و بيمعنا خواهد بود (هاشمزاده
هريسي .)93 :1931 ،اين جايگاه قانوني ميتوانست مبنايي براي واگذاري مسئوليت تنظيم
روابط قوا به وي تلقي شود .در هر حال ،بهنظر ميرسد استداللهاي ناظر بر ابهام مفهومي يا
كاركردي و داليل عملگرايانه و مستند به سابقۀ تاريخي و نيز تبلور هرچه بيشتر نظريۀ واليت
فقيه بهتر ميتواند علل تغيير در صالحيتها را نمايان كند.

2ـ .2حل اختالفات قوا
هنگام بازنگري در قانون اساسي ،اختالف نظرهاي آشكاري ميان اعضاي شوراي بازنگري در
مورد مفهوم «تنظيم روابط» و «حل اختالف» ميان قوا مشاهده شد كه اين اختالف نظرها را
ميتوان ناشي از در نظر گرفتن تفسيري موسع يا مضيق از مفاهيم مذكور دانست .چنانكه يكي از
اعضاي شوراي بازنگري ضرورت تفكيک ميان اختالفات و ناهماهنگيها را گوشزد كرده،
مقصود از برقراري يا تنظيم ارتباط را «همان ايجاد هماهنگي» بهمنظور تسريع امور اجرايي و
مديريت و بهينهسازي امكانات دانسته و آن را غير از حل اختالف و مشكالتي همچون معضالت
نظام قلمداد كرده كه از طريق فوق حل نميشوند و نيازمند ورود مقام رهبري هستند (مؤمن،
صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري ،1931 ،ج .)317-311 :2يكي ديگر از اعضا نيز بر
اين نظر بود كه مسئلۀ هماهنگي و ارتباط ميان قوا مسئلهاي اجرايي و متفاوت از موضوع نظارت
بر قوا بوده و از شئون رهبري است (عميد زنجاني ،صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري،
ج .)311 :2در مقابل گفته ميشد كه «تنظيم روابط» مفهومي مبهم است و هرگونه ناهماهنگي را
در بر ميگيرد و از اين نظر ،نميتوان «اختالف» را از شمول اين مفهوم خارج كرد (نک .صورت
مشروح مذاكرات شوراي بازنگري ،1931 ،ج 311-317 :2و .)371-377
مشروح مذاكرات و سير بازنگري در قانون اساسي نشان ميدهد كه ارتباط مستقيمي ميان
ذيل اصل («( )77اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها بهوسيلۀ رئيس جمهور برقرار
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ميگردد») و حذف كارويژة «تنظيم روابط قواي سهگانه» از عداد مسئوليتهاي رئيس جمهور
وفق اصل ( )119وجود داشته است .در واقع علت نفي مسئوليت اخير ،حذف عبارت يادشده
در اصل ( )77دانسته شده است .بنابراين براي فهم بهتر مفهوم تنظيم روابط قوا ميتوان به
عبارت مزبور رجوع كرد .عبارت محذوف اصل ( )77با توجه به سياق آن بيانگر عبارتي عام و
حاكي از نوعي تعامل و ارتباط ساختاري و معمولي است و انجام اين ارتباط در شرايط
نامعمول يا اختالف ميان قوا استنباط نميشود .بنابراين ،اگر مقدمۀ استدالل موافقان كارويژة
«تنظيم روابط قواي سهگانه» پذيرفته شود ،بايد گفت كه در واقع ،استدالل مخالفان اين اصالح
مبني بر اجرايي بودن اين كاركرد پذيرفتنيتر خواهد بود .بر اين اساس ،اگرچه احالۀ اين
مسئوليت به رهبري با توجه به اصل ( )77خالف چارچوب نظام اساسي جمهوري اسالمي
نخواهد بود ،با توجه به جايگاه عاليه و فائقۀ رهبري در نظام جمهوري اسالمي بهنظر ميرسد
تقارن «حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه» به معناي تنظيم روابط قوا در شرايط
غيرمعمولي و در شرايطي كه به حد اختالف قوا رسيده است ،تفسيري درستتر خواهد بود و
از اين نظر تأخر تنظيم روابط قوا بر حل اختالف منطقاً اشكالي نخواهد داشت ،چراكه اگر
فرض ديگر مبناي تفسير قرار گيرد ،يعني تنظيم روابط حدي پايينتر از اختالف را در برگيرد،
منطقاً ميبايست مقدم بر اختالف ذكر شود .با توجه به اين رهيافت است كه مخبر كميسيون
اول شوراي بازنگري در مورد افزودن مسئوليت تنظيم روابط قوا به اختيارات رهبري با اشاره
به اينكه تنظيم روابط از لحاظ مصداقي ميتواند شامل رفع ناهماهنگيهاي جزئي نيز باشد،
پيشنهاد داد كه بهجاي آن ،از اصطالح «حل اختالف» استفاده شود (مؤمن ،صورت مشروح
مذاكرات شوراي بازنگري ،ج  .)1912 :1931 ،9وي ،پس از مطرح شدن پيشنهاد گنجاندن
عبارت «حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه» در ذيل صالحيتهاي رهبري ،بهمثابۀ
شخصيتي بيطرف و «مرضيالطرفين» (جنتي ،صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري ،ج ،9
 ،)1917 :1931اين تلقي را مطرح كرد كه عطف «تنظيم روابط» به كلمۀ «حل اختالف»
ميتواند موجب انصراف مدلول «تنظيم روابط» از معناي وسيع اين كلمه و ناهماهنگيهاي
جزئي شود (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري ،ج .)1917 :1931 ،9بهعبارت ديگر،
به نظر ايشان  ،قرار دادن اصطالح حل اختالف در كنار تنظيم روابط ،اصطالح اخير را مقيد و
محدود ميكند و معناي عام آن را تخصيص ميزند .با اينحال ،با توجه به اوضاع و احوال و
مشروح مذاكرات زمان تدوين و ازآنجا كه در نظر پيشنهاد دهنده عبارت مصوب بند « »7اصل
( ،)111مفهوم تنظيم روابط فراتر از حل اختالف بوده است ،بهنظر ميرسد اين بند را
ميبايست بيانگر توأمان كاركرد ايجابي تنظيم و هماهنگي ميان قوا و كارويژة سلبي حل
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اختالف ميان قوا تلقي كرد .در صورت پذيرش اين رهيافت ،مناسبتر آن بود كه كارويژة
تنظيم روابط پيش از حل اختالف ذكر ميشد.
به هر تقدير ،پس از بازنگري قانون اساسي« ،حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه» در
بند « »7اصل ( )111قانون اساسي و ذيل «وظايف و اختيارات رهبر» تعبيه شد .تشكيل «هيأت
عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه» در راستاي اعمال اين كارويژه بوده است كه
در ادامه اين نهاد و صالحيتهاي آن بررسي ميشود.

 .3تشکیل هیأت عالی حل اختالفات قوا
1ـ .3زمینه و علت وجودی هیأت عالی حل اختالفات قوا
پيش از ورود به مرجع و سازوكار حل اختالف قوا در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران
بايد ماهيت و مفهوم استقالل قوا (وفق اصل ( )77قانون اساسي) را بازشناخت كه همان ،اعمال
اقتدارات حاكميتي «زير نظر واليت مطلقۀ امر و امامت امت» است )3(.با توجه به اين گزاره
بديهي است كه مقام رهبري ميتواند به عنوان فصلالخطاب در اختالفات نهادهاي اساسي كه
از راههاي عادي حلشدني نيستند ،تلقي شود.
همانطوركه در مباحث پيش مطرح شد ،قبل از بازنگري در قانون اساسي در سال ،1913
تنظيم روابط قوا براساس اصل ( )119بر عهدة رئيس جمهور بود .با توجه به اينكه از يک سو،
تنظيم روابط ميان قوا عمالً در صالحيت مقامي فراتر از رئيس قوة مجريه و يكي از شئون
رياست كشور بود ،و از سوي ديگر ،حل اختالف قوا بهطور نسبتاً شايعي با توجه به اصل
واليت امر (وفق اصل ( ))77توسط رهبري انقالب صورت ميپذيرفت ،شوراي بازنگري،
تنظيم روابط و حل اختالف قوا را بهطور توأمان در صالحيت رهبري قرار داد و اين مسئوليت
را در بند « »7اصل ( )111پيشبيني و مدون كرد )3(.بر اين اساس و به موجب حكم رهبر
انقالب اسالمي« ،هيأت عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه» تشكيل شد )11(.قلمرو

صالحيتهاي اين نهاد موضوعي است كه در ادامه به آن ميپردازيم.

2ـ .3قلمرو صالحیت هیأت عالی حل اختالف قوا

با توجه به حكم رهبري( )11و عنوان هيأت عالي حل اختالف و تنظيم روابط قوا ،مسئوليت

اين نهاد را در دو حوزه ميتوان مورد توجه قرار داد :مسئوليت ارائۀ نظر مشورتي در مورد
اختالفات مرجوع به آن؛ و ديگري ،صالحيت ارائۀ نظر مشورتي و كارشناسي در خصوص
زمينههاي تنظيم روابط ميان قوا.
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بهنظر ميرسد ،هماهنگي و تنظيم روابط در بسياري موارد جنبۀ پيشگيرانه دارد و پيش از
بروز اختالف موضوعيت مييابد .در واقع ،عالوهبر صالحيت اصلي هيأت عالي كه ارائۀ
نظرهاي مشورتي در مورد موارد ارجاعي ناظر بر حل اختالف ميان قواست ،شناسايي آسيبها
و ارائۀ راهحلهاي كلي ،رصد رفتار قوا بهمنظور اقدامات پيشگيرانه قبل از بروز اختالف و
همافزايي تواناييهاي قواي سهگانه نيز در دستور كار اين نهاد قرار گرفته است )12(.البته نبايد از
نظر دور داشت كه نظرهاي اين هيأت در هر حال ،ماهيت مشورتي دارند و الزام آنها منوط به
تأييد رهبري است .به بيان ديگر ،هرچند بنابر ذيل اصل (« ،)111رهبر ميتواند بعضي از
وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند» ،اما نبايد تشكيل هيأت عالي
مزبور را در حكم تفويض اختيار حل اختالف و تنظيم روابط قوا تلقي كرد ،زيرا اين نهاد
كارويژهاي مشورتي داشته و همچنان اعمال اختيار مندرج در بند « »7اصل ( )111در صالحيت
رهبري قرار دارد .همچنين ،پيداست كه صالحيت عام مشورتي مجمع تشخيص مصلحت
()19

نظام

با صالحيت مشورتي خاص هيأت عالي همپوشاني و در عين حال ،همزيستي دارد،

بدين معنا ،كه صالحيت هيچيک نافي صالحيت ديگري نيست و رهبري براساس صالحديد
خود ميتواند از هريک از اين نهادها مشورت مقتضي دريافت كند.
براي تتميم بحث و مطالعۀ تطبيقي تجارب ديگر كشورها در مبحث بعدي نهادهاي تنظيم
روابط و حل اختالف قوا در دو دسته كشورهاي داراي نظام رياستي و پارلماني بررسي ميشود.

 .4بررسی مراجع و سازوکارهای تنظیم روابط و حل اختالفات قوا در
دیگر کشورها
مراجع ،روشها و سازوكارهاي تنظيم روابط و حل اختالفات قوا با توجه به نظامهاي
سياسي و نظامات حقوقي مختلف به صورتهاي گوناگوني صورت ميگيرد .برخالف ويژگي
عمدتاً اجرايي تنظيم روابط قوا كه بهطور معمول به عاليترين مقام كشور يا همان رئيس كشور
واگذار شده است ،حل اختالف قوا بيشتر جنبۀ حقوقي دارد كه بهطور معمول از طريق
سازوكارهاي نهادين و مشخصاً مراجع قضايي يا نهاد دادرس اساسي صورت ميپذيرد و البته
در برخي موارد ،بهصورت غير نهادين و سياسي و بهطور معمول ،از سوي عاليترين مقام
كشور بهعنوان فصلالخطاب انجام ميگيرد.
موضوع حل اختالفات ميان نهادهاي حاكميتي در نظامهاي فدرالي كه داراي دو سطح
حكومتياند ،بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد؛ چه اينكه امكان اختالف بر سر صالحيتها در
اين نظامها بيشتر بهنظر ميرسد .در اين كشورها اغلب از سازوكارهاي نهادين حل اختالف
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بهره گرفته ميشود و بهطور مشخص ،تشكيالت و محاكم قضايي نقشي مهم در حل اختالف
قوا ايفا ميكنند و حتي به نظر برخي نويسندگان ،در اين نظامهاي فدرال ،اعطاي اين كارويژه
()11

به مراجع قضايي اجتنابناپذير است.
()11و()17

هندوستان

()17

كشورهايي مانند آمريكا ،كانادا ،استراليا،

آلمان و

از اين موارد هستند ( .)Bhatta, 2010: 3-4از سوي ديگر ،در الگوي اروپايي

دادرسي اساسي ،مراجعي خاص مانند محاكم قانون اساسي عهدهدار تفسير قانون اساسي
شده اند و در نتيجه ،هرگاه اختالفي ميان نهادهاي سياسي در مورد صالحيتهاي برخاسته از
قانون اساسي در گيرد ،نظر اين نهادها فصلالخطاب خواهد بود .خاستگاه تئوريک اين نمونه از
محاكم به نظرها و دكترين كلسن منتسب ميشود و نخستين سابقۀ عملي اين مدل را نيز در
پيشنويس قانون اساسي اتريش كه توسط همين نظريهپرداز نگاشته شد ،ميتوان مالحظه

كرد )13(.اين سازوكار در بسياري از كشورهاي داراي نظام حقوق نوشته در اروپاي غربي و
ديگر كشورها پي گرفته شده است()13و( ،)21اما در كشورهاي داراي نظام حقوق عرفي يا كامنال
اين مأموريت توسط ديوان عالي كشور صورت ميپذيرد .چه اينكه آراي اين محاكم رويهساز
بوده و از اعتبار خاصي برخوردار است (.)Conti, 2010: 14
در ادامۀ اين مبحث ،در دو بند مجزا ،مراجع و سازوكارهاي تنظيم روابط و حل اختالف
قوا در تعدادي از كشورها با توجه به نوع نظام سياسي حاكم بر آنها بررسي ميشود .هدف از
بررسي تطبيقي شيوههاي تنظيم روابط قوا و حل اختالفات ميان قوا در نظامهاي سياسي
مختلف ،ارزيابي تناسب اين سازوكارها با نوع نظام سياسي است كه ميتواند در تحليل
رويكرد نظام حقوقي ايران مؤثر باشد .گفتني است كه اياالت متحدة آمريكا ،سوئيس و فرانسه
بهعنوان نمونه ،به ترتيب از ميان نظامهاي رياستي ،پارلماني و نيمهرياستي -نيمهپارلماني
انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است.

1ـ .4مراجع و سازوکارهای تنظیم روابط و حل اختالفات قوا در ایاالت
متحدۀ آمریکا
()21

نظام رياستي نزديکترين رژيم به تفكيک كامل قوا

و بلكه تجسمبخش آن است

(قاضي .)991 :1939 ،نظام رياستي با قانون اساسي  1737اياالت متحده به منصۀ ظهور
نشست .علت شكلگيري عنوان «رياستي» بر نظام مبتني بر تفكيک مطلق قوا در اياالت متحده
آن است كه در اين كشور رئيس جمهور به مناسبت داشتن نقش دوگانه (رئيس كشور و رئيس
قوة مجريه -يا رئيس هيأت وزيران) كليديترين جايگاه را در نظام اين كشور داشته و «در راه
بردن سياست و فرمانروايي بر كشور ،نقش درجۀ اول را بر عهده دارد» (قاضي.)917 :1939 ،
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بهعبارت ديگر ،دليل رياستي خواندن اين نظام آن است كه رئيس قوة مجريه رياست كشور را
نيز بر عهده دارد .ضمن آنكه قوة مجريه برآمده از پارلمان نيست .در اين نظام سياسي ،رئيس
جمهور بهدليل جايگاه سياسي فائقهاي كه دارد ،به تصريح قانون يا بهطور عملي مسئوليت
تنظيم روابط قوا را بر عهده دارد .اياالت متحدة آمريكا بارزترين نمونۀ چنين كشورهايي است.

در آمريكا ،رئيس جمهور از حق وتوي تعليقي مصوبات مجلس برخوردار است( ،)22بر
اجراي قوانين از طريق صدور فرامين اجرايي نظارت دارد و اقدامات مورد نياز را طي گزارش

و پيام خود به اطالع كنگره ميرساند (بخش « »9مادة ( )2قانون اساسي) .ضمن آنكه معاون
رئيس جمهوري اياالت متحده ،رياست مجلس سنا را بهعهده دارد (بخش « »9مادة (.))1
همچنين ،براساس جزء « »2بخش ( )2اصل دوم قانون اساسي ،رئيس جمهور با مشورت و
موافقت سنا ،قضات ديوان عالي و ديگر مقامات اياالت متحده را معرفي و منصوب ميكند.
بنابراين ،رئيس جمهور عمالً فراتر از رياست قوة مجريه اقتدار فائقهاي در نظام سياسي اياالت
متحده دارد و از اهرمهاي فراواني براي پيشبرد سياستها و هماهنگ ساختن ديگر قوا با اين
()29

سياستها برخوردار است.

در مجموع ،بهنظر ميرسد در كشورهاي داراي نظام رياستي،

ايفاي مأموريت تنظيم روابط قوا توسط رئيس جمهور نه بهدليل رياست وي بر قوة مجريه بلكه
بهسبب جايگاه وي در مقام رياست كشور صورت ميپذيرد.
در نظام حقوقي اياالت متحده ،محاكم عمومي دادگستري از صالحيت وسيعي برخوردارند
و در الگوي آمريكايي دادرسي اساسي ،تمامي محاكم اختيار نظارت قضايي و تفسير قانون
اساسي را دارند و ديوان عالي اين كشور ،مرجع نهايي تفسير كليۀ قوانين اعم از ايالتي ،فدرال و
قانون اساسي است ( .)Vile, 2010: 467بر اين اساس ،اختالف بر سر صالحيتهاي قانوني
()21
مقامات و نهادهاي سياسي از طريق ديوان عالي كشور قابل فيصله خواهد بود.

2ـ .4مراجع و سازوکارهای تنظیم روابط و حل اختالفات قوا در سوئیس
در سوئيس (بهعنوان يكي از كشورهاي داراي نظام پارلماني) ،مجلس فدرال (متشكل از
شوراي ملي و شوراي اياالت) به موجب مادة ( )71قانون اساسي ،مقتدرترين ركن كنفدراسيون
محسوب ميشود كه ميتواند در عموم مسائل در چارچوب قانون اساسي كه در حيطۀ
صالحيت كنفدراسيون قرار دارد و به ساير مراجع فدرال واگذار نشده است ،ايفاي نقش كند
(ماده ( .))31با توجه به اختيارات وسيع قانوني مجلس فدرال از جمله انتخاب شوراي فدرال،
دادگاه فدرال ،رئيس ديوان عالي كشور و فرمانده كل ارتش فدرال (بند « »1مادة ())37؛ نظارت
بر رعايت قانون اساسي فدرال و تضمين قوانين اساسي ايالتها (بند « »3مادة ())37؛ تدوين و

سازوکارهای حل اختالف و تنظيم روابط قوا در نظام جمهوری اسالمی ايران

63

تنظيم بودجه (بند « »11مادة ()) 37؛ و نظارت عالي بر تشكيالت اداري و قضايي فدرال
(بند « »11مادة ( ،))37تنظيم روابط قوا عمالً بر عهدة اين نهاد گذاشته شده است.
در سوئيس ،حل اختالفات ناشي از تعارض صالحيت بين مراجع فدرال در صالحيت
مجلس فدرال (بند « »19مادة ( )37قانون اساسي) و رسيدگي و حل اختالف سطوح ديگر
حاكميت يعني ،اختالف بين كنفدراسيون و ايالتها يا اختالف ميان ايالتها در صالحيت
دادگاه فدرال قرار گرفته است (مادة ( .))111همچنين ،اين دادگاه صالحيت رسيدگي به
تعارض صالحيت ميان مقامات فدرال از يک سو و مقامات ايالتها از سوي ديگر؛ و اختالف
در موارد مربوط به حقوق عمومي بين ايالتها را داراست (نک .بند « »1مادة ( .))119در
آلمان ،مسئوليت رفع اختالفات نهادها و ارگانهاي عالي فدرال در مورد حقوق و تكاليف
قانوني و همينطور ،اختالفات ناظر بر صالحيتهاي فدراسيون و اياالت به موجب مادة ()39
قانون اساسي ،در صالحيت ديوان قانون اساسي فدرال قرار گرفته است.

3ـ .4مراجع و سازوکارهای تنظیم روابط و حل اختالفات قوا در فرانسه
در فرانسه (بهعنوان يكي از مصاديق بارز نظامهاي نيمهرياستي -نيمهپارلماني) ،مسئوليت
تنظيم روابط قوا به داللت مادة ( )7قانون اساسي اين كشور ،بر عهدة رئيس جمهوري است؛
چنانكه براساس اين ماده «رئيس جمهور بر رعايت قانون اساسي نظارت دارد» و «با نظارت
خويش عملكرد منظم قواي عمومي ...را تضمين مينمايد».
در نظام حقوقي فرانسه در خصوص حل اختالف ميان قوا ،بهطور كلي ،مرجعي مشخص
نشده و اين مسئوليت در مواردي خاص ،به عهدة شوراي قانون اساسي نهاده شده است .براي
مثال ،در موارد اختالفي دولت و پارلمان (بهطور مشخص ،رئيس مجلس مربوطه) در خصوص
قانوني بودن برخي اصالحيهها در مورد دستورالعملهاي دولت ،شوراي قانون اساسي به
درخواست يكي از طرفها در ظرف هشت روز تصميمگيري ميكند (نک .مادة ( )11و
همچنين ،مادة ( )93قانون اساسي) .اما با توجه به مادة ( )11قانون اساسي ميتوان گفت
اختيارات فوقالعاده و ويژهاي براي عبور از بحرانها و حل معضالت كشور به رئيس جمهور
اعطا شده است؛ با توجه به اين مقرره« :هرگاه نهادهاي جمهوري ،استقالل ملي ،تماميت ارضي
يا اجراي تعهدات بينالمللي بهطور جدي و فوري در معرض تهديد قرار گيرند و عملكرد
منظم قواي عمومي مذكور در قانون اساسي مختل گردد ،رئيس جمهور تدابير الزم را براي
اوضاع مذكور ،پس از مشورت رسمي با نخستوزير و رؤساي مجالس و رئيس شوراي قانون
اساسي اتخاذ مينمايد.»...
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نظام سياسي ايران با الگوي نيمهرياستي نزديكي بيشتري دارد ،بهويژه آنكه به نظر برخي
نويسندگان ،تدوينكنندگان پيشنويس قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،قانون اساسي
فرانسه را بهطور جدي مورد توجه قرار دادهاند (اسماعيلي .)3 :1939 ،چنانكه تنظيم روابط
ميان قوا وفق اصول  77و  119قانون اساسي (مصوب  )1973بر عهدة رئيس جمهور نهاده شده
بود كه در بازنگري قانون اساسي ،با توجه به رويۀ عملي در موضوع مورد بحث و به مناسبت
تغييرات بهعملآمده در مديريت قوة مجريه ،اين مسئوليت مناسب جايگاه رهبري دانسته شد
كه بهدليل نظارت فائقۀ خود به اعمال اين كارويژه ميپردازد.

نتیجهگیری
بهعنوان يک قاعدة كلي ،هر جا رابطهاي حقوقي در ميان باشد ،امكان بروز ناهماهنگي و
اختالف وجود دارد .روابط ميان قواي حكومت نيز از اين قاعده مستثنا نيست و بلكه با توجه
به گسترة وسيع اختيارات و صالحيتهاي قواي حكومتي ،اين امر بديهي مينمايد .در اين
راستا ،برخي شيوهها و تمهيدات قانوني براي برقراري هماهنگي ميان قوا در نظر گرفته شده
است ،اما هرگاه ناهماهنگي به حد اختالف برسد ،بهگونهاي كه از طريق سازوكارهاي معمول
ميان قوا حلشدني نباشد ،ناگزير ميبايست به نهاد يا سازوكار حل اختالف رجوع شود .با
بررسي تطبيقي ديگر نظامهاي حقوقي مشخص ميشود كه اغلب «حل اختالف» ميان قوا
موضوعي غير از «تنظيم روابط» تلقي ميشود و مراجع متولي هريک از اين كارويژهها نيز
متفاوتند .بهطور كلي ميتوان گفت كه تنظيم روابط قوا در دست مقامي است كه يا بهسبب
موقعيت رياست كشور يا بهدليل برخورداري از بيشترين اقتدارات حكومتي بتواند سياست كلي
و هماهنگي ميان عناصر حاكميتي برقرار كند .در مقابل ،اختالفات ميان قوا ازآنجا كه اصوالً
ريشه در تفاوت تفسير اين نهادها از صالحيتهاي مقرر در قانون اساسي دارد ،رفع اختالف
در حيطۀ صالحيت مرجعي قرار گرفته است كه بهعنوان مفسر اصلي قانون اساسي يا دادرس
اساسي ايفاي نقش ميكند.
در نظام جمهوري اسالمي ايران ،براساس اصول ( )77و ( )119قانون اساسي مصوب
 ،1973رئيس جمهور مسئول برقراري و تنظيم روابط قواي سهگانه بود .برخالف ديدگاه
موافقان حذف اين مسئوليت رئيس جمهور در بازنگري قانون اساسي ،از يک سو ،نه ميتوان
رئيس جمهوري پيش از بازنگري در قانون اساسي را بهدليل تصدي رياست قوة مجريه ،در
اختالفات ميان قواي سهگانه بيگانه و بيطرف دانست و نه از سوي ديگر ،ميتوان تصدي امور
دولت و رياست هيأت وزيران توسط رئيس جمهور پس از بازنگري را بهمنزلۀ تنزل جايگاه
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وي قلمداد كرد .بنابراين ،تفاوت برخي صالحيتهاي رئيس جمهور پس از بازنگري نميتواند
فينفسه توجيهي منطقي براي رفع اين مسئوليت از دوش رئيس جمهور بهشمار آيد .نبايد از
نظر دور داشت كه رئيس جمهور ،همچنان براساس اصل ( )119قانون اساسي ،پس از رهبري
عاليترين مقام رسمي كشور است .اين در حالي است كه علت ،جهت و مابهازاي عملي برتري
قانوني جايگاه رئيس جمهور نسبت به ديگر قوا چندان مشخص نيست؛ چنانكه وي از اين
حيث ميتوانست در ارتباط ميان قوا و اجراي قانون اساسي نقش محوري ايفا كند .البته روشن
است كه در هيچ اختالف حقوقي ،يک طرف نميتواند قاضي دعواي خود قرار گيرد .برخالف
موضوع تنظيم روابط ،حل اختالف ميان قوا منطقاً نبايد در اختيار رئيس جمهور بهعنوان رئيس
يكي از قوا و يكي از طرفهاي محتمل چنين اختالفي باشد .به هر تقدير ،عدم پيشبيني مرجع
حل اختالف ميان قوا ميتواند از كاستيهاي قانون اساسي مصوب  1973بهشمار آيد كه پس از
بازنگري برطرف شده است.
بهنظر ميرسد رويكرد كلي هيأت عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه براساس
خطمشي ترسيمشده از ناحيۀ رهبري ،بر استفاده از ظرفيتهاي قانوني عادي مانند استفسار از
شوراي نگهبان است .در مجموع با توجه به آنچه ذكر شد ،بهنظر ميرسد در جريان بازنگري
قانون اساسي ،شوراي نگهبان ميتوانست بهعنوان نهاد دادرس اساسي ،مرجع حل اختالف ميان
قوا شود.
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یادداشتها
 .2اصل ( )77قانون اساسي مصوب سال  1973مقرر ميداشت« :قواي حاكم در جمهوري
اسالمي ايران عبارتند از :قوه مقننه ،قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر واليت امر و
امامت امت ،بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند .اين قوا مستقل از يكديگرند و
ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار ميگردد».
 .1اصل ( : )111وظايف و اختيارات رهبر ... :بند «« :»3حل معضالت نظام كه از طرق عادي
قابل حل نيست ،از طريق مجمع تشخيص مصلحت

نظام».

 .9براي مطالعۀ بيشتر در اين زمينه ،نک .هاشمي ،سيد محمد« ،.بررسي تطبيقي و موضوعي
بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران» ،تحقيقات حقوقي ،پاييز و زمستان ،1913
ش  ،3صص 1371-131؛ هاشمي ،سيد محمد ،.حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران،
ج ،2چ بيستم :زمستان  ،1937صص 79-72
 .4در نامۀ امام خميني(ره) به رئيس جمهور وقت در بيان محدودة مسائل مورد بحث در
شوراي بازنگري قانون اساسي (مورخ  )19131/2/1چنين آمده است -1« :مجمع تشخيص
مصلحت براي حل معضالت نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي
ديگر نباشد( »...معاونت تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري،
مجموعه اساسي ،ادارة چاپ و انتشار ،چ دوم ،1931 ،ص .)73
 .5شايان ذكر است كه در سال  1911به فرمان امام خميني(ره) يک هيأت حل اختالف از
نمايندگان قوا تشكيل شد .براي ديدن متن حكم نمايندگي امام خميني(ره) در هيأت حل
اختالف به آقاي مهدوي كني (مورخ  12فروردين  ،)1911نک .مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار
امام خميني ،صحيفۀ امام ،ج چهاردهم ،چ اول ،1973 :صص .213-213
 .1گفتني است كه در سال  1917پيشنهاد تشكيل شوراي تنظيم روابط قواي سهگانه در مجلس
شوراي اسالمي مطرح شد ،اما به سرانجامي نرسيد .نمايندگان مجلس با اين استدالل كه
تشكيل شورا ايجاد محدوديت در اعمال اختيارات توسط رئيس جمهور است ،رأي به
تصويب اين شورا ندادند .براي اطالع بيشتر ،نک .عبداللهي ،حسين ( ،)1931حل اختالف
و تنظيم روابط قواي سهگانه در حقوق اساسي ايران و آمريكا ،پاياننامۀ كارشناسي ارشد
حقوق عمومي ،دانشگاه امام صادق(عليهالسالم) ،صص .31-39
 .7براي مطالعۀ بيشتر در مورد داليل بازنگري و حذف مسئوليت «تنظيم روابط قواي سهگانه»،
نک .اسماعيلي ،محسن (« ،)1939نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي» ،فصلنامۀ
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پژوهشي دانشگاه امام صادق عليهالسالم (نشريۀ مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق
عليهالسالم) ،ش  ،22صص .92-7
 .8براي مطالعۀ بيشتر ،نک .بهادري ،علي ( ،)1933روابط ميان قوا در حقوق اساسي جمهوري
اسالمي ايران با نگاهي به نظريه كنترل و تعادل قوا ،پاياننامۀ كارشناسي ارشد حقوق
عمومي ،دانشگاه امام صادق(عليهالسالم) ،صص 127-121
 .3نک .يزدي ،محمد ،.قانون اساسي براي همه ،تهران :سپهر ،1977 ،ص «( .771بند هفتم
ميگويد :در مواردي كه اختالفي ميان مجلس و دولت و دستگاه قضايي بوجود بيايد مرجع
حل آن رهبر است ...يا در مواردي كه روابط اين سه قوه ،ناهماهنگ شده و نياز به دخالت
و تنظيم و تعديل آنها است ،با اينكه هر يک در چهارچوب مقررات مربوط به خود عمل
ميكنند اما براي بهبود و برد بيشتر كار ،رهبر است كه براي تنظيم و تعديل آن اقدام الزم را
بهعمل ميآورد )».پيداست كه اين برداشت در مقابل نظري است كه قرار دادن تنظيم روابط
و حل اختالف قوا در كنار يكديگر را به معناي مقيد ساختن تنظيم روابط به اختالفات ميان
قوا تفسير ميكرد.
 .21متن حكم رهبر معظم انقالب اسالمي (مورخ  )1931/7/9در پايگاه اطالعرساني دفتر
معظم له به نشاني زير قابل دسترسي است:
http://www.leader.ir/langs/fa/?p=contentShow&id=8392

 .22در فرازهايي از فرمان تشكيل هيأت عالي آمده است« :در اجراي بند « »7اصل ()111
قانون اساسي ،هيأت عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه بهمنظور بررسي و
ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختالف و تنظيم روابط سه قوه تشكيل ميگردد».
همچنين ،ايشان متذكر شدهاند« :الزم است مسؤوالن عالي نظام خود در تعامل با يكديگر،
روابط قوا را به نحو مطلوب تنظيم و اختالفات احتمالي را رفع كنند( ».حكم مورخ )1931/7/9
 .21مادة ( )1آييننامۀ هيأت عالي حل اختالف قوا ،به نقل از :روزنامۀ رسالت ،شمارة ،7122
مورخ  ،31/3/7ص .1براساس مادة ( )7آييننامه ،موارد حل اختالف و تنظيم روابط قواي
سهگانه با درخواست هر يک از رؤساي قوا و يا هيأت عالي و ارجاع مقام معظم رهبري در
دستور كار هيأت قرار ميگيرد و مطابق مادة ( )3آييننامه ،نظرهاي مشورتي بهصورت
مستدل ،به استحضار مقام معظم رهبري ميرسد .بنا به گزارش دبيرخانه هيأت عالي ،اين
نهاد زمينههاي احتمالي بروز اختالف و مواردي را كه به تنظيم روابط قوا در آنها وجود
دارد نياز احصا كرده و بنا به اولويتها و درخواستهاي رؤساي محترم قوا ،بهتدريج در
دستور كار قرار ميگيرند و نتايج بررسيها پس از تكميل ،بهمنظور اتخاذ تصميمهاي
مقتضي به رهبري تقديم خواهد شد( .روزنامۀ رسالت ،شمارة  ،7122مورخ  ،31/3/7ص)1
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 .29براي اطالع بيشتر ،نک .مادة ( )21آييننامۀ داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام (مصوب .)1971
 .24قوة قضائيه در نظامهاي حقوقي معاصر با عدول از تفكيک قواي مورد نظر مونتسكيو ،به
عرصۀ كنترل و نظارت بر قوة مجريه و بررسي قانوني بودن قوانين و مقررات با توجه به
قانون اساسي وارد شده است .اين بدين معناست كه قوة قضائيه ديگر با عرصۀ سياست
بيگانه نيست و همانند ديگر قوا در فرايند سياسي مداخله دارد ،هرچند ابزارهاي اين
مشاركت متفاوت است .نک:

Lee, Heon Hwan (2007), “Resolving Political Conflicts through the Constitutional
Adjudication in Korea”, Korea: Ajou University, p. 2.

 .25شايان ذكر است كه صالحيت بررسي قضايي محاكم كشورهاي يادشده (آمريكا ،كانادا و
استراليا) از مقررات صريح قانون اساسي ناشي نشده بلكه منبعث از تفاسير ديوانهاي عالي
است.
 .21براي آگاهي بيشتر از نظام حقوقي هند ،نک:

National Commission to Review the Working of the Constitution, “Constitutional
Mechanisms for Settlement of Inter-State Disputes”, Consultation Paper, New Delhi, 6
July 2001. at: http://lawmin.nic.in/ncrwc/finalreport/v2b2-2.htm

 .27در دو كشور فوق (آلمان و هندوستان) ،صالحيت بررسي قضايي در قانون اساسي
پيشبيني شده است.
 .28كلسن در طرح پيشنهادي خود براي تدوين قانون اساسي اتريش ( )1321يک الگوي
جديد دادرسي اساسي را مطرح كرد كه با الگوي آمريكايي خود متفاوت بود .در اين طرح،
بر خالف نظام حقوقي آمريكا كه رسيدگي به تمامي دعاوي به محاكم عمومي دادگستري
واگذار شده بود ،با تفكيک ميان دادرسي اساسي و ترافعات عادي و عمومي ،وظيفۀ اعمال
دادرسي اساسي به نهاد يا ديواني ويژه (ديوان قانون اساسي) سپرده شد .براي مطالعۀ بيشتر،
نک .فارو ،لويي (« ،)1931دادگاههاي قانون اساسي» ،ترجمۀ علياكبر گرجي ،حقوق
اساسي ،ش پنجم ،ص .911
 .23آلمان (طبق بند « »1مادة ( )39قانون اساسي) ،كره جنوبي (طبق اصل  111قانون اساسي)،
برزيل (طبق مادة ( )112قانون اساسي) و آفريقاي جنوبي (طبق بخش ( )117قانون
اساسي) نيز از كشورهايي هستند كه در آنها دادگاههاي قانون اساسي متولي حل اختالف
ميان نهادهاي حكومتي در سطح فدرال و اياالت است.
 .11قضاتي كه در محاكم قانون اساسي ايفاي نقش ميكنند ،به موضوعات ناظر بر صيانت از
حقوق ،اختالفات سياسي و اعمال قدرت و اختيارات ميپردازند .با اين حال ،اين
موضوعات در نظامهاي حقوقي مختلف در سطوح مختلفي در دستور كار قرار گرفتهاند.
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چنانكه براي مثال ،در برخي نظامها تضمين حقوق بنيادين در كانون توجه قضات قرار
داشته و در برخي ديگر ،حلوفصل موضوعات و اختالفات ميان نهادهاي سياسي وجهۀ
همت نهاد دادرس اساسي قرار دارد .براي مطالعه بيشتر ،نک:

Julio Ríos Figueroa (2011), “Institutions for Constitutional Justice in Latin America” in:
Gretchen Helmke and Julio Ríos Figueroa (eds.), Courts in Latin America, Cambridge
University Press, p. 27.

 .12تفكيک مطلق قوا بيش از آنكه در عمل اجرا شود ،جنبۀ نظري دارد و در واقع ،نميتوان
كشوري را يافت كه در آن قوا بهطور مطلق از يكديگر گسسته و منفک باشند .بنابراين،
عمالً تفكيک مطلق قوا تعبيري مسامحهآميز است.
 .11براساس بند « »2بخش هفتم مادة اول قانون اساسي اياالت متحده« :هر اليحهاي كه به
تصويب مجلس نمايندگان و سنا برسد ،قبل از اينكه بهصورت قانون درآيد به
رئيسجمهور اياالت متحده تقديم خواهد شد كه آن را تأييد و امضا نمايد؛ در صورت
عدم تأييد [رئيسجمهور] آن را با ذكر داليل مخالفت به مجلسي كه اليحه در آن تصويب
شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشريه خود ،در اليحه
تجديدنظر خواهد كرد.»...
 .19براي مطالعۀ بيشتر ،نک .رهپيک ،سيامک (« ،)1977مباني اختيارات رهبري در قانون
اساسي جمهوري اسالمي و مقايسۀ آن با اختيارات رئيس جمهوري در برخي از نظامهاي
رياستي» ،ديدگاههاي حقوقي ،ش  ،12صص 71-71
 .14بخش « »2اصل ( )9قانون اساسي اياالت متحده چنين مقرر داشته است .1« :حيطه عمل
قوه قضاييه اياالت متحده موارد ذيل را شامل ميشود ...:اختالفاتي كه در آنها اياالت
متحده يكي از طرفهاي دعوي باشد؛ اختالف بين دو يا چند ايالت؛ بين يک ايالت و
شهروندان ايالت ديگر...؛
 .2در كليه دعاوي مربوط به سفيران ،كنسولها و ساير مقامات بلندپايه ،و در مواردي كه
يک ايالت طرف دعوي است ،صالحيت اصلي را ديوان عالي خواهد داشت.»...
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انتشارات بينالمللي المهدي ،چ چهارم.
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تأملی بر جنبههای کاربردی دعاوی مسئولیت مدنی
علیه دولت در قبال خسارتهای زيستمحیطی
حميد بهرامي احمدي ،*1اعظم علمخاني

**2

 .1استاد حقوق خصوصي و رئيس پژوهشکدۀ فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .2کارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
پذیرش8812/5/81 :

دریافت8812/2/83 :

چکیده
داشتن محيط زیست سالم یکي از حقوق بنيادین افراد است و همانند سایر حقوق ،جبران ضررهاي
واردآمده به آن ضروري است .در صورت فراهم بودن تمام شرایط و ارکان مسئوليت مدني،
زیاندیده حق دارد جبران خسارت وارده را بخواهد .آلودهکننده نيز ملزم ميشود تا ضرر بهبارآمده
را جبران کند .بدین ترتيب ،تعهدي قانوني بين زیاندیده و آلودهکننده بهوجود ميآید .در این مقاله
به شيوۀ کتابخانهاي به تحليل پرمباحثهترین مسائلي که بهمنظور جبران خسارتهاي زیستمحيطي
با آن مواجهيم ،ميپردازیم .عمدهترین پرسشهایي که در این نوشتار به دنبال پاسخگویي به آنها
هستيم ،این است که چه عواملي در تعيين صالحيت دادگاه رسيدگيکننده به پروندههاي
زیستمحيطي عليه دولت نقش مؤثر دارند؟ همچنين ازآنجا که شيوههاي جبران خسارت در مسائل
زیستمحيطي با توجه به نوع تخریب متفاوت است ،بهترین تصميمي که دادگاه رسيدگيکننده
براي جبران خسارتهاي زیستمحيطي ميتواند اتخاذ کند کدام است؟

کلیدواژهها :خسارتهاي زیستمحيطي ،مسئوليت مدني ،صالحيت دادگاه ،جبران خسارت،
تصميمات دادگاهها.

* E-mail: Bahramy.Hamid@Gmail.com
** نويسندة مسئول

E-mail: Azam_Alamkhani@yahoo.com
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مقدمه
با وجود اهميت محيط زیست سالم براي بشر ،تنها چند سالي است که توجه حقوقدانان
به آن جلب شده است .ازاینرو قانونگذاريهاي چنداني در این زمينه صورت نگرفته است؛
بهویژه در زمينۀ جبران خسارت قوانين موجود نيز کافي نيستند؛ عالوهبر آن ،ماهيت
خسارتهاي زیستمحيطي نيز بهگونهاي است که در برخي موارد نميتوان بهدرستي تشخيص
داد که عامل ایجاد خسارت چه کسي بوده است و اگر چند عامل موجب ایجاد خسارت در
محيط زیست شده باشند ،حدود مسئوليت هریک چه اندازه است؛ همچنين راهکارهاي جبران
خسارت ،بهطور معمول نميتوانند محيط زیست را به حالت قبل از تخریب بازگردانند؛ براي
مثال چگونه ميتوان ادعا کرد که جریمۀ نقدي ،تأثيرات مضر دود کارخانهاي بر الیۀ ازن را
جبران کرده است؟ عالوهبر این مشکالت ،گاهي قضات نيز در پروندههاي زیستمحيطي
آزادي عمل کافي ندارند .از این نظر که در برخي کشورها ،دعاوي زیستمحيطي از سوي
اشخاص بدین لحاظ قابليت طرح دارند که به جان یا مال آنها لطمه وارد شده باشد و طرح
دعوا براي حمایت از محيط زیست و حفظ حقوق نسلهاي آینده جدا از خسارتهاي جاني
یا مالي با مشکالت بسياري همراه است .در حيطۀ بينالمللي نيز اغلب عهدنامههاي مربوط به
حمایت از محيط زیست که قواعد عرفي ناظر بر مسئوليت و غرامت ناشي از تخریب محيط
زیست را تدوین ميکند ،بيانگر آن است که وظيفۀ عدم تخریب محيط زیست تا حدي که بر
حقوق بينالمللي بشر مانند حق حيات ،سالمت و امنيت تأثير ميگذارد ،مورد پذیرش عامه
واقع شده است و حقوق بينالملل ابزار کافي براي جبران اعمال زیانآور براي محيط زیست را
ندارد و دیوان بينالمللي دادگستري نيز هرچند براي رسيدگي به اختالفات محيط زیستي
صالحيت دارد ،در عمل در چهل سال گذشته هيچ دعوایي را در این زمينه مورد حکم قرار
نداده است (کنت مک کاليون.)173-131 :1131 ،
مسئلۀ محيط زیست با اینکه در حيطۀ بينالمللي تنها چند سالي است که اذهان عمومي را
متوجه خود کرده است ،در دین اسالم سابقهاي طوالني دارد ،بهگونهاي که عمران و آباداني
زمين و صرفهجویي در استفاده از نعمتهاي الهي از جمله منابع طبيعي از آموزههاي مهم
حکومت اسالمي است .در این زمينه امام علي(ع) در نامهاي به مالک اشتر ميفرمایند« :باید
بيش از تحصيل خراج در اندیشه آباداني زمين باشي؛ زیرا خراج حاصل نشود مگر به آباداني
زمين؛ و هرکه خراج طلبد و زمين را آباد نسازد ،شهرها و مردم را هالک کرده است و کارش
استقامت نيابد مگر اندکي» (نهجالبالغه ،نامۀ  .)31اما متأسفانه گاهي دولتها نه تنها به این
وظيفۀ مهم عمل نميکنند ،بلکه با اقدامات خود موجبات خسارت به محيط زیست را فراهم
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ميآورند .ازاینرو در این نوشتار ،با توجه به مشکالت مذکور بيشتر بر جنبههاي کاربردي
حمایت از محيط زیست تأکيد ميشود تا مباحث نظري موجود در این قضيه؛ ليکن برحسب
ضرورت نخست مفاهيمي که در این حوزه کاربرد دارند بررسي ميشود.

 .1مفهوم مسئولیت مدنی دولت
مسئوليت مدني در دو معناي عام و خاص بهکار ميرود .معناي عام مسئوليت مدني اعم از
این است که ریشۀ مسئوليت ،قراردادي باشد یا قهري و معناي خاص آن منصرف از مسئوليت
قراردادي است (کاتوزیان .)11 :1137 ،بهعبارت دیگر مسئوليت غير قراردادي به مواردي
مربوط ميشود که قانونگذار تکاليف عامي را براي همگان تعيين کند و در اثر تخلف از این
تکاليف عمومي خسارتي به دیگران وارد شود و بر مبناي این مسئوليت ،رابطۀ دیني بين
زیاندیده و مسئول بهوجود آید (موسيزاده .)261 :1137 ،شایان ذکر است که مراد از
مسئوليت مدني در این نوشتار معناي خاص آن است.
واژۀ دولت گاهي در معناي عام و گاهي هم در معناي خاص بهکار ميرود .دولت به معناي عام
کلمه شامل همۀ قواي عمومي و دستگاههاي حاکميتي است .آراي صادرشده از هيأت عمومي دیوان
عدالت اداري ،بيانگر این است که دیوان عدالت اداري به کليۀ شکایات مردم عليه قواي حاکميتي
رسيدگي مي کند ،یعني دولت را در معناي عام آن به کار مي برد (استوار سنگري،)3 :1131 ،
ولي دولت به معناي خاص (که در این نوشتار منظور است) تنها شامل قوۀ مجریه است.
بهطور کلي مسئوليت مدني دولت« ،الزام دولت است نسبت به شخص زیاندیده در
پرداخت غرامت زیان وارده به او که ناشي از عمل غيرقانوني منتسب به دولت یا عمل
غيرقانوني او (دولت) بوده و یا تکليف دولت است به پرداخت غرامت زیاندیده که به موجب
قانون مقرر گردیده است» (زرگوش ،1133 ،ج .)31 :1در نظر گرفتن چنين مسئوليتي براي
دولت نتيجۀ منطقي حاکميت قانون است و عدالت حکم ميکند که هيچ قانونشکني و زیاني
چه مادي و چه معنوي بدون جبران باقي نماند (طباطبائي مؤتمني.)62 :1137 ،

 .2مفهوم خسارت در حوزۀ محیط زيست
در یک تعریف کلي در حقوق بينالملل خسارت زیستمحيطي ،زیان یا صدمهاي است که
در نتيجۀ فعل یا ترک فعل تابعان حقوق بينالملل یا در اثر بروز حوادث طبيعي ،به افراد ،اموال
یا محيط زیست وارد ميشود (زماني.)33 :1131،
در دعواي تریل اسميلتر منظور از خسارت ،آسيبي است همراه با «اثر شدید» و عبارات
دیگر استعمالشده از مفهوم خسارت شامل آسيبهاي «قابل ارزیابي»« ،محسوس»« ،قابل

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 5

38

اندازهگيري»« ،شایان توجه» و ...است و آنچه بيشتر از همه استعمال شده ،عبارت «آسيب شایان
توجه» به محيط زیست است (لوتار گوندلينگ.)133 :1131 ،
براساااس مااادۀ ( 2 ،)1کميساايون اروپااایي مساائوليت زیسااتمحيطااي ( ،)ELDتعریااف
خسااارتهاااي زیسااتمحيطااي دربردارناادۀ سااه مقولااۀ خسااارت بااه گونااههاااي زیسااتي
حفاظتشده و زیستگاههاي طبيعي و خسارت به آب و خاک است.
(G.M. van den Broek, Available at: http://www.utrechtlawreview.org/index.php/ulr,The date
)of usage:15/2/2013

صرف نظر از موارد مذکور ،در سال  1333ميالدي یک گروه کاري در زمينۀ موضوع
مسئوليت و جبران خسارات زیستمحيطي بهوسيلۀ برنامۀ محيط زیست سازمان ملل متحد

(یونپ)( )1تشکيل شد .وظيفۀ این گروه بازبيني گسترده بر اسناد جهاني و منطقهاي و
قانونگذاريهاي داخلي و بهطور کلي رویۀ دولتها بهمنظور ارائۀ تعریفي جامع از اصطالح

«خسارات زیستمحيطي» عنوان شد .براساس پژوهشهاي این گروه «خسارات زیستمحيطي
آنچنان تغييري است که تأثير مضر قابل سنجش و قابل ارزیابي بر کيفيت محيط زیست یا بر
عناصر آن ميگذارد ،خواه این عناصر داراي ارزش تجاري باشند و خواه نباشند .از سوي دیگر،
خسارات زیستمحيطي تغييراتي را نيز شامل ميشود که بر توانایي آن محيط در جهت تداوم
کيفيت قابل قبول و حمایت از حيات و تعادل زیستمحيطي پایدار تأثير سوء ميگذارد»
(موسوي و قياسيان.)112 :1131،

 .3راهکارهای ارزيابی خسارتهای زيستمحیطی
براي ارزیابي و تعيين ميزان خسارت وارده ميتوان مقداري از یک منبع آسيبدیده را در نظر
گرفت و آن را با همان مقدار از محيط بدون آسيبدیدگي مقایسه کرد .براي مثال بررسي تعداد
ماهيها یا بوتهها در مقداري از محيط آسيبدیده و تعميم آن به سایر قسمتهاي خسارتدیده.
اما زمانيکه قسمتهاي آسيبدیده با یکدیگر قابل مقایسه نباشند ،براي ارزیابي شدت خسارت،
ميتوان هزینههاي الزم براي بازسازي و اعادۀ وضع به حالت پيشين را ،معياري در راستاي
ارزیابي ميزان خسارت شناخت (.)Chapman, 1998: 3, Caroline Blatch,2004: 8
استفاده از معيار دوم نيز با مشکالتي همراه است ،زیرا بازسازي محيط زیست آسيبدیده
در بسياري مواقع امکانپذیر نيست یا با هزینههاي نامحدود و وسيعي همراه است .عالوهبر
این ،حتي اگر محيط آسيبدیده قابل بازسازي باشد ،این بازسازي ممکن است آني و بالفاصله
نباشد .در نتيجه تعيين ميزان خسارت با مشکل روبهرو ميشود ،چراکه عواملي مانند تورم نيز
در این ارزیابي دخيل ميشوند (.)Elliott,2001: 18
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خسارتها را ميتوان با تمسک به پروندههاي حقوقي مطرحشده در دیگر زمينهها تخمين
زد؛ مانند کاهش قيمت امالک بهدليل آلودگي ،یا کم شدن مشاغل بهسبب آلودگي صوتي و دود
(الکساندر کيس.)111 :1133 ،
براي ارزیابي خسارتهاي زیستمحيطي در آن قسم از عناصر محيط زیست که نتوان هيچکدام
از روشهاي مذکور را بهکار بست ،ميتوان سنجيد که مردم تا چه اندازه حاضرند براي در اختيار
داشتن مواهب طبيعي مانند گردشگاهها و مناظر طبيعي هزینه بپردازند و ميزان خسارت با توجه به
تمایل مردم تعيين ميشود ( ،Grasso,2013: 8ترنر )33 :1173 ،به نظر بسياري از کارشناسان ،این
شيوه بسيار هزینهبر و زمانبر است و به دانش و تخصص زیادي در اجرا نياز دارد .همچنين نتایج
حاصل از این شيوه نسبي ،محتمل و مشروط است (موسوي و قياسيان.)116 :1131 ،

 .4طرح دعوا علیه دولت بهدلیل ايجاد خسارت در محیط زيست در
حقوق داخلی
1ـ .4خواهان در دعاوی محیط زیست
قبل از تصویب قانون جدید آیين دادرسي کيفري مصوب  ،1132/12/3در حقوق ما اصل
بر این بود که کسي حق اقامۀ دعوا به نام دیگري را ندارد و هيچ قانوني بهطور صریح حق
اقامۀ دعواي سازمانهاي غيردولتي حامي محيط زیست را نيز به مراجع قضایي شناسایي
نميکرد و چنين حقي را حسب موضوع دعوا به متوليان دولتي محدود ميساخت .در آن زمان
تنها با استناد به برخي مقررات پراکنده و تفسيري موسع از آنها ميتوانستيم حق دسترسي این
قبيل سازمانها به مرجع قضایي را استنباط کنيم؛ براي مثال به موجب اصل ( )13قانون اساسي
«دادخواهي حق مسلم هر فرد است .»...وجود واژگاني چون «هر فرد»« ،هرکس» و ...در این
اصل ،این امر را به ذهن متبادر ميسازد که توجيه حقوقي براي حضور سازمانهاي غيردولتي
در دادرسيها وجود دارد .در اصل ( )33قانون اساسي نيز ضمن تأکيد بر«منافع عمومي» و
«مصالح عامه» ،از برخي عناصر زیستمحيطي با عنوان «انفال و ثروتهاي عمومي» یاد شده که
در اختيار حکومت اسالمي است تا براساس مصالح عامه مصرف کند .همچنين به موجب اصل ()31
همان قانون «در جمهوري اسالمي حفاظت محيط زیست که نسل امروز و نسلهاي بعدي باید
در آن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي ميشود »...با توجه به اینکه
اقامۀ دعوا بهعنوان حمایت از محيط زیست ميتواند یک «وظيفۀ عمومي» تلقي شود ،بهنظر
ميرسد نميتوان افراد و سازمانهاي غيردولتي زیستمحيطي را از حق اقامۀ دعوا براي صيانت
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از محيط زیست محروم کرد (رمضاني قوامآبادي .)221-217 :1131،افزونبر قانون اساسي به
موجب مادۀ ( )16آیيننامۀ اجرایي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي مصوب 1133/1/23
«سازمان [سازمانهاي غيردولتي] حق دارد در موضوع فعاليتهاي خود و براي حمایت از
منافع عمومي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضایي اقامه دعوي نماید» .یکي از
بارزترین نمونههاي عملي در زمينۀ طرح دعواي سازمانهاي غيردولتي زیستمحيطي مربوط به
جنگل لویزان است .طي این دعوا سازمانهاي مذکور در سال  1133عليه معاونت فني شهرداري
تهران بهدليل تخریب این جنگل و قطع بيش از  3111اصله درخت جنگلي آن طرح دعوا کردند.
هرچند طرح این دعوا عمالً نتيجهاي نداشت؛ اما اینکه مرجع رسيدگيکننده ،دعوا را استماع
کرد ،تحولي چشمگير در حقوق ایران بهشمار ميآمد (رمضاني قوام آبادي ،)221-221 :1131،اما
ازآنجا که از نظر شکلي ،آیيننامهها در زمرۀ مقررات محسوب ميشوند نه قوانين ،ضمانت
اجراي قانوني را ندارند و به موجب اصل ( )171قانون اساسي «قضات دادگاهها مکلفند از
اجراي تصویبنامهها و آیيننامه هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسالمي یا خارج از
حدود اختيارات قوه مجریه است خودداري کنند و هر کس ميتواند ابطال این گونه مقررات را
از دیوان عدالت اداري تقاضا کند» .ازاینرو پيشبيني حق دادخواهي براي سازمانهاي
غيردولتي در آیيننامۀ مذکور بهتنهایي کافي نبود (رمضاني قوامآبادي .)111 :1137،ازاینرو
قانونگذار در راستاي تأمين هرچه بيشتر حقوق ملت از جمله حق داشتن محيط زیست سالم که
در اصل ( )31قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است ،در سال  1132قانون جدید آیين دادرسي
کيفري را تصویب کرد که به موجب مادۀ ( )66آن «سازمانهاي مردم نهادي که اساسنامه آنها
درباره حمایت از اطفال و نوجوانان ،زنان ،اشخاص بيمار و ناتوان جسمي یا ذهني ،محيط
زیست ،منابع طبيعي ،ميراث فرهنگي ،بهداشت عمومي و حمایت از حقوق شهروندي است،
ميتوانند نسبت به جرائم ارتکابي در زمينههاي فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي
جهت اقامه دليل شرکت و نسبت به آراي مراجع قضایي اعتراض نمایند».
در نظام حقوقي فرانسه نيز به موجب قانون حمایت از محيط زیست به انجمنهاي حامي
محيط زیست سمت حقوقي اعطا شده است تا بتوانند در شرایط مندرج در این قوانين در نزد
مرجع اداري و قضایي طرح دعوا کنند (رمضاني قوامآبادي.)221 :1131،
آراي صادره از دادگاههاي ایاالت متحدۀ آمریکا در نخستين دعاوي زیستمحيطي،
نشاندهندۀ تسامح دادگاهها در تفسير نظریۀ سمت است .دیوان عالي آمریکا در  13ژوئن 1371
عليه ایاالت متحده رأي داد که پنج دانشجوي دانشگاه جورج واشينگتن سمت دارند تا به
() 2
موجب اصل ( )1قانون اساسي افزایش قيمت حملونقل توسط کميسيون بازرگاني بينایالتي
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را تحت پيگرد قرار دهند .دانشجویان ادعا کردند که تصميم کميسيون بازرگاني بينایالتي در
افزایش نرخ حملونقل ریلي بر انتفاع ایشان از پارکهاي شهر اثر سوئي ميگذارد .استدالل
دانشجویان چنين بود که افزایش قيمتها ،هزینۀ حملونقل کاالهاي بازیافتي را افزایش ميدهد
و به کاهش عمليات بازیافت منجر ميشود .همين مسئله موجب جمع شدن بيشتر زباله در
پارکها ميشود و بدین ترتيب لذت شخصي دانشجویان از پارکها را کاهش ميدهد .دادگاه
در این زمينه نظر داد« :ميان عللي که در نهایت منجر به بروز آسيب به دانشجویان ميشود
رابطه سببيت وجود دارد» .بهعبارت بهتر ،افزایش نرخ حملونقل موجب بازیافت کمتر

قوطيها و بطريها و افزایش حجم زباله در «واشينگتن راک کریک پارک»( )1ميشود و از این
طریق به منافع معنوي خواهانها در استفاده از پارک ،آسيب وارد ميکند .دادگاه

SCRAP

()3

نخستين محکمهاي بود که بهطور کامل قانون سياست ملي زیستمحيطي ( )NEPAرا مورد
توجه قرار ميداد .در این قضيه دادگاه با انتقاد از رویکرد مضيق به نظریۀ سمت ،چنين استدالل
کرد که «قائل نشدن سمت براي اشخاصي که واقعاً آسيب دیدهاند ،تنها بهخاطر آنکه دیگران
هم آسيب دیدهاند ،بدان معناست که هرچه تعداد آسيبدیدگان بيشتر باشد ،اعمال آسيبزننده
را کمتر ميتوان زیر سؤال برد» (جم.)33 :1137 ،
در دعاوي زیستمحيطي ،ساختگيري در احراز سمت خواهان موجب ميشود مرز ميان
معيارهاي الزم براي احراز سمت با ماهيت ادعاي خواهان غيرقابلتشخيص شود .در نتيجه
خواهان به ناچار پيش از دادرسي باید ثابت کند که برنده دعواست تا بتواند سمت خود را براي
اقامۀ همان دعوا در دادگاه ثابت کند (جم .)33 :1137 ،خوشبختانه در ایران با تصویب مادۀ
( )66قانون جدید آیين دادرسي کيفري ،طرح دعاوي زیستمحيطي توسط سازمانهاي
غيردولتي حمایت از محيط زیست امکانپذیر شده است و با رفع مشکالت ناشي از احراز
سمت در دادگاهها انتظار ميرود که طرح این قبيل دعاوي با سهولت بيشتري روبهرو شود.
همچنين ازآنجا که بيانگيزگي قربانيان خسارتهاي زیستمحيطي در طرح این دعاوي در
بسياري از موارد اقدامات آلودهکنندگان محيط زیست را بدون پاسخ ميگذارد ،اندیشيدن چنين
تدبيري کمک شایان توجهي در راستاي حفظ و بازسازي محيط زیست محسوب ميشود.

2ـ .4دادگاه صالح برای رسیدگي به دعاوی زیستمحیطي علیه دولت در
حقوق ایران
براساس مادۀ ( )11قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري مصوب
 1132/1/23اشخاص حقوق خصوصي ميتوانند عليه تصميمات و اقدامات دولتي که به
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آلودگيهاي محيط زیست منجر ميشود ،بهطور مستقل در دیوان عدالت اداري طرح دعوا
کنند .رسيدگي دیوان عدالت اداري منحصر به تشخيص استحقاق یا عدم استحقاق زیاندیدگان
بوده و به موجب تبصرۀ ( )1همان ماده پس از تأیيد استحقاق از طرف دیوان ،زیاندیدگان
بهمنظور مطالبۀ حقوق خود در محاکم عمومي طرح دعوا ميکنند.
اگرچه امکان طرح دعوا عليه اقدامات دولتي که به آلودگي محيط زیست منجر ميشود از
سوي اشخاص حقوق خصوصي بهطور مستقل وجود دارد ،بهطور معمول این اشخاص دعاوي
خود را از طریق نهادهاي عمومي صالح (مانند سازمان محيط زیست) دنبال ميکنند .مطابق
رأي وحدت رویۀ شمارۀ  13 ،17و  13مورخ  1163/11/11هيأت عمومي دیوان عدالت اداري،
جایگاه شاکي در دیوان عدالت اداري محصور و محدود به اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق
خصوصي شده و شکایات و اعتراضات واحدهاي دولتي در شعب دیوان عدالت اداري قابل
طرح نيست .به موجب این رأي «نظر به اینکه در اصل ( )171قانون اساسي جمهوري اسالمي
ایران از تأسيس دیوان عدالت اداري رسيدگي به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به
مأمورین یا واحدهاي دولتي تصریح گردیده و با توجه به معني لغوي وعرفي کلمه مردم،
واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي اطالق
ميشود و مستفاد از بند یک ماده ( )11دیوان اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي
ميباشند علي هذا ،شکایات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي
در شعب دیوان عدالت اداري نميباشد» (دالوري .)33 :1131،بنابراین در جایي که اختالف
بين نهادهاي دولتي ناشي از نقض تعهدات قراردادي یا قانوني باشد ،دادگاههاي عمومي
صالحيت رسيدگي دارند .در عمل هم دستگاهه ي اداري تمایل دارند این قبيل اختالفات خود را
در دادگستري مطرح کنند (کاشاني .)213 :1133 ،اما زمانيکه اختالف پيشآمده ناشي از قرارداد
یا ضمان قهري نباشد- ،مثالً اگر بين دو سازمان زیرمجموعۀ محيط زیست اختالف ایجاد شود -و
براساس بند «ه » مادۀ ( )1آیيننامه «چگونگي رفع اختالف بين دستگاههاي اجرایي از طریق
سازوکارهاي قوه مجریه» مصوب  1136/12/27اختالف نظر ،در برداشت از قوانين و مقررات،
تداخل وظایف قانوني یا اموال و حقوق مالي باشد ،درصورتيکه رؤساي دستگاههاي زیرمجموعه
نتوانند اختالف را در چارچوب اختيارات قانوني موجود رفع کنند ،اختالف به رئيس سازمان محيط
زیست ارجاع خواهد شد و این مقام در چارچوب اختيارات قانوني موجود رفع اختالف خواهد
کرد .اگر رفع اختالف به مصوبۀ دولت نياز داشته باشد ،پيشنهاد الزم مستقيماً توسط مقام مذکور به
هيأت وزیران تقدیم ميشود .در حال حاضر ،دادگاهها در مواجهه با چنين دعاویي با مانع داخلي
مواجهند ،چر که رئيس قوۀ قضائيه با صدور بخشنامه ،دادگاهها را از رسيدگي به دعاوي بين
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دستگاههاي دولتي برحذر داشته و تأکيد کرده است که با توجه به مصوبۀ دولت ،مسئوالن ارجاع
پرونده باید دستگاههاي دولتي را براي رفع اختالفات خود به راهکارهاي داخلي قوۀ مجریه هدایت
کنند و از ارجاع پرونده به دادگاهها خودداري کنند( .کاشاني.)221-221 :1133 ،
شایان ذکر است که اگر تقاضاي یک واحد دولتي ابطال تصویبنامهها و آیيننامههاي مغایر
با قوانين و مقررات اسالمي یا خارج از حدود اختيارات قوۀ مجریه واحدهاي دولتي دیگر
باشد ،به موجب اصل ( )171قانون اساسي که بيان ميدارد ...« :هر کس ميتواند ابطال اینگونه
مقررات را از دیوان عدالت اداري تقاضا کند» .اطالق واژۀ «هر کس» بر اشخاص حقوق
خصوصي و عمومي و مادۀ ( )12قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري مصوب
 ،1132/1/23دیوان عدالت اداري صالح به رسيدگي است .مصداق بارز این قبيل دعاوي در
حوزۀ محيط زیست مربوط به دعواي سازمان انرژي اتمي ایران عليه گمرک ایران( )3است که
طي آن معاونت رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي طي نامهاي اعالم داشتند که به
استناد مادۀ ( )3قانون سازمان انرژي اتمي ایران مصوب  1131و مادۀ ( )11قانون حفاظت در
برابر اشعه مصوب  ،1163نظارت در منابع مولد اشعه ،کار با اشعه ،احداث ،تأسيس ... ،هرگونه
فعاليت در زمينۀ منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات ،ترخيص ،توزیع ،تهيه ،توليد... ،
حفاظت کارکنان ،مردم و نسلهاي آینده بهطور کلي و محيط در برابر آثار زیانآور اشعه در
()6

انحصار سازمان مزبور است .ليکن رئيس گمرک ایران با صدور بخشنامهاي

بر خالف نص

صریح قوانين مذکور مانع اجراي نظارت قانوني این سازمان در کنترل آلودگي هستهاي مواد
غذایي شده است .تقاضاي ایشان از دیوان عدالت اداري اجراي بند «پ» مادۀ ( )11قانون
دیوان عدالت اداري مصوب  1161و لغو بخشنامۀ مذکور بود که پيرو آن هيأت عمومي دیوان
()7
عدالت اداري نيز بخشنامۀ موضوع شکایت را خالف قانون تشخيص داد و آن را ابطال کرد.
به موجب مواد ( )11( ،)3و ( )12قانون حفاظت و بهسازي محيط زیست و بند «ج» مادۀ
( )12و بند «الف» مادۀ ( )11قانون شکار و صيد و اصالحيۀ آن ،سازمان محيط زیست داراي
اختيارات الزم براي جلوگيري از آلودگيهاست .ازآنجا که این سازمان ،زیر نظر قوۀ مجریه است،
دعاوي که از سوي آن طرح ميشود ،دعواي دولت محسوب ميگردد و اگر طرف دعوا نيز واحد
دولتي باشد ،رسيدگي به پرونده در صالحيت دادگاههاي عمومي است .یکي از پروندههایي که
سازمان عليه دولت طرح کرده است ،مربوط به آلودهسازي آب رودخانۀ زرینهرود به مواد
شيميایي حاصل از تخليۀ فاضالب کارخانۀ قند مياندوآب -وابسته به سازمان اتکا -بود که بر اثر
آلوده شدن آب ،بيش از پنج ميليون ماهي تلف شد .در پي این حادثه ادارۀ کل محيط زیست
استان آذربایجان غربي عليه مدیریت کارخانه اعالم جرم کرده و به استناد بند «ج» مادۀ ()12
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قانون صيد و شکار ،تعقيب مسئول آلودگي را تقاضا کرد؛ در نهایت دادگاه حقوقي یک مياندوآب
پس از رسيدگي ،آن قسمت از دادخواست را که مربوط به تقاضاي محکوميت رئيس کارخانه قند
است ،با استناد به اینکه این فرد مسئول مستقيم آلودگي نبوده و اینکه این آلودگي ناشي از
بياحتياطي و تقصير فرد مذکور نيست ،بلکه متوجه کارخانه است ،رد ميکند؛ اما نسبت به اصل
ضرر و زیان ،حکم به نفع سازمان محيط زیست صادر ميکند .این حکم در شعبۀ  11دیوان عالي
کشور نيز تأیيد ميشود(( )3تقيزاده انصاري.)123-112 :1137،

 .5تصمیم دادگاهها در پروندههای محیط زيست
هرچند تصميمات دادگاهها تا حد زیادي مختص هر قضيه است و به طبيعت تخلف و تقاضاهاي
بهعملآمده در آن قضيه باز ميگردند ،اتخاذ تصميمات ذیل از سوي دادگاهها ممکن است:

1ـ .5دستور موقت
ازآنجا که جبران خسارتهاي محيط زیست اغلب اوقات نميتواند وضع را به حالت سابق
برگرداند ،براساس قاعدۀ «وجوب دفع الضرر المحتمل» که از قواعد فقه اسالمي است (بهرامي
احمدي ،)111 :1133 ،باید از اقداماتي که احتمال ميرود به محيط زیست آسيب برساند،
جلوگيري بهعمل آید.
دستور موقت یکي از راهکارهاي قدیمي است که ميتواند از آلودگي یا دیگر آسيبهاي
زیستمحيطي بکاهد .این راهکار بهطور معمول پس از ارزیابي جبرانناپذیر بودن زیان و
تهدید سالمت عمومي ،بهطور خارج از نوبت صادر ميشود .بنابراین در قضایاي زیستمحيطي
که در آنها به اقدام فوري نياز است ،مناسب بهنظر ميرسد (دینا شيلتون .)113 :1133 ،به
موجب مادۀ ( )117قانون آیين دادرسي مدني «دستور موقت دادگاه بههيچوجه تأثيري در اصل
دعوا نخواهد داشت» ،یعني حتي اگر دادگاه نسبت به امر تبعي درخواستشده دستور موقت
صادر کند ،ميتواند در اصل دعوا خواهان را به بيحقي محکوم نماید (شمس.)23 :1131 ،
در جایي که عامل ایجاد زیان دولت باشد نيز به موجب مادۀ ( )13قانون تشکيالت و آیين
دادرسي دیوان عدالت اداري مصوب  1132/1/23ميتوان عليه اقدام دولت دستور موقت صادر
کرد .براساس مادۀ ( )17همان قانون «شعبه دیوان موظف است ...نسبت به اصل دعوي خارج
از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نماید».
همچنين طبق تبصره مادۀ ( )11قانون حفاظت و بهسازي محيط زیست:
«رئيس سازمان ميتواند در مورد منابع و عواملي که خطرات فوري در بر داشته باشند
بدون اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه کار و فعاليت آنها را

بدهد».
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با توجه به اهميت تسریع در دادرسي و صدور دستور موقت در مسائل محيط زیست ،قوۀ
قضائيه در این مورد بخشنامهاي را صادر کرده است که نظر به اهميت آن بيان ميشود:
() 3

«بخشنامه به دادگستريهاي سراسر کشور

نظر به اینکه حفظ انفال و ثروتهاي عمومي از جمله جنگلها ،مراتع ،بيشهزارهاي طبيعي،
دریاها ،دریاچهها و رودخانهها و حفاظت از محيط زیست براساس اصول ( )33و ( )31قانون
اساسي از جمله وظایف حکومت اسالمي است و هر نوع فعاليت اعم از اقتصادي و غير آن که
موجب تخریب جنگلها و مراتع ،آلودگي آبهاي داخلي و نابودي محيط زیست گردد ،ممنوع
ميباشد و گزارشهاي رسيده مؤید روند رو به رشد تخریب مراتع و جنگلها ،قطع بيرویه
درختان جنگلي ،تصرف اراضي دولتي و همچنين آلودگي ناشي از فعاليتهاي اقتصادي و
توسعه شهرنشيني ميباشد و ادامه این روند ،جبرانناپذیري به سالمت جامعه و بقاي نسلهاي
آینده کشور وارد خواهد ساخت؛ مؤکداً پيرو بخشنامه شماره  1/73/13313مورخ 1173/11/3
متذکر ميگردد که رؤساي حوزههاي قضایي به تناسب پروندهها و شکایات ادارات منابع
طبيعي ،محيط زیست ،بهداشت و درمان و دیگر نهادهاي ذيربط ،یک یا چند شعبه خاص
بدین منظور تعيين و شعب مذکور مکلفند برابر تبصره « »1ماده ( )631قانون مجازات اسالمي
به جرایم فوقالذکر خارج از نوبت رسيدگي و با تنظيم صورتمجلس ،دستور متوقف ماندن
عمليات متجاوز را تا صدور حکم قطعي صادر نماید .رؤساي حوزههاي قضایي مسئول نظارت
بر حسن اجراي این بخشنامه ميباشند( ».فهيمي.)311 :1133 ،

2ـ .5اعادۀ وضع به حالت سابق
بند « »3مادۀ ( )2کنوانسيون لوگانو« ،تدابير اعادۀ وضعيت» را بهعنوان «هر گونه تدابير
متعارف و معقول با هدف اعاده یا بازگرداندن اجزاي صدمهدیده یا تخریبشده محيط زیست
یا (در صورت معقول بودن) ایجاد معادل اجزاي مذکور محيط زیست» تعریف ميکند.
(Convention on civil liability for damage resulting from activities dangerous to the
environment, Lugano, 21/6/1993, Available at:
)http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/150.htm, The date of usage: 15/2/2013

به موجب رأي شعبۀ مدني دیوان عالي کشور فرانسه« ،مشخصه مسئوليت مدني عبارت
است از برقراري مجدد و اصالح دقيق (امور) بهنحوي که بتوان تعادل و موقعيت ازکفرفته
زیان دیده را با جاي دادن وي و با هزینه مسئول در وضعيتي که اگر فعل زیانبار رخ نداده بود
قرباني در آن موقعيت یافت ميگردید ،ایجاد کرد» (قسمتي تبریزي.)22 :1131،
بر این اساس که اعادۀ وضع به حالت سابق بهترین و کاملترین طریق جبران خسارت
وارده بر محيط زیست است ،دادگاهها با توجه به ارزش مواهب طبيعي باید تا حد ممکن از
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بين اقسام روشهاي جبران خسارت از این روش استفاده کنند (فهيمي و مشهدي.)211 :1133 ،
در بسياري از نظامهاي حقوقي نيز از جمله حقوق بينالملل ،درصورتيکه برطرف کردن آسيب
امکان پذیر باشد و بتوان وضعيت را به حالت قبل از آسيب بازگرداند ،اعادۀ وضع به حال سابق
روش مرجح جبراني بهشمار ميرود .در قضایاي زیستمحيطي دادگاهها اغلب دستور ميدهند
که آسيب زیستمحيطي زدوده شده یا اکوسيستم آسيبدیده به حالت سالم باز گردانده شود.
براي مثال ،دادگاه عالي کنيا زمانيکه متوجه شد خوانده پسماندهایي را در اموال همسایهاش
دفن کرده است ،دستور داد تا متخلف پسماندها را پاک کند (دینا شيلتون .)133 :1133 ،در
دعواي مربوط به غرق شدن کشتي «آموکوکادیز  »Amococadizکه به سرازیر شدن  221هزار
تن نفت در ساحل بریتانيا منجر شد ،در مرحلۀ تجدید نظر دادگاه حکم به خارج کردن آلودگي
از ساحل داد (قاسمزاده .)127 :1136 ،بنابراین اعادۀ وضع به حالت سابق از طریق «ترميم»،
«احيا»« ،پاکسازي» و اقداماتي از این قبيل صورت ميگيرد .در زمينۀ آلودگي هوا ،براي مثال،
پاک کردن ساختمانهاي آلوده به دود یا دوده یا ترميم ساختمانهایي که در اثر آلودگيهاي
مستقيم جوي یا کاشتن درخت جدید بهجاي درختان خشکيده و احياي سازههایي که در اثر
حوادث آلودهکننده آسيب دیدهاند ،از مصادیق این روش هستند .اما در برخي موارد همچون
خسارات وارده بر رشد گياهان ،خسارات وارده بر سالمت اشخاص مانند بيماريهاي
صعبالعالج تنفسي و ...امکان توسل به این روش بعيد است (مشهدي.)61 :1131 ،
چنانچه جبران خسارت از نظر فني و عملي ممکن نيست ،راهحلهاي متفاوتي وجود دارد؛
از جمله جانشين کردن منابع مخروب و آلوده با منبع معادل ،مانند جبران کردن تلف یک مال با
مثل آن ،که بهترین نحو جبران مال تلفشده محسوب ميشود (فهيمي .)131 :1131،اما اگر
جایگزیني منبع معادل امکان نداشته باشد ،با توجه به ارزش خسارات منابع طبيعي ،حکم به
پرداخت ضرر و زیان داده ميشود.

3ـ .5الزام به پرداخت ضرر و زیان
وقتي چند عامل موجب تخریب محيط زیست شوند ،مسئوليت هریک را چگونه باید
محاسبه کرد؟ در قوانين ایران در این مورد مطلبي وجود ندارد و فقط سخن از مسئوليت
رانده اند؛ بدون آنکه تعيين کنند مسئوليت تخریبگران تضامني است یا نسبي .اگرچه در اسناد
تجاري در قانون تجارت و در مسئوليت غاصبان ،مسئوليت تضامني پذیرفته شده است ،جا
دارد که تصریحي براي مسئوليت تضامني در چنين مواردي در نظر گرفته شود ،زیرا تضمينات
بيشتري براي جبران ضرر وارده فراهم ميآورد (قاسمزاده.)123 :1136 ،
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اشکال مسئول شناختن مخربان محيط زیست این است که گاهي پرداخت خسارت ،آنان را
از هستي ساقط ميکند؛ ولي بيمۀ اجباري این خطر را کاهش ميدهد .به موجب مادۀ ()11
قانون حفاظت دریا و رودخانههاي مرزي از آلودگي نفتي« ،کشتيهاي مشمول این قانون ملزم
خواهند بود که در حين ورود به دریاي ساحلي ایران در مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلوده
کردن دریا بيمه شده باشند .کشتيهایي که بيمه نشده باشند باید حامل تعهدنامه مالي جهت
جبران خسارات باشند.»...
در صورت مشخص نبودن مسئول خسارت ،تأسيس صندوقهاي جبران خسارت زیر نظر
دولت بسيار راهگشاست .براي نمونه ميتوان به صندوق تأمين جبران خسارت سوپرفرند آمریکا
اشاره کرد که مربوط به پاکسازي مکانهایي است که در آنها زبالههاي خطرناک رها شده است و
بودجۀ آن بهوسيلۀ دولت فدرال آمریکا تأمين ميشود ( ،Kemptبه نقل از :فهيمي.)133 :1131 ،
براساس مادۀ ( )36قانون توزیع عادالنۀ آب:
«آلوده ساختن آب ممنوع است ،مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي
منابع آب به سازمان حفاظت محيط زیست محول ميشود1»...
در این مقرره «مسئوليت» در درجۀ نخست مترادف با «صالحيت» است ،اما در کنار منطق
اوليۀ قانون که همانا حمایت از حقوق شهروندان است ،لحن این مقرره نيز بهگونهاي است که
زمينۀ استناد به خود را حداقل در مواردي که نتوان عامل آلودگي را شناسایي کرد ،فراهم کرده
است (زرگوش ،1133،ج.)312 :1
در برنامۀ اول توسعه ،مهمترین توجه بهمنظور حفاظت از محيط زیست ،در تبصرۀ «»11
قانون برنامۀ کشور گنجانده شد .به موجب این تبصره « ...کارخانجات و کارگاهها موظفند یک در
هزار فروش توليدات خود را با تشخيص و نظارت سازمان حفاظت محيط زیست ،صرف کنترل
آلودگيها و جبران زیان ناشي از آلودگيها و ایجاد فضاي سبز نمایند( »...دادگر.)6 :1173،
یکي از اصول زیستمحيطي مهم در راستاي پرداخت ضرر و زیان ناشي از آلودگيهاي
زیستمحيطي ،اصل پرداخت توسط آلودهساز است .بنا بر این اصل ،آلودهکننده مسئول است و
نه مالک یا صاحب تأسيس آالینده .این اصل اولين بار در سال  1372در سطح بينالمللي
مطرح شد؛ زمانيکه دولتهاي عضو سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي ( )OECDتوافق
کردند هزینۀ اقدامات الزم براي جلوگيري و کنترل آلودگي را نپردازند و این هزینهها را کساني
که باعث آلودگي شدهاند بپردازند.
(Kralji, Available at: lib.ugent.be/fulltxt/.../RUG01-001787295_2012_0001_AC.pdf, The date
of usage:17/5/2013).

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 5

18

اگرچه این اصل یکي از اصول مهم زیستمحيطي است ،این امر مانع نميشود که
شهروندان حق طرح دعوا عليه دولت را بهدليل عدم وضع قوانين مناسب بهمنظور حمایت از
()11

محيط زیست و نيز عدم جلوگيري از اقدامات آلودهساز ،نداشته باشند .در دادرسي بيسابقهاي

دادگاه اروپایي حقوق بشر تقصير دولت روسيه را در عدم جلوگيري از آلودگي یا اصالح
آلودگي ناشي از کارخانۀ فوالد که تخطي از مقررات ميثاق حقوق بشر اروپا محسوب ميشد،
اعالم کرد .این پرونده توسط یک زن روسي مطرح شد که حق خود را مبني بر جابهجایي خانه
بهدليل آلودگي ناشي از فعاليت کارخانۀ خصوصي فوالد که در نزدیکي منزل وي بود ،مطالبه
کرد .دادگاه دریافت که دولت روسيه حقي را که مادۀ  3ميثاق اروپایي حقوق بشر (حق احترام
به زندگي خصوصي و خانوادگي و خانۀ افراد) به او داده نقض کرده است .چراکه دولت
روسيه نتوانسته است بهطور مناسب از آلودگي ناشي از کارخانه (شامل گردوغبار ،دي اکسيد
کربن و )...جلوگيري کند یا وضع موجود را اصالح کند و در اثر آلودگي ناشي از این کارخانه
کيفيت زندگي این زن بهطور چشمگيري تحت تأثير قرار گرفته و آسيبپذیري او در مقابل
بيماري بيشتر شده است .بنابراین به مدعي مبلغ  6111یورو خسارت پرداخت شد.
(Available at : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69315,The date of
)usage: 07/02/2013

4ـ .5در نظر گرفتن مجازات
هدف از مجازات ابراز مخالفت اجتماع با رفتار ممنوعه و ارسال پيامي بازدارنده براي
بازداشتن رفتارهاي مشابه است.
برخي دادگاهها مجازاتهاي مالي را بهدليل تخلف از حقوق محيط زیست عليه حکومتها
صادر کردهاند .در قضيۀ محيط زیست کانادا عليه دولت سرزمينهاي شمال غربي کانادا( )11یک
قاضي در دادگاه سرزميني سرزمينهاي شمال غربي کانادا حکومت سرزميني شمال غربي را
بهدليل تخليۀ غيرقانوني فاضالب تصفيهنشده به مردابي در جزیرۀ بافين به پرداخت 33111
دالر کانادا جریمه و  31111دالر دیگر محکوم کرد .طرفهاي دعوا استدالل کردند که
حکومت باید از پرداخت مجازات مالي معاف شود ،زیرا پرداخت جریمهها ،بهغير از انتقال
پول مالياتدهندگان از حساب بخشي از حکومت به بخش دیگر کاري انجام نخواهد داد .اما
به نظر دادگاه ،رفتار غيرقانوني حکومت نباید دست کم شمرده شود ،زیرا رفتاري مغایر با
زمامداري و تخلف از ید اماني است و موجب مسئوليت حکومت براي حفاظت از گونهها و
محيط زیست ميشود (دینا شيلتون.)131 :1133،
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نتیجهگیری
با وجود توجه همگاني به مسائل محيط زیست و جبران خسارتهاي وارد بر آن ،هنوز هم
مشکالتي بر سر راه جبران کامل زیانهاي وارده به محيط زیست وجود دارد .یکي از این
مشکالت ارزیابي و تعيين مقدار خسارت واردآمده است که بسته به نوع آسيب ،راهکارهاي
مختلفي براي آن در نظر گرفته شده است .عالوهبر آن طرح دعواي جمعي براي آسيبهاي
زیستمحيطي در برخي کشورها پذیرفته نيست و طرفداران محيط زیست بسياري مواقع در
طرح دعواي زیستمحيطي با مشکل اثبات سمت مواجه ميشوند که این مسئله انگيزۀ آنها را
براي مطالبۀ حقوق بنيادین خود تا حد چشمگيري کاهش ميدهد .راهکارهاي جبران
خسارتهاي زیستمحيطي نيز براي انواع خسارت یکسان نيست و گذشته از آن گاهي
هيچکدام از راهکارها نميتواند خسارات زیستمحيطي را کامالً جبران کند ،ولي در مجموع تا
حد امکان ،بازسازي محيط زیست و اعادۀ وضع به حالت قبل از ورود خسارت ميتواند
بهترین تصميم اخذشده از سوي مقامات قضایي باشد.
در مورد تشریفات دادرسي در دعاوي زیستمحيطي عليه اقدامات دولت شایان ذکر است
که هرگاه اشخاص حقوق خصوصي از جمله سازمانهاي غيردولتي زیستمحيطي بهطور
مستقل به تصميمات و اقدامات دولت که به آلودگي محيط زیست منجر شده است معترض
باشند ،دیوان عدالت اداري صالح براي رسيدگي است .البته تعيين مقدار خسارت بر عهدۀ
دادگاههاي عمومي است .ولي هرگاه اشخاص حقوق خصوصي اعتراض خود را از طریق
نهادهاي دولتي صالح براي حمایت از محيط زیست (مثل سازمان محيط زیست) مطرح کنند،
دادگاه عمومي صالحيت رسيدگي دارد.
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نظارت شوراي نگهبان بر قوانين مصوبِ
پيش از انقالب و شوراي انقالب
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 .1استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي(ره) ،تهران ،ايران
 .2دانشجوی دکتری حقوق عمومي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذیرش3112/6/23 :

دریافت3112/1/8 :

چکيده
مهم ترين رسالت و صالحيت شورای نگهبان در قانون اساسي ،پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام
جمهوری اسالمي ايران ،يعني شرع و قانون اساسي است .پيش از تشکيل مجلس شورای اسالمي،
نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملي و سنا و شورای انقالب) ،قوانيني را وضع کردهاند
که هم اکنون برخي از آنها در نظام جمهوری اسالمي ايران مجری هستند و از حيث عدم مغايرت
با شرع و قانون اساسي بررسي نشدهاند .عدم نظارت شورای نگهبان از حيث عدم مغايرت قوانين
مزبور با شرع و قانون اساسي ،از جمله مسائل مطرح در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران
است .امکان و چگونگي نظارت يا عدم نظارت شورای نگهبان بر قوانين مصوب شورای انقالب و
قوانين پيش از انقالب از حيث عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي ،بحث اصلي نوشتار حاضر
است که در نهايت با تبيين و بيان فرضيات ،نظريهها و استداللهای مطرح يا قابل طرح ،به اين
نتيجه ميرسيم که نظارت شورای نگهبان بر آن قوانين از حيث عدم مغايرت با شرع و قانون
اساسي قابل اثبات است که البته در هر مورد ،استداللهای جداگانهای وجود دارد.

کليدواژهها :شورای نگهبان ،قانون اساسي ،نظارت ،مصوبات شورای انقالب ،قوانين پيش از
انقالب ،اصل چهارم.

* E-mail: amfallahzadeh2002@gmail.com
** نويسندة مسئول

E-mail: maysamdarvish@gmail.com
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مقدمه
در هر کشور و نظام حقوقي پاسداری از هنجارهای برتر جامعه ارزش و اهميت فراواني دارد.
ازاينرو در هر جامعه لزوم اجرا و برخورداری از ضمانت اجرا برای رعايت و حراست از
هنجارهای برتر ،امری بديهي و محتوم است .ازاينرو هر نظام حقوقي به تبيين شيوههای
پاسداری از هنجارهای برتر خود در اسناد باالدستي اقدام کرده است .نظام حقوقي جمهوری
اسالمي ايران نيز پاسداری از دو هنجار برتر خود يعني شرع و قانون اساسي را از ضروريات و
امور ثابت و حتمي خود قلمداد ميکند .به موجب قانون اساسي وظيفۀ حراست و پاسداری از دو
هنجار شرع و قانون اساسي بر عهدۀ شورای نگهبان است .قانون اساسي در اصول متعدد مانند
اصول ( )11( ،)22و ( )19به عدم تضاد و مخالف نبودن تمامي مصوبات مجلس شورای اسالمي
با اصول برتر (شرع و قانون اساسي) تأکيد ويژه داشته است .بر همين اساس اصل ( )22قانون
اساسي مقرر ميدارد« :مجلس شورای اسالمي نميتواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام
مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد .»...شورای نگهبان نيز به موجب اصل
( )19قانون اساسي به نظارت بر اين امر مبادرت ميورزد .ازاينرو تصريح قانونگذار اساسي به
عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسالمي با موازين اسالمي و قانون اساسي کامالً مشخص
و واضح است و تمامي مصوبات مجلس شورای اسالمي لزوماً برای بررسي و اظهار نظر از حيث
عدم مغايرت با دو هنجار مذکور به شورای نگهبان ارسال ميشود.
برخي از قوانيني که در حال حاضر در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران حاکم است ،قبل
از تشکيل شورای نگهبان تصويب شده و ازاينرو هيچ نظارتي از حيث عدم مغايرت با شرع و
()1

قانون اساسي بر آنها صورت نگرفته است.

بيترديد در اين مقطع تاريخي (پيش از تشکيل

شورای نگهبان و پيش از انقالب) قوانيني مغاير با احکام اسالمي يافت ميشود ،نميتوان کليۀ
قوانين مصوب از صدر مشروطيت تا زمان تشکيل شورای نگهبان را با احکام اسالمي مغاير
دانست (شفيعي سروستاني .)111 :1831 ،حال پرسش و نکتۀ اصلي که به ذهن متبادر ميشود
اين است که آيا اصوالً شورای نگهبان ميتواند رأساً به اين قوانين نظارت کرده و در مورد
مغايرت يا عدم مغايرت آنها با شرع و قانون اساسي اظهار نظر کند؟ در صورت امکان و در
فرض مغايرت قوانين مذکور با شرع و قانون اساسي از نظر شورای نگهبان ،وضع آن قوانين به
چه صورت درخواهد آمد؟ آيا شورای نگهبان ميتواند بهطور مستقل و رأساً آنها را ابطال يا حتي
اصالح کند؟ يا ميتوان مجلس را به اصالح اين قوانين ملزم کرد؟ ديدگاه قانونگذار اساسي ،ساير
مستندات قانوني و رويکرد شورای نگهبان به اين مسئله چه بوده است؟
نوشتار حاضر به روش توصيفي  -تحليلي و با نگاهي به صورت مشروح مذاکرات مجلس
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بررسي نهايي قانون اساسي ،اصول قانون اساسي ،نظر و رويۀ شورای نگهبان ،مواد قانوني
مربوط و آرای استادان و انديشمندان حقوقي در پي آن است که به امکان و چگونگي نظارت
يا عدم نظارت بر اين قوانين از جانب شورای نگهبان بپردازد.
بيترديد ،تفکيك و تمييز بين دو نوع نظارتي که توسط شورای نگهبان اعمال ميشود
(نظارت از حيث عدم مغايرت با شرع و از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي) در اين تحقيق،
امری الزم و ضروری است ،چراکه دو نوع نظارت مذکور ،دو مقولۀ مجزا از يکديگرند که
قانونگذار اساسي نيز در اصول متعدد قانون اساسي ،مانند اصول ( )31( ،)22و ( ،)19آن دو را
از يکديگر تفکيك کرده و سازوکاری مستقل برای پاسداری و حفاظت از آنها تبيين کرده
است .بر همين اساس ،رويۀ شورای نگهبان و مستندات ارائهشده در نظارت بر اين قوانين،
استداللهای جداگانهای را در خصوص هريك از دو نظارت مذکور مطرح کرده است که
بهتفصيل در اين نوشتار ،بيان ميشود.

 .1نظارت بر قوانين از حيث عدم مغايرت با شرع
اصل چهارم قانون اساسي بهعنوان اصل کليدی و مبنايي در خصوص ابتنای قوانين به
موازين اسالمي مقرر ميدارد« :کليه قوانين و مقررات مدني ،جزايي ،مالي ،اقتصادی ،اداری،
فرهنگي ،نظامي ،سي اسي و غير اينها بايد براساس موازين اسالمي باشد .اين اصل بر اطالق يا
عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر
عهدهی فقهاء شورای نگهبان است» .دربارۀ چگونگي اعمال و حدود اين صالحيت در
خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمي ،اصولي مانند اصول ( )22و ( ،)19در يك قرائت
حداقلي از اصل چهارم ،بخشي از چگونگي اعمال اين اصل را بيان ميکند .اما در مورد نظارت
بر مصوبات پيش از انقالب و شورای انقالب از حيث عدم مغايرت با شرع ،قانون اساسي در
هيچيك از اصول خود راهحلي را پيشبيني نکرده است .ازاينرو حقوقدانان دو رويکرد
متفاوت را در اين زمينه اتخاذ کردهاند:
رويکرد گروه نخست براساس مفاد و متن صريح اصل چهارم قانون اساسي ،فقهای شورای
نگهبان را ناظرِ صالح بر تمامي قوانين و مقررات حاکم از حيث مطابقت با شرع دانسته است.
بر اين اساس ،شمول اصل چهارم به قوانين گذشته نيز تسری مييابد و فقهای شورای نگهبان
ميتوانند رأساً هر قانون و مقررۀ الزماالجرايي را که مغاير با شرع بدانند ،ابطال کنند (يزدی،
 .)32 :1821رويکرد دوم برداشت متفاوتي را از اصل چهارم قانون اساسي ارائه ميدهد .براساس
اين ديدگاه ،اصل چهارم در مقام بيان اصل صالحيت فقهای شورای نگهبان است و نه حدود و
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ثغور آن ،و نميتوان هيچ اصلي از اصول قانون اساسي را يافت که اجازۀ ابطال قوانين مصوب
پيش از انقالب يا شورای انقالب را رأساً به فقهای شورای نگهبان داده باشد .نظرهای تفسيری
و رويۀ شورای نگهبان نظر اول را مالك عمل قرار داده و نظر دوم را مقرون به صواب ندانسته
است (مجموعه نظريات شورای نگهبان 13 :1831 ،و .)11

1ـ .1تبيين صالحيت يا عدم صالحيت فقهاي شوراي نگهبان
مرجع انحصاری و اختصاصي تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسالمي با
موازين اسالم و احکام شرعي فقهای شورای نگهبان هستند .اما در مورد ديگر قوانين حاکم
يعني قوانيني که پيش از تشکيل مجلس شورای اسالمي در شورای انقالب و مجلس شورای
ملي و سنا مصوب شدهاند ،هيچ اصلي از قانون اساسي بهصراحت و مستقيم همانند مصوبات
مجلس شورای اسالمي ،تکليف را مشخص نکرده است .همانطورکه پيشتر گفتيم ،انديشمندان
و حقوقدانان دو نگاه متفاوت به اين موضوع دارند؛ نگاه اول براساس اصل چهارم قانون
اساسي ،فقهای شورای نگهبان را صالح در نظارت شرعي بر تمامي قوانين حاکم در نظام
جمهوری اسالمي مي داند .براساس اين ديدگاه اصل چهارم در مقام تعميم وظيفۀ فقهای
شورای نگهبان نسبت به همۀ قوانين حاکم در جمهوری اسالمي ايران است و ذکر مصوبات
مجلس شورای اسالمي در اصول ( )22و ( )11از باب خصوصيت مورد است و فقهای شورای
نگهبان در نظارت بر تمامي قوانين حاکم در نظام جمهوری اسالمي ايران اعم پيش از انقالب و
بعد از آن صالحيت دارند (عميد زنجاني .)113 :1831 ،بهعبارت ديگر ،اين گروه از حقوقدانان
براساس اصل مزبور نظارت و ابطال کليۀ قوانين مغاير با شرع را در صالحيت فقهای شورای
نگهبان ميدانند و معتقدند از اصل چهارم استفاده ميشود که در اين مملکت و در نظام
جمهوری اسالمي نميشود قوانيني مغاير با موازين اسالمي مجری باشد و هرگونه قانون حاکم
و الزم االجرا در کشور الزاماً بايد براساس موازين اسالم باشد که تشخيص آن بر عهدۀ فقهای
شورای نگهبان است ،خواه اين قوانين از تصويب مجلس شورای اسالمي گذشته باشد و خواه
قوانين مصوب قبل از انقالب باشد که نسخ نشده است و مورد عمل و اجرا قرار ميگيرد
(مهرپور[1832،الف]22 ،؛ مدني19-12 :1829 ،؛ مدني221-222 :1831 ،؛ عميدزنجاني:1831 ،
113؛ يزدی32 :1821 ،؛ هدايتنيا12-11 :1832 ،؛ هدايتنيا و کاوياني188-112 :1831 ،؛
برزگرخسروی111-119 :1811 ،؛ سخنان دکتر مهرپور :شفيعيسروستاني.)111 :1831 ،
طرفداران نظريۀ شمول حکم اصل چهارم بر قوانين شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب
سه دليل اصلي و شاخص در اثبات نظريۀ خود ،بيان ميکنند:
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اول آنکه چون در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ،نظام اسالمي از طريق آرای
عمومي مردم پذيرفته شده است ،هيچگونه قانوني بر خالف شرع نبايد اجرا شود .اين حکم در
صدر اصل چهارم تصريح شده است و به تبع آن شورای نگهبان حق نظارت بر همۀ قوانين
حاکم در اين نظام را دارد؛ دليل ديگر آنکه وقتي اصل چهارم بر اطالق و عموم همۀ قوانين
حتي قانون اساسي حاکم است ،به طريق اولي اين اصل بر قوانين مصوب شورای انقالب و
قوانين پيش از انقالب نيز حاکميت دارد و فقهای شورای نگهبان صالحيت نظارت شرعي بر
آنان را دارند.

() 2

مادۀ ( )21قانون ديوان عدالت اداری مصوب 1891

سومين دليل و مستند طرفداران

نظارت شرعي فقهای شورای نگهبان بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب
است .به موجب مواد قانوني مذکور ،هر شخص حقيقي و حقوقي ميتواند ابطال مقررات
دولتي (هم قبل و هم بعد از انقالب) مغاير با شرع را از ديوان عدالت اداری بخواهد .هيأت
عمومي ديوان عدالت اداری نيز پس از کسب نظر از فقهای شورای نگهبان و براساس آن رأی
خود را صادر ميکنند .بر اين اساس ،هنگاميکه ميتوان آييننامههای دولتي مصوب قبل از
انقالب را که مغاير با شرع است ،ارزيابي کرد و اگر با تشخيص فقهای شورای نگهبان خالف
شرع بود ،از عمل به آن خودداری کرده و آن را ابطال کرد ،در خصوص قوانين مصوب پيشين
نيز مي توان گفت که فقهای شورای نگهبان حق رسيدگي و اظهار نظر در خصوص عدم
مغايرت آنها با شرع را براساس اصل چهارم قانون اساسي دارند (مهرپور.)12-81 :1893 ،
همچنين در مورد پذيرفتن اين صالحيت برای فقهای شورای نگهبان ،برخي نويسندگان با
استناد به کالم امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوری اسالمي ايران معتقدند با توجه به متروك
ماندن اصل دوم متمم قانون اساسي رژيم مشروطه و عمل نکردن به اين اصل ،در همان رژيم
نيز قوانين اعتبار قانوني نداشتند ،ازاينرو تمامي مراجع قضايي و اداری در صورت ترديد در
مغايرت مکلفند ،نظر شورای نگهبان را در مورد تغاير يا عدم تغاير قوانين مزبور کسب کنند
(مدني.)19-12 :1829 ،
براساس استداللهای مذکور ،برخي حقوقدانان معتقدند که فقهای شورای نگهبان
صالحيت نظارت شرعي بر تمامي قوانين از جمله قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين
مصوب پيش از انقالب را دارند .در مقابل ،برخي ديگر نتيجۀ استداللهای سهگانۀ مذکور در
اثبات پذيرش صالحيت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعي بر قوانين پيش از تشکيل
شورای نگهبان را قابل نقد و خدشهپذير ميدانند (هاشمي211 :1831 ،؛ کاتوزيان881 :1838 ،؛
خامنهای11-11 :1893 ،؛ سخنان دکتر هاشمي :شفيعيسروستاني )8(.)192 :1831 ،به عقيدۀ آنان،
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پذيرش و اجرايي کردن صالحيت فقهای شورای نگهبان در نظارت بر قوانين مصوب شورای
انقالب و قوانين مصوب پيش از آن سبب ميشود که امکان مواجه شدن جامعه و حکومت با
خأل قانوني ،پيش آيد و در اين صورت فساد ناشي از خأل بهمراتب باالتر از حالتي است که در
آن قوانين اسالمي حاکم نباشد (هاشمي .)211 :1831 ،توضيح بيشتر آنکه هنگاميکه بپذيريم،
فقهای شورای نگهبان ميتوانند رأساً قانوني را خالف شرع بدانند و آن را مستقيماً ابطال کنند،
در اين صورت در آن موضوع ،نظام جمهوری اسالمي ايران فاقد گزارۀ حقوقي شده و آثار
سوء اين خأل قانونيِ حاصلشده ،بهمراتب از نبود قوانين اسالمي زيانبارتر است .بهنظر ميرسد
که نقد مذکور ،استدالل تام و کاملي ندارد و خود ،قابل نقد است .اوالً در مواردی که فقهای
شورای نگهبان قانوني را ابطال ميکنند ،براساس اصل  192قانون اساسي ميتوان گفت که
دادگاهها صالحيت دارند با توجه به منابع و فتاوی فقهي رأی دهند و ازاينرو با استناد به منابع
و فتاوی معتبر فقهي ،اين خأل حاصل نميشود .در همين زمينه ميتوان گفت همان اقدامي که
در زمان نبود قانون در خصوص موضوعي انجام ميگيرد ،ميتواند در زمانيکه قانوني ابطال
شود نيز انجام گيرد و ميتوان با قانونگذاری جديد ،خأل احتمالي را پر کرد .عالوهبر اين ،به
اصول کلي حقوقي همچون اصل آزادی اراده ،عدم صالحيت و برائت نيز ميتوان به حل
چالش احتمالي پيشآمده ،مبادرت ورزيد .توجه به قوانيني که مغايرت آنها با شرع را فقهای
شورای نگهبان اعالم کرده و بر همين اساس ابطال شدهاند نيز اين مسئله را روشن ميکند.
برای مثال در ابطال مادۀ ( )281قانون آيين دادرسي مدني سابق در مورد مرور زمان در دعاوی
که فقهای شورای نگهبان در تاريخ  1892/11/22آن را مغاير با شرع دانستند و آن را ابطال
کردند (مهرپور[1832 ،ب] )128-129 :يا در ابطال قانون کاالی متروکه مصوب 1813/2/13
شورای انقالب که فقهای شورای نگهبان در تاريخ  1891/11/13آن را مغاير شرع دانستند
(مهرپور[1832 ،ب] ،)199-192 :عمالً خأليي ايجاد نشد .در فرض ايجاد خأل قانوني نيز با
بهرهگيری از اصول کلي حقوقي مزبور ،اين خأل قابل رفع است .شايان ذکر است که ابطال
قوانين موجود ،امر غريبي در نظامهای حقوقي نيست .در برخي کشورها (همانند آمريکا و
فرانسه) نظارت پسيني بر قوانين مصوب وجود دارد و قوانين موجود توسط نهادهايي همچون
ديوان عالي و شورای قانون اساسي ابطال ميشود .در جمهوری اسالمي ايران نيز ابطال مقررات
دولتي توسط ديوان عدالت اداری انجام ميگيرد و خأليي هم ايجاد نميشود.
رويکرد دوم در نظارت شرعي فقهای شورای نگهبان بر قوانين مصوب شورای انقالب و
قوانين پيش از انقالب ايراد دارد و خدشهپذير است .اين نظريه -عدم صالحيت فقهای شورای
نگهبان در نظارت شرعي بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين مصوب پيش از انقالب-
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با روح و هدف اصول قانون اساسي همخواني ندارد .در خصوص اصول قانون اساسي و
به طور موردی اصل چهارم و اهداف آن بايد گفت که اصل چهارم قانون اساسي در مقام بيان
اين معناست که در نظام جمهوری اسالمي و با استقرار اين نظام کليۀ قوانين و مقررات از هر
گونه بايد براساس موازين اسالمي باشد و قوانين و مقررات مغاير با شرع در اين نظام به اجرا
در نميآيد .با تصريح اصل چهارم ،قوانين مغاير اسالم منسوخ و غير قابل عمل هستند
(مهرپور[1832 ،الف] .)22 :اصل چهارم را بايد براساس پايهها و اهداف موجود در اصول دوم
و سوم قانون اساسي ،در مقامِ بيانِ اسالمي بودن تمامي قواعد و گزارههای حقوقي حاکم در
نظام جمهوری اسالمي ايران-اعم از آنکه مصوب قبل يا بعد از انقالب باشند -دانست ،هرچند
در لفظ خود تصريح به قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين مصوب پيش از انقالب نکرده
باشد .توضيح بيشتر آنکه ،سازوکاری که در اصول  22و  19آمده است ،ناظر بر اعمال بخشي
از احکام مقرر در اصل چهارم قانون اساسي است و نه تمام آن .عموم و اطالق اصل چهارم
قانون اساسي ابتنای کليۀ قوانين (اعم از پيش از انقالب و پس از آن) را در نظر داشته است و
سازوکار بيانشده برای اصول ( )22و ( )19در تبيين بخشي از احکام موجود در اصل چهارم
در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمي بوده است و تزاحم و مغايرتي با نظارت شرعي مقرر
در اصل چهارم برای قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب از جانب فقهای
شورای نگهبان ندارند .ازاينرو براساس نکات مذکور رويکرد دوم که نظريۀ عدم صالحيت
فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعي بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين مصوب
()1

پيش از انقالب را پذيرفته است ،قابل نقض و واجد ايراد و خدشهپذير است.

فرضيۀ

نخست ،مقرون به صواب است و ازاينرو ميتوان به نوعي صالحيت نظارت شرعي بر قوانين
پيش از انقالب و شورای انقالب را برای فقهای شورای نگهبان براساس مستندات مطروحه که
تبيين شد ،در نظر داشت.

2ـ .1نظر و رويۀ شوراي نگهبان
پس از تبيين دو نظريۀ موجود در مورد صالحيت يا عدم صالحيت فقهای شورای نگهبان
در نظارت شرعي بر قوانين مصوب شورای انقالب و پيش از انقالب پرداختيم ،حال به بررسي
نظر مرجع رسمي مفسر قانون اساسي و نهاد پاسدار شريعت در حوزۀ تقنيني نظام جمهوری
اسالمي ايران يعني شورای نگهبان ميپردازيم .بيترديد نظر ،برداشت و عملکرد شورای نگهبان
در امر نظارت بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب ،راهگشايي اساسي در
تبيين و شناخت صحيح از بحث حاضر است.
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شورای نگهبان به صالحيت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعي بر قوانين مصوب
شورای انقالب و قوانين مصوب پيش از آن معتقد است .نظر شورای نگهبان بهطور رسمي در
خصوص بحث حاضر در نظر تفسيری شمارۀ  1138مورخ  1891/2/3و مبتني بر اصل چهارم
قانون اساسي بيان شده است .نظريۀ تفسيری مزبور در پاسخ به شورای عالي قضايي وقت ،در
مورد مغايرت شرعي برخي از قوانين مصوب پيش از انقالب که در زمان حال (جمهوری
اسالمي) حاکم اند ،صادر شده است .متن سؤال و جواب شورا که حاکي از نظر تفسيری
شورای نگهبان در زمينۀ قانون اساسي است عيناً نقل ميشود:
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسي اين است که بهطور اطالق کليه قوانين و مقررات در تمام
زمينهها بايد مطابق موازين اسالمي باشد و تشخيص اين امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.
بنابراين قوانين و مقرراتي را که در مراجع قضائي اجراء ميگردد و شورای عالي قضائي آنها را
مخالف موازين اسالمي ميداند ،جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسالمي
برای فقهاء شورای نگهبان ارسال داريد»( .مجموعه نظريات شورای نگهبان.)13-11 :1831 ،
براساس نظر تفسيری مزبور ،شورای نگهبان تاکنون موارد متعددی از قوانين مصوب پيش از
انقالب را که مغاير با شرع بوده ،ابطال کرده است .برای مثال ميتوان به ابطال مادۀ ( )1811قانون
مدني مصوب  1812که فقهای شورای نگهبان مغاير با شرع دانستند اشاره کرد .مادۀ ()1811
قانون مدني مقرر ميداشت« :در مقابل سند رسمي يا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده،
دعوی که مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نميگردد» .فقهای شورای نگهبان
در نظر شمارۀ  2911مورخ  1892/3/3که در روزنامۀ رسمي شمارۀ  12218درج شده است ،در
مورد مادۀ مزبور چنين اعالم نظر کردند« :مادۀ  1811قانون مدني از اين نظر که شهادت بينۀ
شرعيه را در برابر اسناد معتبر ،فاقد ارزش دانسته ،خالف موازين شرعي بوده و بدين وسيله
ابطال ميگردد» .همچنين در نظر شمارۀ  12/81/11339مورخ  ،12/2/11شورای نگهبان بر
ابطال اين ماده تأکيد کرده است .ازاينرو در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران ،اين ماده
جايگاه قانوني ندارد .از لحاظ عملي و کاربردی نيز ميتوان گفت که امروزه ،استناد قضات به
مادۀ  1811قانون مدني مصوب  1812چشمگير نيست و ميتوان آن را از جمله مواد قانوني
برشمرد که در احکام قضايي دادگاههای دادگستری مورد استناد قرار نميگيرد (بندرچي،
 .)81 :1832عالوهبر مادۀ  1811قانون مدني ،مصاديق ديگری مانند مادۀ ( )1قانون افراز و
فروش امالك مشاع مصوب  1812/3/22و مادۀ ( )281به بعد قانون آيين دادرسي مدني مصوب
 1891/9/9و حق کسب و پيشه موضوع مادۀ  11قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب
 ،1819/1/2مادۀ  121 ،121 ،121 ،128 ،122 ،121مکرر 131 ،122 ،تا  212 ،138و 211قانون
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مجازات عمومي سال ( 1811مهرپور[1832 ،ب] )181-183 :و قانون حفظ آثار ملي مصوب
( 1811مهرپور[1832 ،ب] )111-191 :از جمله قوانين مصوب پيش از انقالب هستند که فقهای
شورای نگهبان آنها را مغاير با شرع دانستهاند .همچنين فقهای شورای نگهبان در تاريخ
 1811/11/11طي نامهای به وزارت مسکن و شهرسازی آييننامۀ اجرايي قانون لغو مالکيت
اراضي شهری مصوب شورای انقالب را مغاير شرع دانسته است و عالوهبر اين «اليحۀ قانوني
راجعبه محدوديت داشتن مغازۀ گوشتفروشي» مصوب  1811/1/21شورای انقالب (مهرپور،
[1832ب] )112 :رأساً مواد آن را براساس اصل چهارم قانون اساسي مغاير شرع دانستند و آن را
باطل کردند.
براساس نظر تفسيری مذکور و مصاديق مزبور ،بايد گفت که نظر و رويۀّ شورای نگهبان در
نظارت شرعي فقهای اين شورا بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين مصوب پيش از
انقالب بهوضوح و صراحت مشخص است .شورای نگهبان با پذيرفتن صالحيت نظارت
شرعي فقهای شورای نگهبان بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب ،خط
بطالني در عالم عمل بر نظريۀ عدم شمول اصل چهارم قانون اساسي در نظارت شرعي بر
قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب کشيده است (مجموعه نظريات شورای
نگهبان.)13-11 :1831 ،

 .2نظارت بر قوانين از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي
1ـ .2صالحيت يا عدم صالحيت شوراي نگهبان
همان طورکه پيشتر گفتيم ،قانون اساسي در خصوص اعطای صالحيت يا عدم صالحيت به
شورای نگهبان در بحث نظارت بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين مصوب پيش از
انقالب از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي ساکت بوده و حکم صريح يا مستقيمي را در
اصول خود برای اين مسئله پيشبيني نکرده است .حقوقدانان نيز برخالف بحث نظارت شرعي
بر قوانين مذکور ،در بحث نظارت از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي ورود نکردهاند .در
بحث ص الحيت يا عدم صالحيت شورای نگهبان در نظارت بر قوانين مصوب شورای انقالب
و قوانين مصوب پيش از انقالب از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي دو فرضيه مطرح
ميشود:
فرضيۀ نخست که عدم صالحيت شورای نگهبان در نظارت بر قوانين مذکور از حيث عدم
مغايرت با قانون اساسي پذيرفته ،مبتني بر اين دليل است که براساس يك اصل کلي در علم
حقوق ،اصل بر عدم صالحيت در حقوق عمومي است و هنگام شك و ترديد در اصل
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صالحيت يك شخص حقوقي حقوق عمومي بايد ناصالح بودن آن مقام را بر صالحيت وی در
آن موضوع مقدم بدانيم (طباطبائي مؤتمني )1(.)192 :1832 ،ازاينرو با توجه به عدم پيشبيني
صالحيت مزبور در قانون اساسي برای شورای نگهبان نميتوان چنين صالحيتي را برای اين
شورا متصور شد و در نظر گرفتن رسالت نظارت بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين
پيش از انقالب از جانب شورای نگهبان ،از حيث عدم مغايرت آن قوانين با قانون اساسي،
نيازمند پيشبيني چنين صالحيتي در قانون اساسي است .نظر و رويۀ ظاهری شورای نگهبان
نيز مؤيد پذيرش عدم صالحيت خويش در اين زمينه است ،هرچند نظر مذکور بهصراحت از
جانب شورای نگهبان ابراز نشده است ،مواردی وجود دارد که شورای نگهبان نظر به عدم
صالحيت در موضوع فوق داده است .نکتۀ شايان توجه در بحث حاضر آن است که استناد به

اصل عدم صالحيت در حقوق عمومي بهصورت کلي محل بحث و تأمل است .هرچند اصل-
عدمصالحيت يکي از اصول اساسي در حقوق عمومي است ،لکن استناد به اين اصل کلي
زماني صورت ميگيرد که نتوانيم اصل صالحيت را احراز کنيم و درصورتيکه بتوان از هر
طريقي صالحيتي را اثبات کرد ،استناد به اصل عدم صالحيت خدشهپذير و قابل نقد است .اين
موضوع در «نتيجۀ بحث» بررسي ميشود.
در مقابل استدالل مذکور در فرضيۀ نخست ،فرضيۀ رقيب مبني بر پذيرش صالحيت
ش ورای نگهبان در نظارت بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب از حيث
عدم مغايرت با قانون اساسي نيز داليلي را برای اثبات حقانيت خود مطرح ميکند .برای فرضيۀ
حاضر سه دليل ميتوان بيان کرد؛ اول آنکه ،براساس اصل چهارم قانون اساسي کليۀ قوانين
حاکم در جمهوری اسالمي ايران بايد مبتني بر موازين شرعي باشد و تخلف از آنها برای هيچ
کس جايز نيست .ازاينرو هر فعل يا ترك فعلي که مغاير با قانون اساسي (مبتني بر شرع)
باشد ،به طريق اولي مغاير با شرع هم خواهد بود (موسيزاده .)811 :1831 ،قانون اساسي يکي
از اقسام و شقوق موازين اسالمي است و دامنۀ تعريف موازين اسالمي با تفسير موسع شامل
قانون اساسي نيز ميشود و براساس اصل چهارم قانون اساسي رعايت کردن و لحاظ آن در
قوانينِ حاکم ،الزامي است .درنتيجه براساس اصل چهارم قانون اساسي و همانند بحثي که در
فصل قبل مطرح شد ،ميتوان قائل به صالحيت فقهای شورای نگهبان در نظارت بر قوانين
مصوب شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب از حيث عدم مغايرت آنها با قانون اساسي
بود .به عبارت ديگر ،حکم اصل چهارم قانون اساسي در ابتنای قوانين بر موازين اسالم در
خصوص ابتنای قوانين به قانون اساسي نيز الزماالجراست و اين صالحيت برای فقهای شورای
نگهبان در قانون اساسي در نظر گرفته شده است.
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عالوهبر دليل مذکور ميتوان دليل ديگری را نيز در راستای اثبات فرضيۀ مزبور بيان کرد :با
توجه به اينکه مبنای پذيرش و گردن نهادن به قانون اساسي ،تنفيذی است که از جانب ولي
فقيه بر آن صورت گرفته ،قانون اساسي همچون حکمي از احکام حکومتي ولي فقيه است و
حکم حکومتي نيز يکي از احکام شرع تلقي ميشود ،و از سوی ديگر ،اگر شورای نگهبان و
به ويژه فقهای آن را ملزم به تبعيت از احکام حکومتي ولي فقيه بدانيم و آنها ملزم باشند
مصوباتي از مجلس را که در تغاير با احکام حکومتي است ،بهدليل مغايرت با شرع رد کنند،
قوانين مصوب شورای انقالب و مجلس شورای ملي نيز در صورت مغايرت با قانون اساسي،
در اصل ،مغاير حکم حکومتي ولي فقيه است و از اين نظر ،فقهای شورای نگهبان صالحيت
ابطال قوانين مذکور را به استناد مغايرت با قانون اساسي (حکم حکومتي ولي فقيه) خواهند
داشت.
لکن هر دو دليل مذکور خدشهپذير و قابل نقد است .در نقد استداللهای مذکور ميتوان
گفت قانون اساسي ،بين «موازين شرع» و «قانون اساسي» تفکيك قائل شده و احکام متفاوتي
در مورد هريك از آنها مقرر شده است .نظارت بر عدم مغايرت قوانين با شرع ،بر عهدۀ
«فقهای شورای نگهبان» و نظارت بر عدم مغايرت قوانين با قانون اساسي بر عهدۀ تمام اعضای
شورای نگهبان قرار داده شده است .اين تفکيك در هر دو دليل مذکور مخدوش بوده و
تفکيکي بين شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان صورت نپذيرفته است .ضمن اينکه در
قانون اساسي در همه جا اين دو عبارت در کنار هم آمده و در هيچ جا ،هيچيك جايگزين
ديگری نشده است .همچنين در رد دليل اول ،عالوهبر نقد مذکور بايد گفت که اساساً
حقوقدانان تعاريف گوناگوني از اصطالح مزبور (موازين اسالمي) بيان کردهاند ،اما آنچه در
تعريف اين اصطالح مقرون به صحت بهنظر ميرسد ،آن است که مقصود از موازين اسالمي،
همان احکام اسالمي است و نه عقايد ،اخالق اسالمي ،اصول عمليه و حتي قانون اساسي )9(.در

رد دليل دوم نيز بايد گفت که خود ولي فقيه (در مقام تنفيذکنندۀ قانون اساسي) قانون اساسي
را از مصاديق موازين شرع تلقي نکرده است .ايشان با تنفيذ قانون اساسي ،تفکيك بين نظارت
شرعي و نظارت از حيث قانون اساسي را پذيرفته است.
حال مي توان گفت که استناد به اصل عدم صالحيت برای اثبات عدم صالحيت شورای
نگهبان در بررسي قوانين مذکور نابجا خواهد بود ،چراکه همانطورکه گذشت ،اين اصل -همانند
ديگر اصول عمليه -زماني کاربرد دارد که دليلي وجود نداشته باشد و حال که دليلي برای
صالحيت اقامه شد ،استناد به اصل منتفي خواهد بود.
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2ـ .2نظر و رويۀ شوراي نگهبان
در مبحث پيشين و در ذيل فرضيۀ عدم صالحيت شورای نگهبان در نظارت بر قوانين
مصو ب پيش از انقالب و قوانين مصوب شورای انقالب ،گفتيم که نظر و رويۀ شورای نگهبان
بهعنوان يکي از داليل عدم صالحيت شورا در نظارت بر قوانين مزبور از حيث قانون اساسي،
قابل طرح است.
برای شناخت نظر و رويۀ شورای نگهبان در اين زمينه ،چند مصداق قابل ذکر است که در
اينجا به آنها اشاره ميشود :اول ،هنگاميکه مجلس شورای اسالمي در ذيل مصوبهای ،درصدد
توسعۀ احکام قانوني از قوانين مصوب پيش از انقالب است ،شورای نگهبان با رجوع به قانون
اصلي ،مصوبۀ مجلس شورای اسالمي را از حيث شرع و قانون اساسي ارزيابي و نظارت ميکند
و ممکن است موادی از قانون مورد بررسي را مغاير با قانون اساسي اعالم کند .در اين زمينه
ميتوان به «طرح تسری آييننامۀ معامالت شهرداری تهران مصوب  1811با اصالحات بعدی به
شهرداریهای شهرهای باالی يك ميليون نفر جمعيت ،کالنشهرها و مراکز استانها» و نظر
()2

شورای نگهبان در مورد آن به شمارۀ  33/81/82111مورخ  1833/1/21اشاره کرد.

شورای

نگهبان موادی از اين آييننامه را که پيش از انقالب تصويب شده بود ،مغاير با اصولي از قانون
اساسي مانند اصول  12 ،1و  181دانست .بر اين اساس ميتوان گفت که شورای نگهبان در اين
مورد و مصاديقي از اين دست ،نظر به عدم صالحيت خويش در نظارت بر قوانين مصوب پيش
از انقالب و شورای انقالب از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي داشته است ،مگر در مواردی
که قوانين مذکور بهنحوی مصوبۀ مجلس شورای اسالمي محسوب شوند.
استدالل شورای نگهبان در نظارت بر اين مصاديق آن است که اين موارد قانونگذاری
جديدی محسوب ميشود و براساس اصل ( )21قانون اساسي ،مجلس شورای اسالمي قاعدۀ
حقوقي جديدی را مقرر کرده است .بهعبارت ديگر تسری قانون مصوب پيش از انقالب از
جانب مجلس شورای اسالمي ،خود به طور مستقل گزارۀ جديد حقوقي تلقي شده است که
شورای نگهبان براساس اصول ( )11( ،)11( ،)22و ( )19قانون اساسي مصوبۀ مجلس شورای
اسالمي را از حيث شرع و قانون اساسي مورد نظارت قرار داده است .ازاينرو نميتوان گفت
که اين دست از نظرها و رويۀ شورای نگهبان مؤيد پذيرش صالحيت نظارت بر قوانين مصوب
شورای انقالب و قوانين پيش از انقالب از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي از جانب
شورای نگهبان است.
دوم ،شورای نگهبان در پاسخ به پرسشي در مورد مغايرت برخي از قوانين مصوب پيش از
انقالب و شورای انقالب با قانون اساسي ،رويۀ عدم صالحيت را اتخاذ کرده است .شورای
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نگهبان در ضمن «پاسخ به پرسش در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت قانون استقالل
کارشناسان رسمي دادگستری مصوب شورای انقالب با قانون اساسي» به شمارۀ 22/21/8111
مورخ  1822/1/13اشاره کرد که «ممکن است موادی از اين قانون خالف قانون اساسي باشد،
لکن اظهارنظر در مورد خالف قانون اساسي بودن قوانين گذشته از صالحيت شورای نگهبان
خارج است» (مجموعه نظريات شورای نگهبان .)112 :1831 ،هرچند که اين نظر شورای
نگهبان در پاسخ به پرسش مدير کل قضايي وقت قوۀ قضائيه و در مقام جواب به يك سؤال
بوده و نميتوان آن را نظر تفسيری محسوب کرد- ،چراکه نظر تفسيری شورای نگهبان تابع
تشريفاتي خاص (مانند آرای موافق سهچهارم اعضا و درخواست افراد مشخص در آييننامۀ
داخلي شورای نگهبان) و در زمينۀ يکي از اصول قانون اساسي است و اثر «در حکم قانون
اساسي بودن» را داراست -لکن نظريۀ مذکور ميتواند بهعنوان اماره و قرينهای مبني بر پذيرفتن
عدم صالحيت شورای نگهبان در نظارت بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين مصوب
پيش از انقالب از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي ،از جانب اين شورا تلقي شود.
با بررسي و امعان نظر در نظر و رويۀ شورای نگهبان درمييابيم ،که تمايل شورای نگهبان
در اظهارنظرهای خود به سمت عدم صالحيت نظارت بر قوانين مصوب شورای انقالب و
قوانين پيش از انقالب از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي بوده است.

نتيجهگيري
* پيشنهادها و راهكارهاي عملي براي نظارت بر قوانين سابق از حيث عدم مغايرت با
قانون اساسي و شرع:
در تحليل دارا بودن يا نبودن صالحيت شورای نگهبان در نظارت بر قوانين مصوب شورای
انقالب و قوانين مصوب پيش از انقالب از حيث شرع و قانون اساسي ،بايد اصل و فلسفۀ
وجودی شورای نگهبان بهطور ويژه مورد توجه قرار گيرد .رسالت و هدف اصلي تشکيل
شورای نگهبان حفاظت و پاسداری از عاليترين هنجارهای نظام جمهوری اسالمي ايران يعني
شرع و قانون اساسي است .مبنای تشکيل شورای نگهبان از نگاه خبرگان مجلس بررسي نهايي
قانون اساسي مشروعيت بخشي به قوانين مصوب مجلس از حيث مطابقت با شريعت اسالم
است (مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي .)12 :1891 ،اين نوع نگاه به
قانونگذاری متأثر از نگاهي مکتبي و ايدئولوژيك به قانونگذاری است .وقتي مکتب اسالم
بهعنوان مبنا و اساس تشکيل حکومت پذيرفته شد ،بايد قوانين و آنچه را که لزوم اجرا دارد
همسو و عدم مغاير با احکام آن تدوين کرد (درويش متولي[1812 ،ب] .)9 :در همين راستا در
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جلسۀ يازدهم مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ،شهيد بهشتي(ره) در مورد لزوم اسالمي
بودن قوانين و مقررات ميفرمايند« :در يك جامعۀ اسالمي کليۀ قوانين و مقررات و
تصويبنامهها و آييننامهها بايد ناظر داشته باشد و بايد قوانين و مقررات را با مراجعه به منابع
و مأخذ اسالمي مشخص کرد و بعد از نظر روشهاى قانون اساسي آن را دنبال کرد و تکميل
کرد» (مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي.)291 :1891 ،
ازاين رو ،علت اساسي و مبنای اصلي تأسيس شورای نگهبان پاسداری از شريعت اسالم و
ابتنای همۀ قوانين و مقررات حاکم در جامعۀ اسالمي به احکام و موازين اسالمي بوده است
(درويش متولي[1812 ،ب] .)2 :نظارت شرعي شورای نگهبان بر تمامي قوانينِ حاکم اعم از
مصوبات مجلس شورای اسالمي و قوانين مصوب پيش از انقالب يا شورای انقالب در نظام
جمهوری اسالمي ايران ،امری محتوم و ضروری است .در نتيجه براساس مجموع مستندات و
استداللهای مذکور ميتوان ديدگاه صالحيت فقهای شورای نگهبان در نظارت بر قوانين
مصوب پيش از انقالب يا شورای انقالب از حيث عدم مغايرت با شرع را پذيرفت .در
خصوص نظارت از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي نيز چنين است .در نظارت شورای
نگهبان بر قوانين پيش از انقالب و شورای انقالب از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي استناد
به اصل عدم صالحيت بالجهت بهنظر ميرسد و شورای نگهبان نيز بايد رويۀ خود را در
نظارت بر قوانين مزبور از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي بازبيني کند و اين صالحيت را
براساس اصول کلي قانون اساسي و به موجب سازوکاری که در ادامه بيان ميشود ،مورد لحاظ
و امعان نظر قرار دهد.
پس از بيان نظرها ،فرضيات و استداللهای مختلف و پي بردن به نظر مقرون به صواب ،در
گام نهايي بايد پيشنهادها و راهکارهای عملي برای اعمال به نحو احسن و مطلوب صالحيت
شورای نگهبان در نظارت شرعي و قانون اساسي بر قوانين مصوب شورای انقالب و قوانين
مصوب پيش از انقالب بيان شود.
پيش از ارائۀ راهکار ،شايان ذکر است که مجلس شورای اسالمي در سال  1891و در اولين
آيين نامۀ داخلي مجلس شورای اسالمي در مورد اين موضوع ،حکمي را مقرر کرد که هرچند
به صالحيت شورای نگهبان در اين موضوع ارتباطي ندارد ،درصدد شناخت و اصالح قوانين
مصوب پيش از انقالب و شورای انقالب بود .مادۀ ( )91آييننامۀ داخلي مجلس شورای
اسالمي مصوب  1891/8/28مقرر ميکرد که «از اولين دورۀ مجلس شورای اسالمي کميسيون
ويژهای بهمنظور رسيدگي به قوانين گذشته اعم از قوانين شورای انقالب و قوانين قبل از
انقالب تشکيل ميشود .اين کميسيون متناسب با انقالب اسالمي تغييرات الزم را در قوانين
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گذشته پيشنهاد مينمايد که بهصورت طرح يا اليحه مطابق آئيننامه در مجلس مطرح شود».
لکن اين روش در عمل با شکست مواجه شد و ظاهراً از طرف کميسيون مذکور در طول
حيات خود هيچ اقدامي صورت نگرفته است (هاشمي211 :1831 ،؛ خامنهای21-29 :1893 ،؛
سخنان دکتر هاشمي :شفيعي سروستاني .)192 :1831 ،در آييننامۀ داخلي مجلس مصوب
 1821که در حال حاضر مجراست ،چنين کميسيوني وجود ندارد.
برخي در اين زمينه پيشنهاد کردهاند ،درصورتيکه شورای نگهبان از هر طريق به خالف
شرع بودن قانوني مطلع شد و بر آن صحه گذاشت ،به مجلس اعالم کند تا مجلس به اصالح
يا لغو آن قانون اقدام کند (درويشوند و راجي .)128 :1811 ،در نگاه نخست ،اين پيشنهاد،
پيشنهاد خوبي تلقي ميشود .اما ايراد اين پيشنهاد آن است که تصريح ندارد که آيا مجلس
الزامي به اصالح يا لغو آن قانون مغاير با شرع دارد يا خير .اگر پيشنهاد مذکور يك تخيير برای
مجلس محسوب شود ،ناقص بوده و فاقد ضمانت اجرای مناسب است و در صورت الزام به
قانونگذاری ،اين ايراد وارد است که براساس اصل ( )21قانون اساسي ابتکار قانونگذاری ،از
طريق طرح نمايندگان يا اليحۀ دولت صورت ميگيرد .از سويي ديگر بر مبنای اصل ()21
قانون اساسي نميتوان الزامي را برای مجلس در امر قانونگذاری لحاظ کرد .ازاينرو شورای
نگهبان نميتواند مجلس شورای اسالمي را به قانونگذاری (اصالح يا ابطال) ،در خصوص
قوانين مصوب شورای انقالب يا قوانين مصوب پيش از انقالب که شورای نگهبان آن را مغاير
با شرع ميداند ،ملزم کند .ضمن اينکه بهنظر ميرسد پيشنهاد مذکور مبتني بر اين پيشفرض
است که شورای نگهبان صالحيت ابطال قوانين مصوب شورای انقالب و قبل از انقالب را
ندارد و صرفاً مي تواند مغايرت اين قوانين با شرع يا قانون اساسي را اعالم کند و اين مجلس
است که صالحيت لغو يا اصالح قوانين مصوب پيشين را داراست ،چراکه ابطال قوانين پيشين
توسط شورای نگهبان ،موجب ايجاد خأل قانوني خواهد شد .با توجه به مطالبي که در اثنای
نوشتار گفته شد و صالحيت شورای نگهبان برای ابطال قوانين مغاير شرع و قانون اساسي به
اثبات رسيد و ايراد ايجاد خأل پاسخ داده شد ،ميتوان گفت که پيشنهاد مذکور ،از نظر مبنا ،با
آنچه در اين نوشتار مورد پذيرش قرار گرفت ،متفاوت است و نميتوان پيشنهاد حاضر را
مقرون به صواب دانست.
پيشنهاد ديگری نيز در بحث حاضر مطرح است که براساس آن بايد قانوني وضع و
تصويب شود که نحوۀ اعالم نظر شورای نگهبان و اجرای آن را اعالم دارد (مهرپور،
[1832الف] .)23 :توضيح بيشتر آنکه ،همانطورکه برای نحوۀ نظارت شورای نگهبان بر
انتخابات ،به قانون نيازمنديم و سازوکار نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان ،در قانون
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مشخص شده است ،در اين زمينه هم ميتوان سازوکار قانوني را طراحي کرد که مثالً چه
اشخاصي و چگونه بتوانند موضوع را به شورای نگهبان اطالع دهند و شورا چطور اعالم نظر

کند )3(.در اين مورد که چه اشخاصي بتوانند مغايرت قوانين پيش از انقالب و شورای انقالب
با قانون اساسي و شرع را به شورای نگهبان اطالع دهند ،ميتوان برای تمام اشخاص اين
صالحيت را قائل شد -همانطورکه عمالً در حال حاضر ،هر کسي ميتواند مغايرت با شرع را
در خصوص قوانين مذکور به فقهای شورای نگهبان اطالع دهد و از آنها ابطال آن را بخواهد-
يا اين امر را به اشخاص مشخصي محدود کرد ،همچنانکه در خصوص استفسار از شورای
نگهبان طبق مادۀ ( )13آييننامۀ داخلي شورای نگهبان ،صرفاً مقام معظم رهبری ،رؤسای سه
قوه و اعضای شورای نگهبان اين صالحيت را دارند .در هر دو صورت ،بايد هريك از اعضای
اين شورا بتواند از شورای نگهبان اعالم نظر در قوانين سابق را بخواهد و حتي شورای نگهبان
ميتواند مرکز تحقيقات شورای نگهبان را که بازوی پژوهشي و مشورتي شورای نگهبان است،
مأمور کند تا به شناسايي قوانين سابق که در مظان مغايرت با شرع يا قانون اساسياند ،اقدام
کند و زمينه را برای پيشنهاد يکي از اعضای شورای نگهبان بهمنظور طرح موضوع در شورای
نگهبان برای اعالم نظر در مورد آن قوانين ،فراهم سازد.
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يادداشتها
 .2قوانين مصوب قبل از انقالب اسالمي ،شامل مصوبات مجلس شورای ملي و مجلس
سناست ،همچنين مصوبات کميسيونهای اين مجالس را که شأن قانوني دارد در برميگيرد.
 .1به موجب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداری» مصوب  ،1812قانون ديوان
عدالت اداری مصوب 1891نسخ شده و احکام مقرر در مادۀ ( )21سابق ،در مادۀ ( )12و
تبصرۀ « »2مادۀ (« )31قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداری» (مصوب
 )1812عيناً آورده شده است.
 .9برخي از استادان نيز موضع خاصي را در اين خصوص ابراز نکردهاند؛ برای مثال ميتوان به
دکتر ابوالفضل قاضي اشاره کرد که بهصورت کلي معتقدند که دامنه و برد اصل چهارم
قانون اساسي حاکم بر کليۀ شبکۀ قانونگذاری کشور است ،بدون آنکه نظری را در مورد
نظارت بر قوانين پيش از انقالب بيان دارند (قاضي.)128 :1821 ،
 .4برای مطالعۀ بيشتر ر.ك :درويش متولي ،شمارۀ مسلسل .1812 ،18121181
 .5بر خالف حقوق عمومي که اصل را بر عدم صالحيت اشخاص (حقوقي و حقيقي) دانسته
است ،در حقوق خصوصي اصل بر اهليت اشخاص است (صفايي و قاسمزاده.)219 :1831 ،
 .6برای مطالعۀ بيشتر ر.ك :درويش متولي.111-182 :1812 ،
7. http: //rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/720635

 .8البته ممکن است برخي قائل به عدم صالحيت مجلس برای تصويب قانون در اين زمينه
باشند ،که در فرض پذيرش اين نظر ،خود شورای نگهبان بايد در خصوص مسائل مذکور
در متن تصميم بگيرد .بحث دربارۀ صالحيت يا عدم صالحيت مجلس در اين مورد ،به
پژوهشي جداگانه نياز دارد که از حوصلۀ اين نوشتار خارج است.
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منابع و مآخذ
الف) كتابها
ادارۀ کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ( ،)1891صورت مشروح
مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ،تهران :انتشارات ادارۀ کل امور فرهنگي و
روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،چ اول ،چهار جلد.
امور تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات (تدوينکننده) ،)1811( ،مجموعۀ اساسي ،تهران:
معاونت تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ،چ دوم.
برزگر خسروی ،محمد (« ،)1811حاکميت شرع بر تقنين مجلس شورای اسالمي در مشروح
مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي» ،دين و قانون ،تهران :انتشارات دانشگاه امام
صادق(ع) ،چ اول.
خميني ،روحاهلل ( ،)1823صحيفۀ امام ،تهران :مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ،چ
اول ،ج شانزدهم..
شفيعي سروستاني ،ابراهيم ( ،)1831قانونگذاري در نظام جمهوري اسالمي ايران ،قم:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،چ اول.
صفايي ،حسين؛ قاسمزاده ،مرتضي ( ،)1831حقوق مدني :اشخاص و محجورين ،تهران:
انتشارات سمت ،چ شانزدهم.
طباطبائي مؤتمني ،منوچهر ( ،)1832حقوق اداري ،تهران :انتشارت سمت ،چ پانزدهم.
عميد زنجاني ،عباسعلي ( ،)1831حقوق اساسي ايران ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چ اول.
عميد زنجاني ،عباسعلي (1121ق) ،فقه سياسي (فقه استداللي) ،تهران :انتشارات اميرکبير ،ج.1
قاضي ،ابوالفضل ( ،)1821گفتارهايي در حقوق عمومي ،تهران :نشر دادگستر ،چ اول.
مدني ،سيد جاللالدين ( ،)1829حقوق اساسي در جمهوري اسالمي ايران ،تهران :انتشارات
صدا و سيمای جمهوری اسالمي ايران (سروش) ،چ دوم ،ج چهارم.
مدني ،سيد جاللالدين ( ،)1831حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسالمي ايران،
تهران :انتشارات پايدار ،چ پانزدهم.
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مرکز تحقيقات شورای نگهبان (تدوينکننده) ،)1831( ،مجموعه نظريات شوراي نگهبان
تفسيري و مشورتي در خصوص اصول قانون اساسي به انضمام استنفساريهها و تذكرات،
تهران :مرکز تحقيقات شورای نگهبان.
ِ
معاونت
موسيزاده ،ابراهيم و همکاران ( ،)1811دادرسي اساسي در جمهوري اسالمي ايران ،تهران:
تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوری و مرکز تحقيقات شورای نگهبان.
موسيزاده ،ابراهيم ( ،)1811حقوق اداري ،تهران :انتشارات دادگستر ،چ اول.
مهرپور ،حسين ( ،)1821مجموعه نظريات شوراي نگهبان ،تهران :انتشارات کيهان ،ج اول.
مهرپور ،حسين ([)1832الف] ،ديدگاههاي جديد در مسائل حقوقي ،تهران :انتشارت اطالعات ،چ سوم.
مهرپور ،حسين ([)1832ب] ،مجموعه نظرات شوراي نگهبان ،تهران :نشر دادگستر ،چ اول ،ج دوم.
هاشمي ،سيد محمد ( ،)1831حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :انتشارات
دادگستر ،چ پنجم ،ج دوم.
هدايتنيا ،فرجاهلل ( ،)1832شوراي نگهبان :پرسشها و پاسخها ،تهران :کانون انديشۀ جوان.
هدايتنيا گنجي ،فرجاهلل؛ کاوياني محمدهادی ( ،)1831بررسي فقهي-حقوقي شوراي نگهبان،
تهران :پژوهشکدۀ فرهنگ و انديشۀ اسالمي ،چ اول.
يزدی ،محمد ( ،)1821قانون اساسي براي همه ،تهران :انتشارات اميرکبير ،چ اول.

ب) مقاالت
احمدی ،عيدمحمد (« ،)1839مباني قانونگذاری در افغانستان» ،ماهنامۀ معرفت ،ش .113
بندرچي ،محمدرضا (« ،)1832ارزش سند رسمي ضرورت احيای مادۀ  1811قانون مدني»،
نشريۀ حقوق دادرسي ،سال هفتم ،ش.11
خامنهای ،سيد محمد (« ،)1891اصل چهارم قانون اساسي» ،مجلۀ كانون وكالء ،ش ،112-118
صص.11-11
درويشمتولي ،ميثم ([)1812الف] ،صالحيتها و جايگاه شورای نگهبان در پرتو مذاکرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ،گزارش پژوهشي مركز تحقيقات شوراي نگهبان،
شمارۀ مسلسل .18121111
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درويشمتولي ،ميثم ([)1812ب]« ،مأخذ شريعت ناظر در نظام تقنيني جمهوری اسالمي ايران»،
فصلنامۀ حكومت اسالمي ،ش  ،92شماره .13
درويشوند ،ابوالفضل؛ راجي ،سيدمحمد هادی (« ،)1811تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات
در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران» ،مجلۀ حكومت اسالمي ،سال شانزدهم ،ش سوم.
کاتوزيان ،ناصر (« ،)1838اصول منطقي حاکم بر تفسير قانون اساسي» ،مجلۀ دانشكدۀ حقوق
و علوم سياسي دانشگاه تهران ،ش .99
مرتضوی ،سيد ضياء (« ،)1839مباني کلي فقهي حجاب و مسئوليت دولت اسالمي» ،فصلنامۀ
فقه ،ش .12
موسوی بجنوردی ،سيد محمد ،دانشپور ،افتخار (« ،)1811بررسي فقهي و حقوقي جايگاه
شورای نگهبان در نظام جمهوری اسالمي و نحوۀ نظارت آن بر قوانين و مقررات»،
پژوهشنامۀ متين ،ش .18
موسيزاده ،ابراهيم (« ،)1831تحليل فرجامشناختي از اصل چهارم قانون اساسي» ،فصلنامۀ
حقوق ،مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سياسي ،دورۀ  ،11ش .2
موسيزاده ،ابراهيم (« ،)1833ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران»،
مجلۀ آموزههاي حقوقي -دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،ش .12
مهرپور ،حسين (« ،)1893اصل چهارم قانون اساسي و قلمرو شمول آن» ،مجلۀ كانون وكالء،
ش.119-112
هدايتنيا گنجي ،فرجاهلل (« ،)1831نظارت شورای نگهبان بر قوانين و مقررات» ،رواق انديشه،
ش .11

ج) پايگاههاي اينترنتي
http: //www.rc.majlis.ir
http: //www.tasnimnews.com
http: //cl-m.ir
http: //haghgostar.ir
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Abstract
The main mission and jurisdiction of the Guardian Council is the
safeguard of superior norms of Islamic Republic of Iran, i.e., the
Constitution and Religion. Before the formation of the Islamic Assembly,
the competent legislative bodies (the National Assembly and the Senate
and the Revolutionary Council) have adopted laws that are nowadays
implementing in the Islamic Republic of Iran though they have not been
reviewed by the Guardian Council with respect to the abovementioned
superior norms. It is one of problematic issues in the legal system of the
Islamic Republic of Iran that how the council evaluates the lack of
inconsistency or the non-violation of such norms. So, the core issue in
this article is the possibility of Retrospective review of laws by the
council. We are arguing that it is possible, but in any case, there is a
separate argument.
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Guardian Council, Constitution, Supervision, the Revolutionary
Council acts, laws enacted before the revolution, the fourth principle.
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Abstract
One of the fundumental rights of individuals is a healthy environment.
Therefore, if it is damaged, as the other rights it have to be compensated.
In case that all conditions and factors of the tort liability exist, the victim
can claim for the compensatation. The polluter is obliged to compensate
the damages. Therefore, an obligation exists between the victim and the
polluter.In this article, we analize the most disputable problems that we
face in compensation of environmental pollution. The most important
question is what factors are important in determining the jurisdiction of
the court in settling environmental cases against the government and as
the compensation of the environmental damages are variable, what is the
best decision that courts can take to compensate them.
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compensation of losses, The court decisions.
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Abstract
The principle of separation of powers has been accepted by all
political systems as a way to divide tasks between government
institutions and good governance. However, due to the wide range of
tasks and competencies of governmental powers, the regulatory
mechanisms and methods are also provided which lead to better organize
policies and promote harmonious relations between the powers of
government and to prevent theoretical and practical conflicts in their
competences. Besides these regulatory procedures, in case of dispute,
legal systems according to their constitutional structures, have provided
some institutions and mechanisms for dispute resolution between
governmental bodies to prevent the occurrence or spread of tensions in
the Country.
In the legal system of Iran it is in the authority of the Supreme Leader
to resolve disputes and regulate the relations of the three branches of the
government under paragraph 7 of principle (110) of the constitution.
Accordingly, he issued the verdict in August 2011 for establishment of
the panel of dispute settlement and adjustment of the relations between
three branches as an advisory body in order to play the above-mentioned
role.
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Dispute Resolution of the Powers, Regulating Relations of the Powers,
Problem Solving System, Enforcement of the Constitution, the President.
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Abstract
This article is intended to investigate the Islamic Councils status in the
legal system of the Islamic Republic of Iran by reviewing the Councils
and other governmental bodies in light of the constitution and other laws
and regulations governing administrative bodies. Decision-making and
monitoring functions of the Islamic Councils distinguish them from
executive or legislative powers. Regarding to the criteria and principles
governing political institutions, it will become clear that the Councils
could not be situated within the three branches of government.
Given the ambiguities and contradictions in the legal system of
administrative agencies and legislative inattention to the nature of
administrative bodies, it is difficult to have a definite opinion on the
subject. Although the councils by their nature can be considered as nongovernmental public institutions but it is more accurate to recognize them
as governmental institutions, due to Article 2 of the Government Service
Management Code which provided that “all organizations mentioned in
the Constitution are known as the governmental agency”.
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Abstract
Limiting state power and protecting the rights and freedoms of
citizens thereto, are the major concerns of public law, in particular,
constitutional and administrative law. In this regard, the establishment of
judicial review of the government's actions as a mechanism to prevent its
arbitrariness was established. However, despite these concerns, in
different legal systems, some government's actions -for some reasonhave been excluded from the scope of judicial review. In this article, with
a descriptive-analytical method, reasons and examples of nonreviewability
based on the common law legal system , particularly the United Kingdom
are studied. Usually in all legal systems, some government's actions due
to the nature or other causes, are not subject to judicial review. At first
glance, excluding certain acts of government from judicial review, could
be seen contrary to the rule of law, but we should bear in mind that it is
only one of the mechanisms to ensure the rule of law. Hence, in respect of
exceptions, other monitoring mechanisms envisaged in the constitutional
and administrative law systems could be utilized.
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judicial review, the reasons for non-reviewability, non-reviewable
acts, the rule of law, administrative act.
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Abstract
The studies concerning legislation, recently transfer from political
science to public law. there are too many ideas distributed in heritage of
Shia jurisprudence about that. It is essential to discover and use them to
solve the problems related to constitutional law of Islamic Republic of
Iran as a religious political system. One of the most important of them is
the Theory of Shahid Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr known as
Manteghat-al-faragh. The goal of this paper is verifying his ideas about
legislation as a coherent theory, so that could be an equivalent for theories
of legislation in secular political systems. So, it is tried to explain these
ideas as a theory with more focus on rules legislated in Manteghat-alfaragh that have more similarity with modern concept of legislation.
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