
 
 

 
 

 
 

  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلناهمفصلناهم
 علمي ـ پژوهشي

 56شماره ، 5931 زمستان، پنجمسال 

 
 
 

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوريوزارت علوم، تحقیقات و فناوري 61/4/6333/ مورخ 13736/61/3 شمارهشماره  ييههبه موجب نامبه موجب نام
  تغییر یافته وتغییر یافته و« « دانش حقوق عمومیدانش حقوق عمومی»»به به « « هاي حقوق عمومیهاي حقوق عمومیبررسیبررسی»»  ييههعنوان فصلنامعنوان فصلنام

  44تا تا   66هاي هاي ن فصلنامه اعطا شد. این درجه شامل شمارهن فصلنامه اعطا شد. این درجه شامل شمارهپژوهشی به ایپژوهشی به ای  --علمیعلمی  ييههدرجدرج

 شود.شود.هاي حقوق عمومی نیز میهاي حقوق عمومی نیز میبررسیبررسی  ييههفصلنامفصلنام
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  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلناهمفصلناهم
 علمي ـ پژوهشي

 91شماره ، 9315 زمستان ،پنجمسال 
 شوراي نگهبان پژوهشكده صاحب امتياز:

 عباسعلي كدخدايي مديرمسئول:

 پيكسيامك ره :سردبير
 

 )به ترتيب حروف الفبا( هيأت تحريريهاعضاي 

 دانشگاه تهرانحقوق خصوصي دانشيار  ،ـ محسن اسماعيلي

 دانشگاه تهران حقوق عمومي استاديار  ،ـ فيروز اصالني

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي  دانشيار ،ـ غالمحسين الهام

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ محمدجواد جاويد

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي دانشيار  ،د حسينيـ سيدمحم

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ ولي رستمي

 عضو پژوهشكده شوراي نگهبان و دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداريحقوق خصوصي استاد  ،پيكسيامك رهـ 

 شوراي نگهبان  و عضو پژوهشكده دانشگاه تهرانحقوق عمومي استاد  ،ـ عباسعلي كدخدايي

 و عضو پژوهشكده شوراي نگهبان دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداريحقوق جزا و جرم شناسي ار استادي ،فريد محسنيـ 
 

 نيست. پژوهشكدهديدگاه شوراي نگهبان و  يهكنندمقاالت اين فصلنامه لزوماً بيان
 است.ل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ مجاز نق

 

 ،نيا )خسرو سابق(شهيد دهقانيكوچه  ،قرني سپهبد شهيد بانخيا ،تهران آدرس:
 پژوهشكده شوراي نگهبان ،21پالك روبروي مسجد الرحمن،

 812ـ  00111808فكس:  812ـ  00111861 :نتلف 21261 -2641تهران  صندوق پستي:
 mag.shora-gc.ir E-mail: mag@shora-rc.ir :سامانه فصلنامهآدرس 

مكاتبات با دفتر فصلنامه  يهي روند داوري آن و همچنين كليارسال مقاله و پيگير
 گيرد.صرفاً از طريق سامانه فصلنامه انجام مي

 ريال 888/288 قيمت:
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و پايگاه استنادي  mag.shora-gc.irاين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  -
 .گرددنمايه مي( ISCعلوم جهان اسالم )

محفوظ است و آن دسته از « دانش حقوق عمومي» يهصلنامكليه حقوق مادي براي ف -
 خود در مجموعه مقاالت، يا بخشي يهمنتشر يهنويسندگان محترمي كه در صدد انتشار مقال

 كتبي، موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.از يك كتاب هستند، الزم است با ارائه درخواست

 

 حقوق عمومي دانشمشي فصلنامه خط

حقوق  يهدانش حقوق عمومي، انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوز يهصلناممشي فخط

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

مرتبط  باشد. تحليل نظرات و تجارب حقوقي« حقوق عمومي»در جهت پيشرفت مطالعات مربوط به 

 باشد.مشي ميبا برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خطحقوق عمومي  يهبا حوز

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

 سازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايراننظام يهـ مطالع

اي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران هاي شورنقش و جايگاه كارويژه يهـ مطالع

 و بررسي نهادهاي مشابه

 مباني، نظريات، ساختار و كاركرد دولت يهـ مطالع

 ابزارهاي كنترل حقوقي قدرت، بازنگري و ارتقاء آن يهـ مطالع

 فقه حكومتي يهـ مطالع

 ساالري دينيـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردم

 نظارت بر عملكرد دولت گذاري وـ مقررات

 

 راهنماي نگارش مقاالت

 (mag.shora-gc.irاز نويسندگان محترم، با رعايت نكات زير مقاالت خود را از طريق سامانه فصلنامه )

 موارد زير در آنها مراعات شده باشد:گيرند كه صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي قرار مي ارسال نمايند.

 طور كامل و به صورت زير در ابتداي مقاله ذكر شود:خانوادگي و مشخصات نويسنده / نويسندگان بهنام و نام .1

 در صورت تعدد نويسندگان، حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.. 1-1

 كشور ـشهر  ـ رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاه. 1-2

 ان نوشته شود.آدرس ايميل نويسنده / نويسندگ. 1-3

ترين نتايج و روش تحقيق و مهم موضوع مقاله، سؤال وواژه و در بردارندۀ 222داراي  چكيده مقاله .2

 كليدواژه( باشد. 8تا  5فهرستي از واژگان كليدي )

 پژوهش، سؤال تحقيق، داليل ضرورت تحقيق، تبيين روش تحقيق، يهمقدمه مقاله حاوي موضوع و مسئل .3

 مرور ساختار مقاله باشد. و وضوع و ادبيات تحقيق م يهپيشين يهارائ

 نتيجه مقاله حاوي پاسخ به سؤال تحقيق و ارزيابي آن باشد. .4
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 شده به شكل زير آورده شود:قول يا موضوع استفادهدر پايان نقل  و منابع و مآخذ، در متن مقاله به ارجاع .5

 (.25شماره آيه(. مثال: )حديد:  . قرآن كريم: )نام سوره،5-1

منابع فارسي: )نام خانوادگي مؤلّف، سال نشر، جلد: صفحه ـ بدون درج مخفف ص(؛ مثال: . 5-2

 (.83: 2، ج1331)حسيني، 

 (.Plantinga, 1998, vol 2: 71منابع التين: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤلّف(؛ مثال: ). 5-3

( Ibid, op.citربرد كلمات همان، پيشين و... )شود و از كاتكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان  .1

 خودداري شود.

 )داخل قالب( سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبااي در يك چنانچه از نويسنده .3

 (. در چنين مواردي،85 :2]الف[، ج1331 مثال: )حسيني، پس از سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.

 گردد.بع نيز حرف مذكور در داخل قالب پس از سال انتشار ذكر ميدر فهرست منا

معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات )در صورت لزوم( با  تمام توضيحات اضافي و همچنين .8

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

 [ خواهد بود(.5دمتني ]بنروش درون

 :صورت زير ارائه شوددر پايان مقاله، فهرست الفبايي منابع فارسي و التين به  .9

 ارسي و عربي و سپس منابع التين.ابتدا منابع ف. 9-1

، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، نام كتاب: نام خانوادگي، نام نويسنده )تاريخ چاپ(، كتاب. 9-2

 نوبت چاپ، جلد.

 ،نام نشريه، «عنوان مقاله»خانوادگي، نام نويسنده )سال انتشار(،  : نامله مندرج در مجالتمقا. 9-3

 دوره نشريه، شماره نشريه، صفحات مقاله.

خانوادگي و نام نويسنده )تاريخ چاپ(: : نامهاالمعارفمقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايره. 9-4

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

معادل  اًتمام سندگان،نام و مشخصات نويسنده/نويها، كليدواژهو  ترجمۀ انگليسي عنوان مقاله، چكيده .12

 همراه مقاله ارسال گردد. فارسي آنها

، كتابنامه  TimesNewRoman11))التين BLotus12، متن مقاله با قلم Word2007مقاله در محيط  .11

BLotus11 التين((TimesNewRoman10  ها و يادداشتBLotus10 التين((TimesNewRoman9 

 حروفچيني شود.

ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از  گذاري عددي باشد.عناوين )تيترها( با روش شماره .12

و... ـ تيترهاي  2-1، 1-1ا و... ـ تيترهاي فرعي ب 2، 1راست به چپ تنظيم شود )تيترهاي اصلي با 

 و پس از آن با حروف ابجد باشد(. و... ـ 2-1-1، 1-1-1تر با فرعي

 كلمه بيشتر نباشد )از ابتداي مقاله تا پايان فهرست منابع(. 3522كلمه كمتر و از  4522حجم مقاله، از   .13

 مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد. .14

 لي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.مقاله ارسا .15

 .فصلنامه در اصالح و ويرايش مقاالت آزاد است .11

 



 
 

 فهرست مطالب

 

 1 ................................................................... راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی ■
 حامد كرمي ● 

 

( قانون اساسی جمهووری اسويمی   58مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم ) ■
 23 ....................................................................................................................................... ایران

 سجاد فوالدوند، خواهمرتضي نجابت، زادهجواد تقي ● 
 

جمهوور در ناوام حقووقی    بررسی عدم صيحیت وضع مقررات توسو  ریوی    ■
 11 ......................................................................................................... وری اسيمی ایرانجمه

 سیده زهرا سعید، مهدی بالوی ● 
 

 11 ............................. های ناارت اساسی بر قوانین عادی در ناام حقوقی هندها و محدودیتحوزه ■
 مازیار خادمي، ازندریانياكبر گرجي علي ● 

 

 11 ...................... تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی ■
 د منصوری بروجنيممح، نژادسید احمد حبیب ● 

 

حق دسترسی به دادگسوتری در دیووان عودالت اداری بوا ن واهی بوه نارهوای         ■
 103 ..................................................................................................................... شورای ن هبان

 مجتبي همتي ● 
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 راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی

 *حامد کرمی
 

 ایران ،تهران ،استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد
 

 11/11/1931: رشيپذ  11/7/1931: افتيدر

 يدهکچ
ها تعلق دارد. ارزش تمامی نسلشود و به اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می

حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای  سازی نخست سبباقتصادی این اموال در درجه
های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اندازیجلوگیری از دست

های نوین، تقویت اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوری
ی راهکارهای حقوقی ها در این زمینه، ارائهین شیوهترنهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهم

های قانونی برای حمایت از اموال عمومی ای معضالت است. ظرفیتعنوان روشی برای حل ریشهبه
کار گرفته شود و در صورت وجود خأل یا نقصان قانونی ضروری است با باید بهنحو کارامدی میبه

های حقوقی ات تقنینی مناسب صورت پذیرد. در این نوشته شیوهاستفاده از تجارب سایر کشورها اقدام
موجود در حقوق اداری برای حفاظت از اموال عمومی بررسی و وضعیت نظام حقوقی ایران در این 

شود. حقوق ایران با اینکه در بسیاری از موارد بستر حقوقی الزم برای حمایت از اموال زمینه تبیین می
ها دچار فقدان یا نقص قانونی است. بنابراین در بخش اول مشکل در ی عرصهعمومی را دارد، در برخ

 ای برای اجرا وجود ندارد.ی فهم قانون یا عدم اجراست و در بخش دوم قاعدهزمینه

 اموال عمومی، اموال دولتی، حمایت از اموال عمومی، مالکیت. :هادواژهيلك

                                                                                                                                                       
 * E-mail: Hamed.karami@ut.ac.ir 

 ذیرفته است.این تحقیق با حمایت مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی صورت پ

mailto:Hamed.karami@ut.ac.ir
mailto:Hamed.karami@ut.ac.ir
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 مقدمه
ها، همانند اشخاص خصوصی برای انجام ی آننمونه عنوان بارزتریناشخاص عمومی و دولت به

ی خدمات عمومی و عمل به تعهدات قانونی، باید اموالی را در اختیار داشته باشند. امور خود و ارائه
دلیل حاکمیت بر یک کشور، اموال گوناگون و پرارزشی را در اختیار دارد. منظم و منطقی دولت به

کند و هم ها را تسهیل میبرداری صحیح از آناین اموال، هم بهره ی دولت برساختن تصرفات و سلطه
-شود. انحصار اعمال اقتدار، در کنار تسلط بیی ناصحیح و بروز فساد در این زمینه میمانع استفاده

ترین آن قربانی شدن باری برای یک جامعه دارد که مهمی دولت بر اموال عمومی، آثار خسارتضابطه
ها، ایجاد هماهنگی و ها و سرزمینی حقوقدانان وارسته در تمامی دورهاست. دغدغه« منفعت عمومی»

ی درست از اموال عمومی برای تأمین منافع عمومی در عین جلوگیری از تصرفات تعادل میان استفاده
 ها بوده است. نادرست در آن

ی نای عام، اموال عمومی کلیهتوان دو معنای عام و خاص در نظر گرفت: در معبرای اموال عمومی می
گیرد و در معنای خاص، شامل بخشی از اموال غیرخصوصی است که به اموال غیرخصوصی را در برمی

گیرد. این اموال در مالکیت دولت نیست و تصرفات دولت ملت تعلق دارد و در برابر اموال دولتی قرار می
پردازد. در این تحقیق منظور ها میبرداری از آنری و بهرهها مالکانه نخواهد بود، بلکه صرفاً به نگهدادر آن

ها، )یا ملی( متشکل از اموال طبیعی مانند کوه« اموال عمومی»از اموال عمومی معنای خاص آن است. 
رسانی مستقیم به مردم یا به تعبیری در راستای ها و... است و اموال مصنوعی در منفعتها، آبجنگل

ی مراکز عمومی، بنادر و... )این دو استفاده آهن، ابنیهرود، مانند راه و راهکار میمی بهی خدمات عموارائه
آیند(. سایر اموالی که جزء این دو دسته اموال نیستند )اموال طبیعی و حساب میاموال عمومی به« کاربری»

)یا اموال « اموال دولتی»ی خدمات عمومی( و در تصرف دولت است، با عنوان کاررفته در ارائهاموال به
طورکه پیداست، اموال عمومی اموال شود که در مالکیت دولت است. هماناختصاصی دولت( شناخته می

شود حمایت از این اموال ضرورت شود و همین مسئله سبب میعظیمی برای یک کشور محسوب می
اراده و برابری اشخاص است، ی اموال که مبتنی بر آزادی مضاعف یابد. قواعد حقوق خصوصی در زمینه

جوابگوی اقتضائات حمایت از اموال عمومی نیست، به همین سبب در حقوق اداری برای حمایت بیشتر از 
ی حاضر بر قواعد حقوق خصوصی، قواعدی خاص مطرح شده است. در نوشتهاموال عمومی، عالوه

و به این پرسش پاسخ داده  شودقواعد مهم حقوق عمومی برای حمایت از اموال عمومی بررسی می
 خواهد شد که چه راهکارهای حقوقی برای حمایت از اموال عمومی وجود دارد؟

ها و مقاالت صورت گذرا در کتابی برخی اصول و قواعد حمایت از اموال عمومی بهدر زمینه
بهتر این ی نشر ندارد. برای بررسی گوناگون بحث شده است، اما تحقیقی جامع با این عنوان سابقه

کننده از اموال عمومی در برابر تعدیات و قواعد راهکارهای حقوقی آن را در دو دسته قواعد حمایت
 حاکم بر استفاده از اموال عمومی مورد تدقیق قرار گرفته است.
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 . قواعد حمایتی اموال عمومی1
ی صدمات و های مختلفی دارد. این اموال باید در برابر تمامحفاظت از اموال عمومی جنبه

تواند کاربری آن را به خطر بیندازد، محافظت شود. گاهی این حمایت در مقابل لطماتی که می
خطر صدمات مادی ناشی از قصور اداره است، به همین دلیل اداره ملزم به حفاظت از اموال 
عمومی است. همچنین در مواردی این خطرها ناشی از اشخاص دیگر است که در آن اموال 

شود و از در برابر خطر تغییر مالکیت با اصل غیرقابل واگذاری بودن محافظت می عمومی
سوی دیگر، در برابر خطر صدمات و تعدیات مادی و تصرف بدون عنوان با ضمانت اجراهای 

 کند.  شود؛ امری که نظارت بر حفاظت از اموال عمومی را ایجاب میکیفری محافظت می

 وال عمومینبودن ام یقابل واگذار. 1-1
های پادشاهی برای جلوگیری از اقدامات نادرست اصل غیرقابل واگذاری بودن در نظام

اموال « کاربری»احتمالی حاکم در خصوص این اموال مطرح شد. مبنای بنیادین این اصل 
گونه باید به مسئله نگاه کرد که کاربری اموال عمومی جز با عمومی و مقتضیات آن است. این

مفهوم مدرن اصل غیرقابل  (1)شود.ن مالکیت کامل و تام اموال عمومی تضمین نمیباقی ماند
عنوان وجه تمایز میان اموال واگذاری بودن در طول قرن نوزدهم در اروپا شکل گرفت و به

عمومی و اموال دولتی مطرح شد. اموال عمومی برخالف اموال دولتی قابل واگذاری نیستند. 
های حقوقی در نظام (2)اگذار بودن اموال عمومی را اصلی بنیادینتوان اصل غیرقابل ومی

 (.171: 1131شمار آورد )کرمی، ی دنیا بهپیشرفته
در فقه امامیه اصل غیرقابل واگذاری بودن اموال عمومی به رسمیت شناخته شده و این اصل 

موال امام( یا وجه تمایز اموال غیرخصوصی و خصوصی است، با این تفاوت که اموال دولتی )ا
که اموال عمومی )اموال انفال، قابل واگذاری نیست، مگر با اذن حکومت اسالمی )امام(، درحالی

(، هرچند این موضوعات 103: 1111)منتظری،  صورت مطلق غیرقابل واگذاری استمسلمین( به
 (.13: 1131ی مشهور همین است )کرمی، میان فقها محل اختالف است، نظریه

قانون مدنی اصل غیرقابل واگذاری بودن اموال عمومی را  21تا  22ایران، مواد در حقوق 
شود، اما در صورت مطلق پذیرفته است. در قانون اساسی مشروطه اثری از این اصل دیده نمیبه

ی اموال تاریخی یا این اصل صرفاً درباره 1131قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
قانون مذکور اصل غیرقابل واگذاری بودن نفایس  11است. براساس اصل  نفایس ملی مطرح شده

ی قانونگذار قابل فرد ملی ارزش قانون اساسی دارد و سایر اموال نفیس ملی با اجازهمنحصربه
واگذاری است. به تعبیری اصل غیرقابل واگذاری بودن در این زمینه ارزش قانونی دارد. تمامی 

ی قانونگذار ی در قالب بیع، اجاره یا هر روش دیگر باید مبتنی بر اجازههای اموال عمومواگذاری
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بایر و دایر که بعد  هایینقانون واگذاری زم» باشد. در این زمینه قوانین متعددی وجود دارد، مانند
قانون » (؛1113)مصوب « صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته استاز انقالب به

(؛ 1131مصوب « )اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران یاری و احیاواگذ ینحوه
منظور ایجاد تسهیل در ها بهواگذاری اماکن و میادین و غرفه یقانونی راجع به نحوه یالیحه»

« قانون زمین شهری»(؛ 1131مصوب « )کشاورزی یهابار فرآوردهتهیه و توزیع میوه و تره
قانون  3ی ماده 2ی تبصره تحولی تازه روی داده است که براساس (. در این زمینه1111)مصوب 
( واگذاری منابع طبیعی 1113ی بخش کشاورزی و منابع طبیعی )مصوب وربهرهافزایش 

یک از منابع طبیعی قابل یچهکلی ممنوع شد. براین اساس از تاریخ تصویب این قانون  صورتبه
ـ با تصویب این 2ی تبصره»نسخ شد:  صراحتبهرره واگذاری نیست و قوانین مغایر با این مق

قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از 
ممنوع بوده و  نمایندمیتاریخ ابالغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی 

ی ی مطلق خود دربارهار در چرخشی زودهنگام از ارادهاما قانونگذ «.گرددمیقوانین مغایر لغو 
 ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون» 23ی ماده 1واگذاری این اراضی بازگشت و در بند 

های صنعتی و کشاورزی، واگذاری اراضی ملی و دولتی را برای ساخت شهرک« کشور مالی نظام
نظر از مشکل بنیادین این مقاله با جاز دانست. صرفخدمات گردشگری و مناطق آزاد اقتصادی م

نفس واگذاری مالکیت اراضی ملی با هر هدفی، عدم ثبات در قانونگذاری در مدت زمان اندک را 
 داند.پذیر نمیتوجیه

ی های اصلی حمایت از اموال عمومی همین اصل است و باید در خصوص کلیهیکی از راه
یرقابل واگذاری بودن اموال عمومی سه مرحله را طی کرده اموال عمومی اجرا شود. اصل غ

شد. اموال عمومی صورت مطلق اعمال میهای پادشاهی این اصل بهاست. در عصر حکومت
ساالر، این اصل ماهیت های مردمگیری حکومتدر این دوره مطلقاً قابل واگذاری نبود. با شکل

توانست از طریق موال عمومی شده بود، مینسبی به خود گرفت. مفهوم ملت که مالک جدید ا
ی واگذاری برخی اموال عمومی را بدهد. به تعبیر دیگر، نمایندگان خود در پارلمان اجازه

ی پارلمان. در این صورت دولت ی اموال عمومی غیرقابل واگذاری است، مگر با اجازهکلیه
و برای هر گونه تغییر و تحول تواند اموال عمومی تحت تصرف خود را واگذار کند رأساً نمی

 (.130: 1131ی ملی کسب مجوز کند )کرمی، عنوان نماد ارادهدر این زمینه باید از پارلمان و به

 آثار اصل غیرقابل واگذاری بودن اموال عمومی. 1-1-1
در صورت پذیرش اصل قابل واگذاری نبودن اموال عمومی باید به آثار آن نیز ملتزم بود؛ 

 قوانین و دکترین حقوقی ایران بدان پرداخته نشده است. امری که در
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 الف( ممنوعیت واگذاری 
غیرقابل واگذار بودن شامل تمامی اشکال واگذاری اموال عمومی اعم از واگذاری ارادی، 

ها باطل هستند و شود. این واگذاریمانند فروش و واگذاری قهری مانند سلب مالکیت می
 هاست. ه استرداد آنخریدار با حسن نیت ملزم ب

 ب( ممنوعیت مالکیت مشترک
و نظام مالکیت مشترک از آثار اصل ناسازگاری نظام حقوقی حاکم بر اموال عمومی 

غیرقابل واگذاری بودن است. مالکیت مشترک مستلزم وضعیتی است که با اصل غیرقابل 
ود به مالکیتی مشترک ی ورواگذاری بودن در تضاد است. به همین دلیل به اموال عمومی اجازه

شود. اگر شخص عمومی اقدام به خرید بخشی از یک مال مشترک کند و سپس داده نمی
کاربری آن را به منفعت عمومی اختصاص دهد، در این صورت نیز نظام حقوقی حاکم بر 

داشته باشد. این اموال عمومی بر آن مال حاکم نخواهد بود تا با نظام مالکیت مشترک تقابلی 
 که مالکیت کامل شخص عمومی وجود داشته باشد، حکمفرماست.عد عمومی تنها زمانیقوا

 ج( ممنوعیت ایجاد حقوق عینی 

عبارت دیگر، کند، بهی مالکیت را ممنوع میغیرقابل واگذاری بودن اموال عمومی تجزیه
ق عینی پذیر نیست. ایجاد حقوایجاد حقوق عینی مدنی به نفع افراد بر اموال عمومی امکان

 ، رهن و حقوق ارتفاقی بر اموال عمومی ممنوع است. (1)المدتی طویلمانند اجاره

 د( غیرقابل توقیف بودن 
این اصل هرچند مختص اموال عمومی نبوده و بر اموال دولتی نیز حاکم است، سهم 

ای در حفاظت از اموال عمومی دارد. برای این اصل مبانی متعددی ذکر شده است: عمده
ست اینکه این اصل از آثار اصل غیرقابل واگذاری بودن و در راستای حمایت از کاربری نخ

ها توسط اشخاص دیگر اموال عمومی است. استمرار کاربری اموال عمومی مانع توقیف آن
گیرد، . تأمین منافع عمومی که از طریق اموال عمومی صورت می(Binczak, 2000: 26) است

گیرد. این مبنا مبتنی بر ت دیگران در توقیف این اموال را نادیده میآنقدر مهم است که منفع
پذیرش فرض مالکیت اشخاص عمومی بر اموال عمومی است. در مقابل گروهی که مخالف 

اند، در توجیه اصل غیرقابل توقیف بودن اموال عمومی به این مالکیت اداره بر اموال عمومی
ملک اشخاص عمومی نیست، پس قابل توقیف نیز نیست، اند که چون این اموال نکته پرداخته

. از هدف استنتیجه و بیای بیکاری بیهوده و مقدمه ،زیرا بازداشت مالی که قابل تملک نیست
دلیل مشترک بودن این اصل نسبت به اموال عمومی و سوی دیگر، برخی حقوقدانان به
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ی قاهره نسبت به ند که استفاده از قوهااختصاصی اشخاص عمومی به این توجیه استناد کرده
 .(Gaudemet, 2002: 146) پذیر نیستاداره امکان

پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف  یقانون نحوه»این اصل در حقوق ایران در 
متعلق به  غیرمنقولقانون راجع به منع توقیف اموال منقول و «( و 1113)مصوب « اموال دولتی

اجرای دادگستری »دارد: قانون نخست اشعار می .پذیرفته شده است (1111)مصوب « اهشهرداری
 غیرمنقولتوقیف اموال منقول و  و ادارات ثبت اسناد و امالک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به

به ندارند تا ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه الزم را جهت پرداخت محکوموزارتخانه
-قانون اخیر می«. سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود یک بودجهابالغ تصویب و 

و یا در  هابانکدر  اینکهاعم از  هاشهرداریمتعلق به  غیرمنقولوجوه و اموال منقول و »گوید: 
نامه به نام شهرداری باشد قبل از صورت ضمانتتصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به

شایان یادآوری است که این قاعده «. دباشقابل تأمین و توقف و برداشت نمی صدور حکم قطعی
 شود.در مورد هر دو دسته اموال عمومی و دولتی اعمال می

 پذیر نبودن اموال اشخاص عمومیه( اصل داوری
ای دارد که تمایز میان اعمال حاکمیتی و تصدی در حقوق اداری این اصل ریشه در دوره

بود؛ یعنی دعاوی مربوط به امور حاکمیتی از جمله دعاوی مربوط به اموال ی غالب نظریه
که اموال دولتی که در امور تصدی استفاده عمومی قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، درصورتی

کند که پذیرند. مقتضیات اعمال تصدی مانند امور تجاری و صنعتی ایجاب میشوند، داوریمی
 یدگی در دادگاه این اختالفات در مسیر سهل داوری قرار گیرد. به دور از تشریفات رس

ی تاریخی و ی مذکور مطرح است. سابقهقانون اساسی در زمینه 113در حقوق ایران اصل 
طور کلی دعاوی مربوط المللی موجب شده است تا بهذهنیت منفی در خصوص نهادهای بین

ی ابل صلح و ارجاع به داوری نباشد. قوهالمللی قی بینبه اموال اشخاص عمومی در عرصه
هاست، به همین دلیل در این دلیل اهمیت باالی آنمؤسس در پی حمایت از اموال عمومی به

فارغ از اینکه « عمومی و دولتی»ی اموال ؛ یعنی کلیه«اشخاص»شود نه تکیه می« اموال»اصل بر 
 مشمول این اصل است. در اختیار چه شخص عمومی است،

 الزام دولت به تحدید حدود اموال عمومی. 1-1-2
ی یک ملک است که یکی منظور از تحدید حدود مشخص کردن موقعیت حدود چهارگانه

رود. با تحدید حدود، فواصل ملک مدنظر با شمار میاز مراحل مقدماتی صدور سند مالکیت به
ی مال خود محدوده(. هر مالکی باید 32: 1171)لنگرودی،  امالک مجاور مشخص خواهد شد
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ی حقوق و تکالیف ناشی از مالکیت را مشخص کند. اشخاص را بشناسد تا براساس آن گستره
ی عمومی نیز از این امر مستثنا نیستند. در حقوق فرانسه شخص عمومی الزاماً باید محدوده

اموال عمومی خود را در رابطه با اموال اشخاص عمومی و خصوصی دیگر و نیز با اموال 
اختصاصی خود مشخص کند. برخالف اشخاص خصوصی، تحدید حدود اموال، برای 

 . (Gaudemet, 2002 : 275) اشخاص عمومی از قرن نوزدهم یک تکلیف حقوقی است
عبارتی ثبت اموال عمومی در حقوق ایران در خصوص امکان تحدید حدود یا به

تردید لتی( اشخاص عمومی بیی اموال اختصاصی )اموال دوتردیدهایی وجود دارد. درباره
توانند اموال اختصاصی این امکان وجود دارد. این اشخاص همانند اشخاص خصوصی می

 3ی توان مستند به مادهقانون ثبت(، اما آیا می 12ی خود را به ثبت برسانند )مستفاد از ماده
رخی حقوقدانان ی بقانون ثبت، اموال عمومی را نیز تحت عملیات ثبت قرار داد؟ به عقیده

(، اما در عمل 22: 1171)لنگرودی،  ی اموال عمومی وجود دارداین امکان در مورد همه
ها بیم تعدی و تجاوز وجود ندارد، این اتفاق صورت دلیل اینکه نسبت به برخی از آنبه

ها(، اما برخی حقوقدانان امکان ثبت را فقط به اموال گیرد )مانند میادین و خیاباننمی
(. با بررسی قوانین و 21: 1113)شهری،  اندتصاصی اشخاص عمومی محدود دانستهاخ

شود، چراکه در موارد گوناگون ثبت اموال عمومی مقررات، نادرستی نظر اخیر نمایان می
مانند اراضی موات و مستحدث پذیرفته شده است. قدر متیقن مسئله آن است که این حکم 

ی به رسمیت شناخته شده است. اما شاید بتوان پا را فراتر ی تعدادی از اموال عمومدرباره
ی اموال عمومی غیرمنقول را مطرح کرد، نهاد و ادعای الزامی بودن تحدید حدود و ثبت کلیه

ی مگر مواردی که به تصریح قانون قابل ثبت نباشند )مانند میادین و شوارع براساس ماده
قانون ثبت شامل اموال عمومی نیز است که  3ی هقانون ثبت(؛ چراکه عموم و اطالق ماد 111

ی اموال غیرمنقول در ایران الزامی است. از سوی دیگر هدف براساس آن ثبت عمومی کلیه
از تحدید حدود و ثبت اموال که صیانت از حقوق مالکان و نظام دادن به امور امالک است، 

ها و همیت و ارزش اقتصادی آندلیل اکند و حتی بهی اموال عمومی هم صدق میدر زمینه
ها اهمیت فراوانی دارد. احتمال تعرض اشخاص به این اموال، تحدید حدود و ثبت آن

توان میان تعیین حدود و ثبت ملک تمایز قائل شد و براساس مواد قانون ثبت همچنین می
بت و ی اموال غیرمنقول عمومی را قابل تحدید حدود دانست، اما مواردی را قابل ثکلیه

حساب نیاورد. با پذیرش امکان ثبت اموال عمومی و صدور سند مالکیت برای صدور سند به
ی این عمل نیز سخن گفت. شایان ذکر است با توجه به ی ثمرهاشخاص عمومی باید درباره

اصل غیرقابل واگذاری بودن اموال عمومی، این اموال در پی صدور سند مالکیت، ماهیت 
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شوند، بلکه هدف از تحدید حدود و صدور دهند و قابل واگذاری نمییخود را از دست نم
سند مالکیت حفاظت و صیانت از این اموال است. تحدید حدود و صدور سند برای اموال 

کند. در حقوق ی قانونگذار تسهیل میعمومی هر گونه واگذاری در آینده را مبتنی بر اجازه
تحدید حدود اموال عمومی صحبت نشده است، صراحت در خصوص نحوه و روند ایران به

توان دریافت که تحدید حدود اموال عمومی طبیعی اصالتاً مبتنی اما از برخی متون قانونی می
 شود.هایی بررسی میبر روند اداری و یکجانبه است. در این زمینه نمونه

گیرد انجام میصورت یکجانبه و اعالمی ها تحدید حدود توسط اداره بهی جنگلدر زمینه
 13 یمادهاند مبتنی بر این مدارک، سند مالکیت دولت را صادر کنند. و ادارات ثبت مکلف

 را سازمان جنگلبانی ایران( 1121)مصوب  «ها و مراتعبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره»
 قانون حفظ ومنابع جنگلی کرده است. تعیین حدود و مشخصات  و بردارینقشهبه موظف 

تشخیص منابع  2ی ماده( در 1171)مصوب  ر جنگلی کشوریحمایت از منابع طبیعی و ذخا
-می کشاورزیبا وزارت جهاد  را ها و مراتعقانون ملی شدن جنگل 2ی ملی و مستثنیات ماده

های کثیراالنتشار مرکز و یکی روزنامه یوسیلهبهکه شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی داند 
ند از انقضای امحلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظف هایاز روزنامه

نسبت به صدور سند مالکیت  مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعالم وزارت جهاد
صورت یک عمل بنابراین تحدید حدود به ند.کنبه نام دولت جمهوری اسالمی ایران اقدام 

گیرند، هرچند حق اعتراض برای و مبنای صدور سند قرار می گیرداداری یکجانبه انجام می
 اشخاص وجود دارد.

 اراضی مستحدث کشور یکلیه 1132مصوب  قانون اراضی مستحدث و ساحلی 1ی ماده
و تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع  کندعالم میمتعلق به دولت ا را

وزارت کشاورزی و  تأییدبا  ،تصرفاتی دارند هاآنکه در دولتی  هایسازمانطبیعی یا سایر 
 .داندصحیح میمنابع طبیعی 

آهن است ها و راهی اموال عمومی مصنوع با کاربری دسترسی عموم که همان راهدر زمینه
گیرد، با این تفاوت که این عمل صورت یکجانبه و اداری صورت مینیز تعیین حدود به

 1173آهن مصوب ها و راهی قانون ایمنی راهنامهآیین 1ی ماده« الف»د تأسیسی خواهد بود: بن
که  نامدمی آهنراهراه و  یای از اراضی بستر و حاشیهمحدوده را آهنحریم قانونی راه و راه

 یشماره ینامهتصویب( 1ی )ماده و از جمله کمیسیون موضوع)صالح توسط مراجع ذی
 براساس جدول و کروکی هاآنیا افزایش شود می تعیین (ت وزیرانأهی 2/2/1121مورخ  1172

د. در تحول اخیر و اقدامی مثبت، قانون رسمیپیوست به تصویب کمیسیون مذکور رسیده یا 
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ی اراضی آن کلیه 1ی به تصویب رسید و براساس ماده 1131جامع حدنگار )کاداستر( مصوب 
شود و مبنای ی حدنگار تحدید حدود میاده از سامانهکشور اعم از دولتی و غیردولتی با استف

 برد.ها را در صورت اجرا از بین میها و ابهامگیرد. این قانون تمامی ضعفصدور سند قرار می

 الزام دولت به نگهداری کارامد از اموال عمومی. 1-1-3
ال عمومی را اند. این الزام امودولت و اشخاص عمومی ملزم به نگهداری از اموال عمومی

ی شخص عمومی مالک کند. این الزام بر عهدهدر برابر قصور احتمالی خود اداره حفظ می
ی مالک است و در مواردی دارای ضمانت اجراهای خاص حقوق اداری است. درباره

توان او را به این کار ملزم کرد و ضمانت خصوصی اگر او از مال خود نگهداری نکند، نمی
شود که این ترک فعل او به خسارت به شخص ثالث تنها زمانی مطرح میاجرای قصور او 

ی اموال عمومی هم، الزام به نگهداری زمانی منجر شود و در این شرایط، مسئول است. درباره
وجود آید؛ مضاف بر شود که خسارت، ناشی از عدم نگهداری بهموجب مسئولیت اداره می

بر دهد عالوهرا در پی دارد که به دولت اجازه می« اداریفرایند »این، الزام به نگهداری یک 
مراتبی خود بر مقامات تمرکز، مقامات عدم تمرکز را مجبور به اجرای الزاماتشان نظارت سلسله

 ی نگهداری از اموال عمومی تحت اختیار کند. در زمینه

راست حفظ و ح ( در یک حکم کلی،1111قانون محاسبات عمومی )مصوب  112 یماده
 داندمی دولتی یبا وزارتخانه یا مؤسسه از اموال دولت از جمله اموال عمومی و اختصاصی را

( 1111قانون محاسبات عمومی )مصوب  110 یمادهبراساس که مال را در اختیار دارد. 
امانی در اختیار دارند و  صورتبهاشخاص عمومی که اموال دولتی اعم از اموال عمومی را 

قانون  101ی هستند. همچنین ماده هاآنشوند، مسئول نگهداری از تی کاربر محسوب میعباربه
ی آنان بر عهدهمسئولیت حفاظت از اموال غیرمنقول اشخاص عمومی مذکور در ماده را 

حفاظت از اموال  (1121ها )مصوب ی مالی شهردارینامهقانون آیین 21ی مادهگذاشته است. 
عموم و جلوگیری از تجاوز و  یاده و مهیا ساختن آن برای استفادهعمومی شهرداری و آم

ی نامهآیین 10ی ماده. استگذاشته شهرداری  یعهده بهرا  هاآنتصرف اشخاص نسبت به 
دستورالعمل  یرا ملزم به تهیهها و مؤسسات دولتی وزارتخانه (،1172اموال دولتی )مصوب 

 ح آن دسته از اموال دولتی در اختیار خود که مستلزممربوط به کیفیت حفظ و نگهداری صحی
 براساسبا هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و  ،دانرعایت ضوابط و شرایط خاصی

اشخاص عمومی در حقوق ایران در راستای نگهداری از  کرده است.اصول و موازین مربوط 
اند بوط به اموال عمومی معافهای دادرسی در دعاوی مراموال عمومی از پرداخت هزینه

  قانون آیین دادرسی مدنی(. 130ی )ماده
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 ممنوعیت ایجاد حقوق ارتفاقی بر اموال عمومی. 1-1-4
مجاورت اموال عمومی و مالکان مجاور، حقوق ارتفاقی متقابلی را برای هر یک از امالک 

ای ل این است که چه رابطهآورد که باید به نفع دیگری آن را انجام دهند. حال سؤاوجود میبه
میان این حقوق ارتفاقی و حقوق ارتفاقی همسایگان در حقوق مدنی وجود دارد؟ اصوالً دو 

کند و که قانون آن را ایجاد می« حقوق ارتفاقی اداری»دسته حقوق ارتفاقی مطرح است: 
حقوق  ی دیگرکه تابع اراده و قرارداد طرفین است. تفاوت عمده« حقوق ارتفاقی مدنی»

تواند مبتنی بر الزام به انجام ارتفاقی اداری و مدنی در این است که حقوق ارتفاقی اداری می
امری هم باشد. بر این اساس حقوق ارتفاقی اداری را براساس ماهیت آثار به سه دسته حقوق 

وقی اند. حقوق منفی حقارتفاقی منفی، حقوق ارتفاقی منفعل و حقوق ارتفاقی فعال تقسیم کرده
آورد، وجود میی خود بههایی را برای مالک در انجام برخی حقوق مالکانهاست که ممنوعیت

ی یعنی مبتنی بر ترک فعل است؛ مانند حق ارتفاقی زراعت که کشت و زرع را در محدوده
که مشتمل بر ممنوعیت « حق ارتفاقی ساماندهی»سازد. یا آهن ممنوع میها و راهراه

هایی است که در طرح تعریض آن ملزم به های مجاور جادهمینوساز در زساخت
شود، اند که بر مالکان اراضی تحمیل میاند. حقوق ارتفاقی منفعل، حقوقینشینیعقب

دهد، مانند حق ارتفاقی عبور عابران ی رد آن اعمال را میها اجازهکه حق مالکیت آندرصورتی
یا. حقوق ارتفاقی فعال بارزترین نوع حقوق ی رود یا درهای خصوصی همسایهاز زمین

وساز در اموال خود، ارتفاقی اداری است که مالکان خصوصی را ملزم به انجام عمل یا ساخت
کند. این همان الزام به فعلی است که در حقوق ارتفاقی مدنی رغم خواست و میلشان میعلی

ی صد متری گورستان. یا الزام به کوتاه ها تا فاصلهناشناخته است، مانند الزام به پر کردن چاه
پذیری بیشتر و دید بهتر خودروهای کردن دیوار مجاور جاده یا تعویض آن با نرده برای رؤیت

 .(Debbasch, 1999: 146) عبوری

است که در قوانین « حریم»از مصادیق حقوق ارتفاقی اداری در نظام حقوقی ایران، مفهوم  
ال عمومی )حریم دریا، رودخانه، جاده و...( تعیین تکلیف شده است. متعدد در زمینۀ حریم امو

که  را اقدام به هر گونه عملیاتی 1123آهن مصوب ها و راهقانون ایمنی راه 1ی مادهبرای مثال 
همچنین ایجاد هر گونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام  ،دشوموجب خرابی جاده 

که میزان هر یک به را آهن های اصلی و فرعی و راهها و راهآزادراهقانونی  حریم دربه حفاری 
وزارت  یاجازه بدون، شودل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی مییطریق و وسا
این موارد از حقوق ارتفاقی خاص اموال عمومی نسبت به اموال  .ساخته استراه ممنوع 

 خصوصی مجاور است.
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شود که آیا اموال عمومی، متحمل حقوق ارتفاقی مطرح میاز سوی دیگر این سؤال 
توانند اشخاص خصوصی می آیا شود؟ به تعبیر دیگرهمسایگی به نفع همسایگان خصوصی می

حقوق ارتفاقی نسبت به اموال عمومی داشته باشند؟ در پاسخ به این پرسش باید میان حقوق 
ناشی از حقوق اداری تمایز قائل شد. در ارتفاقی عادی ناشی از حقوق مدنی و حقوق ارتفاقی 

-حالت عادی اموال عمومی از حقوق ارتفاقی همسایگی ناشی از حقوق خصوصی احتراز می

کند؛ به این تعبیر که اگر این حقوق به نفع او باشد و در مورد همسایگانش اجرا شود، قابل 
 اجراست، اما این مسئله حالت طرفینی ندارد. 

حقوق ارتفاقی  سببازاء بهها حق دریافت مابهتک خصوصی تا مددر حقوق ایران امال
( پرداخت هر 1131ی کشور )مصوب قانون برنامه و بودجه 30یماده 3عمومی را نداشتند؛ بند 

ها را به امالک مجاور ممنوع ساخته گونه مبلغی در ازای حقوق ارتفاقی اموال عمومی مانند راه
اصلی یا فرعی و یا  هایراهشهرها که در مسیر  یاراضی واقع در خارج از محدوده»است: 

گیرد با رعایت حریم می قرار نفتهای گاز و خطوط مواصالتی و برق و مجاری آب و لوله
مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار 

تا اینکه شورای نگهبان در «. وجهی پرداخت نخواهد شد رتفاقگیرد و از بابت این حق امی
 این حکم قانونی را غیرشرعی تشخیص داد و ملغی کرد. 7/1/1111تاریخ 

 حمایت کیفری از اموال عمومی. 1-1-5
پلیس اداری یکی از وظایف سنتی و مهم دولت است که در آن دولت بدون دخالت در  

ینجامد. در نهای افراد به تعدی و تجاوز یتفعالکند که رت میامور مردم صرفاً بر این امر نظا
های عمومی مورد نظر را یتفعالتواند قواعد عام یا شخصی وضع کند تا این زمینه اداره می

شود سامان دهد. این فعالیت دولت موجب صدور قواعد کیفری به معنای خاص )انتظامی( می
کند. پلیس اداری به دو مفهوم عمومی و اختصاصی یهای افراد را تضییق میآزادکه حقوق و 

ین امنیت تأم(. پلیس عمومی فقط در پی 222: 1130)مؤتمنی طباطبایی،  شودتقسیم می
که پلیس یدرصورتعمومی، آسایش عمومی، بهداشت عمومی و اخالق حسنه است، 

پلیس برق، پلیس  کند، مانند پلیس آب،ی معینی فعالیت میاختصاصی با قواعد خاص در زمینه
 ساختمان و پلیس حفاظت از اموال عمومی. 

اصل حمایت کیفری، از ممیزات انحصاری و خاص اموال عمومی است که براساس آن  
گیرد. مالکیت مجازات کیفری با هدف حمایت از تمامیت مادی اموال عمومی صورت می

آن حاکم است. در حقوق  خصوصی از این حمایت برخوردار نیست، بلکه قواعد کیفری عام بر
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از اموال  (2)«های ارتباطیتخلفات مربوط به راه»فرانسه، ضمانت اجراهای کیفری تحت عنوان 
های نظارتی است نامهصورت خاص ناشی از آیینکند. این ضمانت اجرا بهعمومی حمایت می

مبتنی بر « میپلیس حفاظت از اموال عمو»که اداره، صالحیت وضع آن را برای این امر دارد. 
عبارتی حق وضع های پلیسی دارند. بهصالحیتی است که مقامات اداری برای استفاده از شیوه

از اموال عمومی بخشی از  (3)تدابیر پیشگیرانه با ضمانت اجرای کیفری برای حفاظت مادی
 .(Chapus R. , 2001: 397) است« پلیس اداری»

صورت اختصاصی به موضوع حفاظت از بهدر حقوق ایران هرچند مقامات پلیس اداری 
آهن(، اما اختیار بانان سازمان محیط زیست یا پلیس راهپردازند )مانند محیطاموال عمومی می

نامه ندارند. اما این به معنای فقدان وضع مجازات کیفری در این زمینه را از طریق وضع آیین
ی اموال عمومی مانند تعدد دربارهحمایت کیفری از اموال عمومی نیست، بلکه در قوانین م

های قانونی برای حمایت از تمامیت مادی و کاربری آهن، مجازاتها و راهمنابع طبیعی و راه
ی عام در این زمینه اموال عمومی وضع شده است. جدای از قانون مجازات اسالمی که قاعده

 جاده خرابی موجب که عملیاتی گونه هر به آهن اقدامها و راهقانون ایمنی راه 1 یاست، در ماده

 حریم حفاری در به اقدام یا زراعت یا درختکاری یا مستحدثات گونه هر ایجاد همچنین شود،

 ممنوع ساخته راه وزارت یرا بدون اجازه آهن،راه و فرعی و اصلی هایراه و آزادراه قانونی

 نظایر روغن موتور و ساختمانی، مصالح نخاله، ریختن زباله،این قانون  7 یمادهاست. براساس 

 داخل یا در هاآنحریم قانونی  و آهنراه و هاراه شیء دیگر در هر استقرار تابلو یا نصب و یا آن

 تردد امر گونه عملیات که موجب اخالل در هر همچنین قانونی شهرها و یخارج از محدوده

جبران  برجرایم عالوهاین مرتکبان ت و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع اس و شودمیوسایل نقلیه 
چنانچه تخریبی صورت  وشوند میسال محکوم  دو سه ماه تا خسارت وارده به حبس از

جبران خسارت  رفع تجاوز و ن حسب مورد ضمن رفع موانع وامرتکب مرتکب یا ،نگرفته باشد
میلیون ریال  پنج پانصد هزار تا پرداخت جزای نقدی از یا شش ماه حبس وارده به یک ماه تا

 محکوم خواهد شد. 

 قواعد حاكم بر استفاده از اموال عمومی. 2
توان به دو ها را میپذیرد. این استفادههای متفاوتی صورت میاز اموال عمومی استفاده

ی اختصاصی تقسیم کرد. هر یک از ی مشترک )یا جمعی( و استفادهی کلی، استفادهدسته
توسط عموم مردم،  (1)«ی مشترکاستفاده»د تابع قواعد خاصی است. ها بنابر اقتضای خواستفاده

های عمومی، گیرد، مانند استفاده از راهمشترک و بدون هویت مشخص کاربر صورت می



 
 
 

 راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی
 

 

19 

صورت اختصاص انحصاری بخشی از به (7)«ی اختصاصیاستفاده»ها و سواحل دریا. رودخانه
ست، مانند نصب کیوسک مال عمومی به یک کاربر خصوصی با هویت مشخص ا

 فروشی در خیابان یا واگذاری یک قبر در گورستان عمومی.روزنامه
ی مشترک و اختصاصی( راهکارهایی در هر یک از انواع استفاده از اموال عمومی )استفاده

 وجود دارد که به جلوگیری از بروز فساد در این زمینه منجر خواهد شد:

 ترک از اموال عمومیمش یآزادی عموم در استفاده. 2-1
اصل آزادی استفاده از اموال عمومی، اصلی بنیادین منشعب از حقوق بشر است؛ از آن 

ها، میادین و دیگر اماکن ها، پارکها، جادهها. استفاده از راهوآمد در راهآزادی رفت است جمله
ه پیشگیرانه عمومی تابع اصل آزادی است و اداره تنها در چارچوب یک نظام کیفردهنده و ن

 گونههیچعمومی تابع  اموالجمعی از  یدر اصل، استفادهکند. حق نظارت خود را اعمال می
های تمدنی و ی پیشرفتواسطهاین اصل در بیشتر موارد بهکسب اجازه یا محدودیتی نیست. 

عنوان . اصل آزادی به (Chapus R. , 2001: 376)مقتضیات نظم حاصل از آن محدود شده است
قانون  2اصل  1اصلی بنیادین در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پذیرفته شده است )بند

ی اختصاصی از اموال اساسی(. بدین ترتیب مفهوم این اصل آن است که هر گونه استفاده
 عمومی امری استثنایی است و تابع مجوز خواهد بود.  

 ومیمشترک از اموال عم یبرابری عموم در استفاده. 2-2

شده در قوانین اساسی، در قالب اصل برابری در مقابل برابری اصلی عمومی و پذیرفته
اصل »ی استفاده از اموال عمومی برخی حقوقدانان (. در زمینه20و 13قانون است )اصول 

. این اصل در (Debbasch, 1999: 177)اند کردهرا مطرح « برابری در دسترسی به اموال عمومی
اصل » ی اموال طبیعی تصریح شده است:جمهوری اسالمی ایران در زمینهقانون اساسی 

و  هااستاناز منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح  برداریبهرهدر  -وهشتم چهل
و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد.  هااستان اقتصادی میان هایفعالیتتوزیع 

الزم در دسترس  اخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکاناتهر منطقه فر کهطوریبه
های عمومی باید حقوق، محدودیت و عوارض برابر برای برای مثال در راه« داشته باشد.

توان کنندگان وجود داشته باشد. البته این به معنای مشابهت این قواعد نیست، بلکه میاستفاده
ها برای سواره و ن قواعد مختلفی را وضع کرد، مانند تقسیم راهکنندگابراساس شرایط استفاده

پیاده و میان سواره براساس نوع، اندازه و وزن خودرو. پس اصل برابری مانع وضع قواعد 
  .(Chapus R. , 2001: 380) کننده نیستمتناسب با ماهیت استفاده و استفاده
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 یمشترک از اموال عموم یرایگان بودن استفاده. 2-3

از نظر بیشتر حقوقدانان رایگان بودن در کنار اصول آزادی و برابری، اصول سنتی حاکم بر 
اند. اما در تعریف کالسیک از این اصل برای آن استثنائات متعدد و استفاده از اموال عمومی

های دارای عوارض و شود، مانند توقف همراه با پرداخت هزینه و ایجاد بزرگراهمهمی ذکر می
های عمومی. امروزه وضع عوارض ها در راهها و پلی دارای عوارض مانند تونلدیگر ابنیه نیز

شده توسط قانون است. توجیهاتی که در های عمومی امری پذیرفتهبر توقف خودروها در راه
ی خدمت خاصی است که این زمینه، یعنی نقض اصل مجانی بودن مطرح است، مبتنی بر ارائه

ی خدمت سبب ارائهشود، به تعبیری عوارض دریافتی فقط بهندگان داده میکنبه استفاده
عمومی پارکینگ است یا اینکه عوارض دریافتی ابزاری برای حل مشکالت مربوط به 

گونه معنا کرد که اصل بر ینا. بنابراین این اصل را باید (Foulquier, 2011: 232) هاست.توقفگاه
آن را نقض  صراحتبهل عمومی است، مگر آنکه نصوص قانونی مجانی بودن استفاده از اموا

وآمد و در معنای عام مجانی بودن اموال عمومی توان گفت مجانی بودن رفتکند. در نهایت می
صورت کامل ی اجرای آزادی عمومی باشد که بهتنها زمانی برای دولت الزامی است که الزمه

  است. توسط قانون یا قانون اساسی پذیرفته شده

 اختصاصی از اموال عمومی یاخذ مجوز برای استفاده. 2-4

ی کلی عنوان یک قاعدهاصل وجود مجوز برای تصرف اختصاصی در اموال عمومی به
نوع تصرف به هر شکل، محتاج این کسب مجوز است. ویژگی  مورد پذیرش است. هر

شود و قابل ادر میشخصی این مجوز این است که براساس شرایط و هویت خاص متقاضی ص
نوعی صدور مجوز جدید از انتقال به غیر توسط او نیست، مگر با رضایت اداره که این امر به

گیرد، پس جانب اداره است. مجوز تصرف از دو طریق عمل یکجانبه یا قراردادی صورت می
در باید صریح نیز باشد. براساس اصلی کالسیک در حقوق فرانسه که مبتنی بر آن تصرفات 

پذیر نیست، ماهیت این قراردادها اداری است. اموال عمومی با قرارداد حقوق خصوصی امکان
 , .Chapus R) های اداری فرانسه استی دعاوی مربوط به این قرارداد در صالحیت دادگاهکلیه

. قواعد حاکم بر مجوز تصرف و قرارداد تصرف در اموال عمومی از قواعد مشابهی (389 :2001
ها آن یهایی دارند. برای مثال هر دوی قراردادی بودن تفاوتکنند. هرچند در زمینهت میتبعی

صورت یکجانبه تواند پیش از موعد قرارداد، بدان خاتمه دهد و بهموقتی و زمانمندند. اداره می
آن را فسخ کند. فرد پیمانکار برخالف فرد دارای مجوز تصرف دارای حق درخواست جبران 

ز اداره در موارد بروز خسارت است. در قوانین و مقررات ایران، موارد متعددی برای خسارت ا
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یا « ی مصرف آبپروانه»ی اختصاصی از اموال عمومی اخذ مجوز مطرح شده است: استفاده
یا مجوز هر گونه تصرف در منابع آبی، مواردی است که در قانون توزیع « مجوز حفر چاه»

در « برداریی بهرهپروانه»یا « ی اکتشافپروانه»( بیان شده است. 1111ی آب )مصوب عادالنه
ها برداری از جنگلبرداری از جنگل در قانون حفاظت و بهرهی بهره، پروانه1177قانون معادن 

برداری از منابع قانون حفاظت و بهره ی این موارد است.(، از جمله1121و مراتع )مصوب 
هیچ شخص حقیقی » گوید:خود می 1ی ماده( در 1172)مصوب  نآبزی جمهوری اسالمی ایرا

های موضوع برداری آبزیان در آبتواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به بهرهیا حقوقی نمی
ی اموال عمومی اعم از طبیعی یا ی کلیهاین رویه باید در زمینه «.این قانون نماید 2ی ماده

 مصنوع اجرا شود.

 اختصاصی از اموال عمومی یهزینه در استفادهپرداخت . 2-5
ی اختصاصی از اموال عمومی باید در ازای پرداخت هزینه از جانب هر گونه استفاده 

صورت رایگان ی اختصاصی از یک مال عمومی بهکننده باشد؛ یعنی واگذاری استفادهاستفاده
لب مجوز یا قرارداد باشد. ی اختصاصی در قاپذیر نیست. تفاوتی ندارد که استفادهامکان
ی مذکور همواره باید از پیش تعیین شده باشد و قابل جایگزینی با تعهد دیگر نیست. هزینه

دهد که همواره بتواند مبلغ آن ی آن این اجازه را به اداره میمالیاتی و یکجانبهالبته ماهیت شبه
کنندگان برابر ی استفادهیان کلیهرا تغییر دهد. همچنین براساس اصل برابری این هزینه باید م

ی اختصاصی از اموال عمومی منحصراً در راستای تأمین یک منفعت که استفادهباشد. درصورتی
 توان هزینه را حذف کرد.عمومی باشد، می

عناوینی است که قوانین و مقررات  ی مالکانه و عوارض،االرض، بهرهحقوق دولتی، حق
کار برده است. شود، بهاز متصرف اختصاصی اموال عمومی اخذ می ی کهانهیهزدر ایران برای 

به موظف  را سازمان جنگلبانیها و مراتع، برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 13ی ماده
برداری از درختان از متقاضیان بهره ،برای هر متر مکعب درخت مشروح در قانونعوارض  اخذ

های جنگلی یا اراضی جنگلی یا توده طبیعی هایبیشهجر یا یا مراتع مش هاجنگلجنگلی که در 
قانون ». کند، میاندطبیعی روییده طوربهیا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی 

ها و سایر منابع مالی و های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکاحداث پروژه
 یتأمین منابع مالی و اجرا ،ددهاه و ترابری اجازه میبه وزارت ر( 1111)مصوب « پولی کشور

هایی که به همین منظور شرکت های عمرانی بخش راه و ترابری را به شرکت یاها و پروژهطرح
واگذار یابد، تشکیل می ها و مؤسسات و اشخاص حقیقیهای کشور و شرکتبا مشارکت بانک



 

 
 36/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

16 

های موضوع این ها و طرحگذاری پروژهسرمایه وزارت راه و ترابری مکلف است در قبال .کند
مالکیت دولت برای  حفظ باهای طرح را تا استهالک هزینه هاآنبرداری از قانون منافع بهره

ی نمونه د.کنمدت معینی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، به شرکت مربوط واگذار 
را مکلف برداری بهره یپروانه یدارنده( است که 1177قانون معادن )مصوب  12ی مادهدیگر، 

 بهساالنه  صورتو به حقوق دولتی عنوانبه ،ی معدنیدرصدی از بهای مادهه پرداخت ب
 کند. میمعادن و فلزات  وزارت

 اختصاصی از اموال عمومی یموقت بودن استفاده. 2-6
قت است و در ی معین و موبرای تصرف در اموال عمومی برای یک دوره صادرشدهمجوز 

صورت قراردادی بودن، قابلیت فسخ در هر زمانی به نفع اموال عمومی مورد تصرف را دارد. 
ی تصرفات در اموال عمومی است. اصل موقتی بودن این اصلی ثابت و مشترک برای کلیه

ها در خصوص حفظ اموال عمومی موجب وضع خوبی بیانگر این مسئله است که نگرانیبه
تنها برتری برای آن شده است. سازگاری تصرفات متصرف در مال عمومی نهچنین جایگاه 

شود، بلکه در طول مدت تصرف نیز ادامه هنگام صدور مجوز ابتدایی توسط اداره بررسی می
ی کنونی با مجوز ابتدایی صادره از جانب اداره خواهد داشت. اگر مشخص شود که استفاده

اهد داد، چراکه اداره همواره باید اختیار اموال عمومی را در منطبق نیست، اداره بدان پایان خو
 تجدید است، رسیده پایان به را که مجوزهایی آزادانه تواندمی دست خود داشته باشد. اداره

فسخ یا باطل کند.  ،مسترد است، هنوز به پایان نرسیدهکه  را تواند مجوزهاییمی ینهمچن نکند.
مجوزهای  ضمانت اجرا یا با هدف منفعت عمومی صورت پذیرد. عنوانبهتواند این اعمال می

از  .آورد و همواره ناپایدار و قابل فسخ استوجود نمیبرای متصرف حق مکتسبی به یکجانبه
بنابراین  .عمومی را دارد اموالقراردادهای تصرف در  ییکجانبهدیگر سو اداره حق فسخ 

اگر اداره متوسل به اقدام غیرقانونی فسخ یا ابطال  .حق فسخ، باطل هستند یکنندهشروط ممنوع
شده حق خواهد داشت که طلب جبران خسارت  دمتصرف خلع ی ،مجوز پیش از موعد شد

 (.202: 1131)کرمی،  کند
ی اختصاصی از اموال عمومی در متون قانونی گوناگونی بیان زمانمند و موقتی بودن استفاده

قانون حفاظت و » 7ی ماده رای ضمانت کیفری است.شده و در مواردی عدم رعایت آن دا
برداری بهره یدر پروانه» گوید:می« و اصالحات بعدی 1121ها و مراتع برداری از جنگلبهره

شود تخلف از شرایط مندرج در پروانه برداری ذکر میمشخصات و نحوه و مدت بهره
«. مجازات مقرر در این قانون خواهد رسیدو مرتکب به  بوده پروانهبرداری بدون بهره یمنزلهبه
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جنگلداری با  هایطرحکه سازمان جنگلبانی برای اجرای را مدت قراردادهایی  12 یدر ماده
داند. میاز تاریخ عقد قرارداد  ،سال 10حداکثر  ،سازداشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می

ء اراضی در حکومت جمهوری قانونی اصالح الیحه قانونی نحوه واگذاری و احیا یالیحه»
قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان  یو الیحه 23/1/31اسالمی ایران مصوب 

واگذاری زمین، مذکور در این قانون را  ینفرهیکی از وظایف هیأت هفت« 1/12/1131مصوب 
ند. کاعالم می( با توجه به شرایط خاص منطقه چندسالهزمین برای مدت معین ) یواگذار
 رسمی و سندی را برداریبهره یپروانه (1177قانون معادن )مصوب  10 یماده 1ی تبصره

 برداری مصوبمعدن و طرح بهره یبرداری براساس شناسنامهحاوی مدت بهره ا کهاالجرالزم
شرایط مذکور در قانون، به  توجه بابرداری مدت هر دوره بهره داند. از نظر این قانونباشد، می

 .دشوپروانه تعیین می یسال با حق اولویت تمدید برای دارنده 23داکثر ح

 ی استفاده از اموال عمومیریپذرقابت. 2-7
از اصول مدرن حاکم بر استفاده از اموال عمومی، اصل رعایت حقوق رقابت است. 

ز مجو ینباید دارنده ،کندصادر می برای شخصی اداره مجوز تصرف اختصاصی را کههنگامی
سبب مجوز خود نباید نمونه متصرف به برایرا در موقعیتی مخالف با حقوق رقابت قرار دهد. 

در رکت کند. حقوق رقابت اشمسوءاستفاده کند یا در یک تبانی  گیرد و قرار موقعیت سلطه در
که هنگام صدور مجوز تصرف اختصاصی نباید خود  ابه این معن ،دشواداره نیز اجرا می مورد
اداره قرارداد واگذاری خدمات عمومی  کههمچنین هنگامیدر موقعیت سلطه قرار گیرد. اداره 

 .(Binczak, 2000: 76)باید قواعد رقابت را رعایت کند ، کندمیرا منعقد 
هرچند مفهوم حقوقی رقابت در ایران مفهومی جدید است، جایگاه خود را در قوانین و 

قانون اساسی است که  22های کلی اصل ن اجرای سیاستترین آن، قانومقررات یافته است. مهم
اختصاص داده است. هدف این قانون ایجاد فضای « تسهیل رقابت و منع انحصار»را به فصل نهم 

ویژه در واگذاری اموال عمومی و دولتی به بخش گیری انحصار بهرقابت و جلوگیری از شکل
اشخاص حقیقی و حقوقی تمامی  21 یمادهر هاست. به این دلیل دغیردولتی و استفاده از آن

در مواد متعدد  د.دانمیمشمول مواد این فصل را ، دولتی، تعاونی و خصوصی های عمومیبخش
ی عنوان یک مؤسسهاین فصل این هدف پیگیری شده است. شورای رقابت و مرکز ملی رقابت به

عهده  رقابت در این عرصه را بری ایجاد و حفظ دولتی مستقل زیر نظر ریاست جمهوری وظیفه
ممنوع  شود، برشمرده ومی که به اخالل در رقابت منجررا  یاعمالاین قانون  23ی مادهدارد. 

 از استفاده سوء و تبعیض در شرایط معاملهآمیز، تبعیض گذاری، مانند قیمتاستاعالم کرده 
نیز مدنظر اشخاص عمومی  مسلط. این موارد باید در واگذاری اموال عمومی اقتصادی وضعیت
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هیچ شخصی حقیقی یا حقوقی »گوید: سبب تأکید مجدد میاین قانون به  27ی ماده قرار گیرد.
نحوی تملک کند که موجب اخالل در دیگر را به هایبنگاهیا  هاشرکتنباید سرمایه یا سهام 

یف خود و ایجاد و شورای رقابت در راستای انجام وظا«. رقابت در یک و یا چند بازار گردد
حفظ رقابت در بازار، از اختیارات و ضمانت اجراهای فراوانی مانند فسخ قراردادهای واگذاری تا 

(. در امتداد بسط این مفهوم، بند 11ی ی نقدی برای متخلفان برخوردار است )مادهتعیین جریمه
( 1132)مصوب « کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون» 7ی ماده 1

 های دولتی را ضروری دانسته است.رعایت شرایط رقابتی برای واگذاری طرح

 ی در استفاده از اموال عمومیطیمحستیزرعایت اصول . 2-8
گردد. کشورهایی که ی حفاظت از محیط زیست در جهان به قرن پیش بازمیدغدغه

. رعایت اندسر گذراندهیشتر و پیشتر از اند، این مشکل را بصنعتی شدن را زودتر تجربه کرده
ی عمومی ایران شد. برای ی چهل شمسی وارد عرصهمحیط زیست طبیعی و انسانی از دهه

 11 یمصوب شد که در ماده 1132ی جلوگیری از آلودگی هوا در سال نامهیینآاولین بار 
 و شهر گونه هر ایجاد ایرا بر هایشهردار و ربطیذ دولتی یهاسازمان و هاخود، وزارتخانه

شهرها،  جامع ینقشه تصویبو  یبررس همچنین صنعتی و مسکونی یهامجتمع و شهرک
 به مربوط مقررات و ضوابط بینیپیش لحاظ از محیط زیست سازمان نظر مکلف به کسب

ی جلوگیری از آلودگی آب نامهیینآ 2ی ماده .کرد جلب زیست محیط بهسازی و حفاظت
ساخته  ممنوع سازد، فراهم را آب آلودگی موجبات را که عملی هر به ( اقدام1171)مصوب 

 قانون 30 اصل تحقق منظور( به1172ی جلوگیری از آلودگی هوا )مصوب قانون نحوه .است
 یکلیه هاآلودگی از هوا حفاظت و پاکسازیمنظور به و ایران اسالمی جمهوری اساسی
 و به رعایت مقررات را موظف حقوقی و حقیقی شخاصا یکلیه وو مؤسسات  هادستگاه
 که عملی هر به اقدام 2 ی( و در ماده1ی کرده است )ماده قانون این در مقرر هایسیاست
این قانون صدور مجوز  11ی ماده .کندممنوع اعالم می سازد، فراهم را هوا آلودگی موجبات

موکول به استعالم از سازمان محیط زیست کرده ها را یروگاهنها و ی کارخانهاندازراهاحداث و 
 12ی ماده 1ی در تبصره« پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت»است. 
محیطی را در محیطی و دارا بودن توجیه زیسترعایت مقررات زیست 23ی ماده 1و بند 

و اطالق این قوانین هر گونه  های دولتی بیان کرده است. در مجموع عمومواگذاری طرح
استفاده از اموال عمومی مانند واگذاری این اموال و تصرفات در آن را توسط اشخاص در 

گیرد. محیط زیست از گذشته رکن اصلی اموال عمومی بوده است، به همین دلیل حمایت برمی
 یر دارد.ناپذاجتنابیک اصل حقوقی ضرورتی  عنوانبهو حفاظت از آن 
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 گيرینتيجه
ی حمایت از کاربری عمومی اموال گرفته از حقوق عمومی که وظیفهمجموعه قواعد نشأت

ی تملک، واگذاری، نگهداری و استفاده از اموال عمومی ، شامل اصولی در زمینهعمومی را دارد
در مجموع این قواعد متفاوت از قواعد حقوق اموال قانون مدنی است و در چارچوب  .است

بودن، اصل واگذاری اصل غیرقابل  کند.خاص را ایجاد می« حقوق اموال»یک  حقوق اداری،
 اصل آزادی، اصل برابریمانند عمومی اموال اصول حاکم بر استفاده از و  غیرقابل توقیف بودن

که در پی حمایت از منافع عمومی در این اند ، از اجزای این نظام حقوقیاصل مجانی بودن و
گیرد: در برابر تعرضات می از سه جنبه مورد حمایت قرار میزمینه است. اموال عمو

کنندگان از آن )کاربران(، در مقابل تفریط خود اداره و تعرضات اشخاص ثالث مانند استفاده
ها را در مقابل مالکان مجاور اموال عمومی. برای مثال اصل حمایت کیفری از اموال عمومی آن

ل الزام به تحدید حدود اموال عمومی و اصل عدم امکان دارد. اصکنندگان مصون میاستفاده
تأسیس حقوق ارتفاقی بر اموال عمومی، مانع تعرضات مجاوران این اموال است و اصول 
غیرقابل واگذاری بودن و الزام به نگهداری از اموال عمومی، این اموال را در مقابل تعدی و 

ن راهکارها در قالب قانون ضرورتی دارد. الزامی کردن ایتفریط خود اداره محفوظ می
ها نسبت به ثروت ملی است. نظام حقوقی کشور ناپذیر برای رفع تعرضات و خودسریاجتناب

ی بروز برد که این مسئله زمینهی اموال عمومی از نابسامانی و عدم شفافیت رنج میما در زمینه
نیازمند تأسیس یا تنقیح قانون ی حمایت از اموال عمومی مفاسد را تقویت کرده است. درباره

ی اموال عمومی، ساماندهی شود در چارچوب یک قانون جامع در زمینههستیم. پیشنهاد می
مناسب در خصوص اموال عمومی تحت اختیار اشخاص عمومی اعم از دولت، مؤسسات 

 های دولتی صورت پذیرد.دولتی و عمومی و شرکت
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 هایادداشت
حقوقی مفهوم واحدی از مقتضیات کاربری ندارند. حقوق انگلستان پذیرفته است که  یهانظام یالبته همه .3

بخرند و در  ،ها باقی بماند و رعایت شودعمومی آن یشرطی که استفادهافراد بتوانند اموال عمومی را به
 اموالت اختیار داشته باشند. در حقوق فرانسه هم قائالنی برای این نظر وجود دارد. کاپیتان معتقد اس

به اشخاص خصوصی واگذار  یکاربر ییرتوان آن را بدون تغبلکه می ،عمومی غیرقابل واگذاری نیست
عمومی نیست  اموالاو این  یرا مطرح ساخت. به عقیده یکاربر ییرکرد و تنها در قالب یک شرط، عدم تغ

 (Gaudemet, 2002 : 157)بلکه کاربری غیرقابل واگذاری است.  ،که غیرقابل واگذاری است

2. Principe fondamental. 
3. Emphytéose. 
4. Contravention de voirie. 
5. Matérielle. 
6. Usage commun. 
7. Utilisation privative. 



 
 
 

 راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی
 

 

11 

 و مآخذ منابع

 الف( فارسی
 .سعید نو: تهران ،حقوق ثبت اسناد و امالک(، 1113) غالمرضا، شهری

حاکم بر اموال اشخاص عمومی در حقوق ایران و  مبانی و اصول(، 1131کرمی، حامد )
 .، پردیس فارابیی دکتری، دانشگاه تهران، رسالهفرانسه

 .1، ج گنج دانشی کتابخانه :تهران ،حقوق ثبت ،(1171) محمدجعفر ،لنگرودی

 .7، ج ییسرا: قم ،مبانی فقهی حکومت اسالمی ،(1111) ، حسینعلیمنتظری

 .سمت: تهران ،حقوق اداری ،(1130) نوچهرم طباطبایی، مؤتمنی

 قوانینب( 
 .1111شده در بازنگری 1131قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 .1132یر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب پذرقابتقانون رفع موانع تولید 
 .1131قانون جامع حدنگار )کاداستر( مصوب 

 .1113مصوب  طبیعی منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون

 .1111قانون اساسی مصوب  22های کلی اصلقانون اجرای سیاست
 .1111مصوب  و مراتع هاجنگل برداری ازاصالحی قانون حفاظت و بهره 11یقانون اصالح ماده

 .1177قانون معادن مصوب سال 
 .1172ی جلوگیری از آلودگی هوا مصوب قانون نحوه

 .1172 مصوب ابع آبزی جمهوری اسالمی ایرانبرداری از منقانون حفاظت و بهره
 .1171مصوب  جنگلی کشور ذخایرقانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و 

ها و سایر منابع های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکقانون احداث پروژه
 .1111 مصوب مالی و پولی کشور

 .1111 مصوب قانون محاسبات عمومی
 .1171شهری مصوب  قانون زمین
 .1113مصوب  پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی یقانون نحوه

 .1111ها مصوب شهرداریمتعلق به  غیرمنقولقانون راجع به منع توقیف اموال منقول و 
 . 1111آب مصوب  یعادالنه توزیع قانون

 .1131مصوب  آن موات شهری و کیفیت عمران اراضی قانون لغو مالکیت
 .1132مصوب  قانون اراضی مستحدث و ساحلی
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 .1131ی کشور مصوب قانون برنامه و بودجه
 .1123آهن مصوب ها و راهقانون ایمنی راه

 .1121ها و مراتع مصوب برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره
 .1121ها مصوب ی مالی شهردارینامهقانون آیین

 .1112 مصوب قانون شهرداری
 .1121 مصوب تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصباتقانون 

 .1110قانون ثبت اسناد و امالک کشور مصوب 
 .1107قانون مدنی ایران مصوب 

 .1101قانون ثبت اسناد و امالک کشور مصوب 
 .1213 مصوب قانون محاسبات عمومی

 .1173آهن مصوب ها و راهی قانون ایمنی راهنامهآیین

 التین( پ
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( 58مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم )
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 ***3 ، سجاد فوالدوند**2 خواه، مرتضي نجابت*1 زادهجواد تقي
 

 سیاسي دانشگاه مازندران، مازندران، ایران ی حقوق و علوم. دانشیار دانشکده1

 ان، مازندران، ایرانسیاسي دانشگاه مازندر ی حقوق و علوم. استادیار دانشکده2

 . کارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه مازندران، مازندران، ایران3
 

 1/55/5231: رشيپذ  38/7/5231: افتيدر

 يدهكچ
قانون  58اند. مطابق اصل های حقوقيترین مسائل نظامهای وضع قانون، از مهمقانونگذاری و روش

ضروری صالحیت وضع قوانین آزمایشي را به تواند در موارد اساسي، مجلس شورای اسالمي مي
رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضي های خویش تفویض کند، ازاینکمیسیون

است. به این ترتیب، پرسش این است که رویکرد مجلس شورای اسالمي و شورای نگهبان در 
ضرورت چیست؟ پژوهش حاضر  یدهندهخصوص مفهوم ضرورت و لوازم آن از جمله نهاد تشخیص

 58موضوع اصل « ضرورت»ی تحلیلي با تأکید بر قواعد مرتبط با مسئله –تالش دارد به روش توصیفي 
قانون  58از نظر مجلس مفهوم ضرورت موضوع اصل  قانون اساسي، به پرسش مذکور پاسخ دهد.

شود که این نهاد اساسي محدود به ضرورت تفویض تصویب قانون است و ضرورت وقتي حاصل مي
ی داخلي نامهبه هر دلیل تفویض تصویب قانون برای پیشبرد بهتر امور را مفید بداند. بنابراین آیین

داند که باید دالیل و ضرورت تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسالمي این نهاد را مرجعي مي
ي که صادر کرده است، تأیید احراز را تشخیص دهد. اما شورای نگهبان در چند سال اخیر با نظرهای

داند. شورای نگهبان ضرورت را با ی مجلس شورای اسالمي را توسط شورا الزم ميوسیلهضرورت به
 کند.توجه به نظم حقوقي کشور و در واقع در قالب ضرورت وضع قانون بررسي مي

 (، تفویض، ضرورت، قانون اساسي، قانونگذاری.58اصل) :هادواژهيلك

                                                                                                                                                       
E-mail: Jtaghizadehd@yahoo.com  ي مسئولنويسنده *                                                                                   

** E-mail: M.nejabatkhah@gmail.com                                                                                              
*** E-mail: Sfolladvand@yahoo.com 

 
 

mailto:Jtaghizadehd@yahoo.com
mailto:Jtaghizadehd@yahoo.com
mailto:Sfolladvand@yahoo.com
mailto:Sfolladvand@yahoo.com


 

 
 36/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

32 

 همقدم
گیری در انحصار به موجب اصل شخصي بودن اختیارات، فرض بر این است که اختیار تصمیم

زاده، ؛ رضایي135: 1311متصدی اصلي امر عمومي است و قابل واگذاری به دیگران نیست )انصاری، 
سمت نمایندگي قائم به شخص است »دارد: قانون اساسي مقرر مي 58(. بنابراین صدر اصل 125: 1358

کنند، عنوان نماینده انتخاب ميعبارت دیگر، وقتي مردم کسي را بهبه«. قابل واگذاری به دیگری نیست و
(. متصدی امر 363: 1331او وکیل مردم است، ولي وکیل در توکیل نیست )ساعد وکیل و عسکری، 

رند، ای که اشخاص خصوصي در توکیل اختیارات خود دای دولت است و از آزادیعمومي نماینده
برخوردار نیست. با این حال گاهي انجام امور بنا به عللي مانند کثرت اشتغاالت، ضیق وقت یا 
کارشناسي و تخصصي بودن توسط متصدی اصلي مناسب یا ممکن نیست. در این موارد تفویض بعضي 

ان اگرچه رسد. به همین دلیل در نظام حقوقي ایرنظر مياختیارات برای پیشبرد بهتر امور، ضروری به
ناپذیر است، بعضي صالحیت مجلس شورای اسالمي در تصویب قوانین اصوالً انحصاری و تفویض

ای از دست مجلس را در تفویض پاره (1)قانون اساسي 58ها موجب شده است که اصل ضرورت
یض (. قانونگذار اساسي ایران در موارد ضروری تفو132: 1352وظایف قانونگذاری باز گذارد )هاشمي، 

رو پرسش این است که مراد قانونگذار اساسي از پذیر دانسته است و ازایناختیار قانونگذاری را امکان
وجود ضرورت برای اعمال تفویض اختیار قانونگذاری چیست؟ مرجع تشخیص وجود چنین ضرورتي 

 توان گفت ضرورت حاصل شده است؟کدام نهاد است و در چه مواقع یا در چه شرایطي مي
، در اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصول 58الح ضرورت و مشتقات آن جدای از اصل اصط

کار رفته، اما نه در قانون اساسي و نه در قانون عادی تعریفي از به (2)قانون اساسي 121و  52، 13
ضرورت ارائه نشده است. ضرورت در لغت یعني نیاز، حاجت و چیزی که به آن احتیاج داشته باشند 

ای از امور ممنوعه (. ضرورت در فقه عذری است که به موجب آن ارتکاب پاره681: 1353عمید، )
تواند از مال غیر بدون اذن او به قدر سد ميکه گرسنه و در شرف هالکت است مجاز است، مانند کسي 

، «درهاما ابیح للضرورت یتقدر بق»اند جوع بردارد و بعد عوضش را بدهد. همین مورد است که گفته
الملل عمومي ضرورت حالتي توان مرتکب امر ممنوع شد. در حقوق بینیعني به قدر رفع ضرورت مي

آید و آن مملکت در آن حالت برای حفظ منافع حیاتي خود ناگزیر از است که برای مملکتي پیش مي
ن کشور شود، زیرا عمل به آن تعهدات با حفظ منافع حیاتي آالمللي خود ميترک تعهدات بین

(. اما تبیین منظور قانونگذار اساسي از مفهوم ضرورت 616: 1332ناپذیر است )جعفری لنگرودی، جمع
ی داخلي مجلس نامهقانون اساسي، نیازمند بررسي دقیق آیین 58در اصل « موارد ضروری»در عبارت 

قانون  36ال اصل بر مصوبات مجلس در مقام اعم (3)ی نظارتي شورای نگهبانشورای اسالمي و رویه
ی شورای ی داخلي مجلس شورای اسالمي و رویهنامهاساسي است. بر این اساس با توجه به آیین

نگهبان، ضرورت در دو تفسیر از آن، یعني ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي و ضرورت وضع 
 شوند.قوانین آزمایشي بررسي مي
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 . ضرورت تفويض تصويب قوانين آزمايشي1
شود ی داخلي مجلس شورای اسالمي چنین استنباط مينامهنین موجود از جمله قانون آییناز قوا

رو این ها وجود داشته باشد. ازاینکه باید ضرورتي برای تفویض تصویب قوانین آزمایشي به کمیسیون
دهد و شود که چه نهادی ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي را تشخیص ميپرسش مطرح مي

توان گفت ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي حاصل در چه مواقع یا در چه شرایطي مي اینکه
شده است؟ در ادامه، مرجع تشخیص ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي و موارد تمسک به 

 شوند.تفویض تصویب قوانین آزمایشي بررسي مي

 . مرجع تشخيص ضرورت تفويض تصويب قانون آزمايشي1-1
قانون اساسي به معنای  58مذکور در اصل « ضرورت»جلس شورای اسالمي از نظر م

ی این ضرورت خود دهندهضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي است و نهاد تشخیص
ی داخلي خود این مفهوم از نامهرو مجلس شورای اسالمي در قالب آیینمجلس است. ازاین

قانون اساسي  36بان نیز در مقام اعمال اصل ضرورت را به نظم قانوني درآورده و شورای نگه
 161ی (. ماده865: 1331آن را مغایر با قانون اساسي ندانسته است )ن.ک: شورای نگهبان، 

در مواردی که مجلس ضروری »دارد: ی داخلي مجلس شورای اسالمي مقرر مينامهآیین
یب آزمایشي بعضي از ( قانون اساسي اختیار تصو58دهد، طبق اصل هشتادوپنجم )تشخیص 

ها، های خود و تصویب دایمي اساسنامه سازمانقوانین را که جنبه دایمي دارند به کمیسیون
های خود یا به دولت تفویض ها، مؤسسات دولتي یا وابسته به دولت را به کمیسیونشرکت

رو تشخیص ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي از جانب مجلس شرط ازاین«. کندمي
 های داخلي مجلس است.ی کمیسیونوسیلهزم تصویب قوانین آزمایشي بهال

ها این بوده است که پس از اینکه مجلس شورای ی نظارتي شورای نگهبان نیز مدترویه
ها را ی داخلي خود تفویض تصویب قوانین آزمایشي به کمیسیوننامهاسالمي براساس آیین
را بر قوانین آزمایشي از حیث ضرورت مطرح  داد، شورا نظارت خویشضروری تشخیص مي

ی داخلي مجلس نامهکرد. به این ترتیب مطابق آیینقانون اساسي اعمال نمي 58در اصل 
قانون اساسي به  58ی نظارتي شورای نگهبان، ضرورت مطرح در اصل شورای اسالمي و رویه

ی ضرورت، مجلس دهندهمعنای ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي و نهاد تشخیص
توان به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد شورای اسالمي بوده است. در این زمینه مي

ی داخلي مجلس شورای اسالمي با نامهبراساس آیین 1356ی مورخ هشتم مهرماه که در جلسه
تشخیص مجلس مبني بر ضرورت تفویض تصویب آن در قالب قانون آزمایشي به تصویب 
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ی مدیریت خدمات کشوری رسید و شورای نگهبان آن را مشترک رسیدگي الیحهکمیسیون 
های رسیدگي به تخلفات اداری مصوب کمیسیون ی اصالح قانون هیأتتأیید کرد. الیحه

: 1331)ن.ک: شورای نگهبان،  25/2/1361مشترک کار و استخدام و امور قضایي در تاریخ 
ی ملي المپیک ایران مصوب کمیسیون ی کمیتهساسنامهی قانون ای اصالح الیحه( و الیحه183

: 1353)ن.ک: شورای نگهبان،  26/11/1383وزیری در تاریخ های وابسته به نخستسازمان
 ها اشاره کرد.توان به آن( نیز از دیگر مواردی هستند که در این زمینه مي333

الزم برای تفویض  ی داخلي مجلس شورای اسالمي ضرورت فقط شرطنامهبراساس آیین
ی تصویب قوانین آزمایشي نیست، بلکه ضرورت در مقام تفویض تصویب دائمي اساسنامه

 165ی های دولتي یا وابسته به دولت نیز باید احراز شود. مادهها، مؤسسات و شرکتسازمان
از شروع  هر گاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل»دارد: ی داخلي مجلس مقرر مينامهآیین

( به 58ای را طبق اصل هشتادوپنجم )رسیدگي نهایي در مجلس تقاضای ارجاع طرح یا الیحه
ترتیب های مجلس و یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علني اعالم و بهکمیسیون یا کمیسیون

ی داخلي مجلس در خصوص ضرورت نامهآیین 163ی ماده«. گیرددر دستور کار مجلس قرار مي
قانون اساسي اطالق دارد و بیان دالیل ضرورت را خواه  58ارجاع طرح یا الیحه براساس اصل 

ها به شرح ذیل در تفویض تصویب قوانین آزمایشي و خواه در تفویض تصویب دائمي اساسنامه
هنگام طرح تقاضای مزبور در مجلس، نماینده دولت و یا نماینده منتخب »داند: الزم مي

نماید ارجاع طرح و یا الیحه را حداکثر به مدت ده دقیقه بیان مي داليل ضرورت تقاضاکنندگان،
نام در اند و در صورت عدم ثبتنام کردهو سپس دو نفر مخالف و دو نفر موافق که قبالً ثبت

نظر به«. شودگیری مياند، هر یک به مدت ده دقیقه صحبت کرده و آنگاه رأیمجلس نوبت گرفته
ی داخلي مجلس مبتني بر این نامهی شورای نگهبان در تأیید مواد مذکور از آیینرسد رویهمي

قانون اساسي لزوم وجود  58استدالل حقوقي است که قانونگذار اساسي در فراز نخست اصل 
ضرورت در تفویض قانونگذاری آزمایشي را مقرر کرده است، اما عدم ذکر این توقع در فراز دوم 

ها به معنای مخالفت قانونگذار اساسي با آن نیست، یب دائمي اساسنامهدر خصوص تفویض تصو
ی داخلي نامهقانون اساسي مواد مذکور از آیین 36وگرنه شورای نگهبان در مقام اعمال اصل 

 58کرد. با وجود این، از ظاهر اصل مجلس شورای اسالمي را مغایر با قانون اساسي اعالم مي
فقط  58مذکور در فراز نخست اصل « ضرورت»شود که اصطالح ط ميقانون اساسي چنین استنبا

شرط الزم برای تفویض تصویب قوانین آزمایشي است. صورت مشروح مذاکرات شورای 
کند. در این قانون اساسي را تقویت مي 58بازنگری قانون اساسي این برداشت از ظاهر اصل 

جا این».... دارد: قانون اساسي بیان ميخصوص آقای عبداهلل نوری از اعضای شورای بازنگری 
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طور عام در زمان موقت که است به ضروريها دو نمره است. یک نمره موضوعات نامهتصویب
قسمت اول بند است که در اصل هشتادوپنجم هم فعالً موجود است. یک قسمت موضوعات 

« اینکه روشن باشد هاست برای زمان دائم لذا تعبیر دائمي شد برایخاص است که اساسنامه
(. مجلس 1856: 1365، ی کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالميدارها)

های خویش و نیاز به تخصص در قانونگذاری به تشخیص شورای اسالمي با توجه به مشغله
 پردازد. ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي مي

 ين آزمايشي. موارد تمسک به ضرورت تفويض تصويب قوان1-2
هنگام طرح تقاضای مزبور »ی داخلي مجلس شورای اسالمي: نامهآیین 163ی مطابق ماده

ارجاع طرح و یا  داليل ضرورتدر مجلس نماینده دولت یا نماینده منتخب تقاضاکنندگان، 
ناد توان به استبا وجود این، دالیلي که مي«. نماید...الیحه را حداکثر به مدت ده دقیقه بیان مي

ها به ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي تمسک جست، در قانون نیامده است. با آن
-های زماني پارلمان نميعلت محدودیتعنایت به مباني حقوق اساسي باید گفت که اساساً به

رو استفاده از ی مدرن را تصویب کند. ازاینی قوانین و مقررات مورد نیاز یک جامعهتواند کلیه
منظور پرداختن به جزییات، پارلمان را برای تمرکز روی بحث و گذاری تفویضي بهقانون

(. به 68: 1355گذارد )هانت، های عمده آزاد ميمشيها و خطی سیاستگیری دربارهتصمیم
ی کنندهتواند از جمله دالیل ایجاباین ترتیب، کثرت اشتغاالت و ضیق وقت مجلس مي

ها قلمداد شود. در این زمینه بیانات شهید دکتر شي به کمیسیونتفویض تصویب قوانین آزمای
کار جلسه »بهشتي در مجلس بررسي نهایي قانون اساسي به شرح ذیل قابل استناد است: 

ها و لوایح شش ماه به عقب بیفتد. این عمومي نباید آن قدر سنگین شود که رسیدگي به طرح
ی عمومي فرصت کافي برای اینکه جلسه رفته امکانهمکار هم پرخسارت است هم روی

ها در سطح وزرا و مسائل مملکتي داشته باشد بیشتر ها، عزل و نصبرسیدگي به لوایح و طرح
ی کل دارها« )به سود مملکت است تا اینکه یک طرح آزمایشي بدون تصویب مجلس اجرا شود

عالوه، بسیاری از (. به566: 1366، امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي
اند و استفاده از قوانین مدرن از جمله مقررات مربوط به امنیت و سالمت، پیچیده و تخصصي

های مربوط به خود بپردازند که این شود تا متخصصان به رشتهقانونگذاری تفویضي سبب مي
عضي مواقع (. بنابراین در ب68: 1355دهد )هانت، امر اثربخشي قوانین موضوعه را افزایش مي

ها نیاز به تخصص دارد، تفویض تصویب قوانین آزمایشي را طرح مواردی که تقنین در آن
اند که رو برخي از اعضای مجلس بررسي نهایي قانون اساسي اظهار کردهکند. ازاینایجاب مي
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گیری به منظور واگذاری تصمیمهای مجلس بهگیری به کمیسیونگاهي تفویض اختیار تصمیم
اختیار  تفويضتر و واردتر است. برخي دیگر از خبرگان قانون اساسي نیز ي متخصصمرجع

ی های قانون طي دورهصورت آزمایشي را برای تشخیص ضعفمنظور تصویب قانون بهبه
ی کل امور دارهادانستند )ن.ک: صورت دائمي ضروری ميی قانوني کامل بهآزمایشي آن و ارائه

(. شایان ذکر است که 566-566: 1366، مجلس شورای اسالميفرهنگي و روابط عمومي 
صورت مکرر اصالح و منظور هماهنگي با تغییرات اجتماعي و تکنولوژیکي، قوانین باید بهبه
روز شوند. اصالح قانون مصوب پارلمان برای رسیدن به این هدف به زمان زیادی نیاز دارد. به

گیرد. در نتیجه، این تر انجام ميتر و آسانریعحال آنکه اصالح قوانین تفویضي بسیار س
برای پاسخگویي سریع در شرایط اضطراری  این معناست که قانونگذاری نیابتيموضوع مفید 

 (.68: 1355کارایي بیشتری دارد )هانت، 
بنابراین مجلس شورای اسالمي با عنایت به مباني قانونگذاری تفویضي در حقوق اساسي  

ي، مواردی مانند کثرت اشتغاالت کرات مجلس بررسي نهایي قانون اساسو صورت مشروح مذا
ها، نیاز به اجرای آزمایشي برای ضیق وقت، تخصصي بودن تقنین در برخي حوزه و

نظر طور کلي مواردی را که برای پیشبرد بهتر امور مجلس مفید بهشناسي قانون و بهآسیب
برای تفویض تصویب قوانین آزمایشي به  کننده ضرورتی دالیل توجیهمنزلهبرسد، به
قانون اساسي بر اصل عدم  58کند. این در حالي است که صدر اصل ها لحاظ ميکمیسیون

ات استداللي شورای نگهبان آمده است که ای دارد. در نظرذاری تأکید ویژهتفویض قانونگ
های کمیسیون واگذاری تصویب بسیاری از قوانین مهم از سوی مجلس شورای اسالمي به»

قانون اساسي، مغایر قانون اساسي است، زیرا آن دقت و  58خود با تمسک به ذیل اصل 
ها شود، در کمیسیونها و لوایح ميتوجهي که در صحن علني مجلس شورای اسالمي به طرح

شود و لذا هدف قانونگذار اساسي که قوانین مصوب مجلس شورای اسالمي برآمده انجام نمي
(. بنابراین 61: 1333زاده، )امیني« شودو نظرات نمایندگان ملت باشد حاصل نمياز آراء 

های اخیر در پیش گرفته، برداشت دیگری از ای که در سالی نظارتيشورای نگهبان طي رویه
 قانون اساسي و مرجع تشخیص آن ارائه کرده است. 58مفهوم ضرورت در اصل 

 . ضرورت وضع قوانين آزمايشي2
قانون اساسي، در برخي موارد قوانین  36ته شورای نگهبان در مقام اعمال اصل در گذش

های داخلي را از حیث ضرورت تصریح به آزمایشي بودن مورد نظارت قرار مصوب کمیسیون
طرح اصالح قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای  18ی طور مثال مادهداده است. به
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یت قانونگذاری را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات اسالمي شهر و روستا که صالح
ی کمیسیون کرد، به این دلیل که به آزمایشي بودن مصوبهمجلس شورای اسالمي واگذار مي

: 1353مذکور تصریح نداشت، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت )ن.ک: شورای نگهبان، 
ها از حیث ضرورت تفویض کمیسیون (. با این حال شورا بر قوانین آزمایشي مصوب111

دانست. گیرنده ميکرد و در این خصوص، مجلس شورای اسالمي را نهاد تصمیمنظارت نمي
های داخلي توسط مجلس شورای اسالمي ی تصویب قوانین به کمیسیونولي واگذاری گسترده

صویب قانون اساسي و تمسک به آن در تفویض ت 58با استناد به ضرورت مطرح در اصل 
 58ی مجلس منجر شد تا اصل قوانین آزمایشي به واکنش شورای نگهبان در برابر این رویه

قانون اساسي را از حیث ضرورت قانونگذاری تفویضي نیز در مباني نظارتي خود قرار دهد. 
ی نظارتي خود را در خصوص اعمال نظارت بر قوانین شورای نگهبان این تغییر در رویه

در  1353قانون اساسي، در سال  58مطرح در اصل « ضرورت»تشخیص  آزمایشي از حیث
 ی تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری بروز داد.جریان نظارت بر الیحه

شود که با توجه به روح و هدف از رویکرد نظارتي اخیر شورای نگهبان چنین استنباط مي
« صورت استثنایياز مسیر عادی و به قانونگذاری خارج»قانون اساسي، باید ضرورتي برای 

( وجود داشته باشد تا وضع قوانین آزمایشي در نظم حقوقي کشور روا 62: 1333زاده، )امیني
رو از نظر شورای نگهبان در مواقعي که نظم حقوقي کشور با خأل قانوني دانسته شود. ازاین

رویکرد نظارتي اخیر  نحو کلي مواجه است، ضرورت وضع قوانین آزمایشي محقق است.به
ی این ی گذشتهشورای نگهبان در مقام نظارت اساسي بر قوانین آزمایشي در تضاد با رویه

شورا در خصوص این قوانین نیست، بلکه گسترش قلمرو نظارتي این شورا بر قوانین آزمایشي 
ند. به این ی مجلس به سازوکار قانونگذاری آزمایشي را محدود کاست تا به این وسیله مراجعه

ترتیب، با توجه به تعبیر نوین شورای نگهبان، در ادامه مرجع تشخیص ضرورت وضع قوانین 
 شود.آزمایشي و موارد تمسک به ضرورت وضع قوانین آزمایشي بررسي مي

 . تشخيص ضرورت وضع قوانين آزمايشي 2-1
ح در تواند در خصوص تشخیص ضرورت مطرپرسش این است که آیا شورای نگهبان مي

قانون اساسي ورود کند؟ ممکن است پاسخ داده شود که پس از تشخیص ضرورت  58اصل 
ها توسط مجلس شورای اسالمي، شورای نگهبان تفویض تصویب قوانین آزمایشي به کمیسیون

ها تفویض تصویب قوانین آزمایشي به تواند دالیلي را که مجلس با تمسک به آننمي
کرده است، از لحاظ ضروری بودن یا نبودن بررسي کند. این پاسخ گیری ها را تصمیمکمیسیون
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ی مصوبات مجلس شورای اسالمي قانون اساسي مبني بر لزوم ارسال کلیه 36با صدر اصل 
برای شورای نگهبان مغایرت دارد، زیرا موافقت مجلس با تفویض اختیار قانونگذاری از طریق 

 3181ی تفسیری شماره د. براساس مالک نظرشوي اعالم ميتصویب در مجلس شورای اسالم
شورای نگهبان، هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسالمي براساس  21/11/1362مورخ 

دهند و شورا در نهایت نظر خود را برداشت خود به ضرورت یا عدم ضرورت تفویض رأی مي
ترتیب، شورای (. به این 133: 1331ی اساسي، کند )ن.ک: مجموعهدر آن خصوص اعالم مي

عالوه، هیچ عملي از جمله نگهبان صالحیت بررسي صحت ضرورت را خواهد داشت. به
تصمیمات موردی مجلس که مؤثر در قانونگذاری است، نباید الزامات قانون اساسي را نقض 
کند. آنچه در خصوص موافقت مجلس با تفویض اختیار قانونگذاری مورد نظارت شورای 

گرفته از نظم د، ضرورت وضع قوانین آزمایشي با توجه به الزامات نشأتگیرنگهبان قرار مي
شود که الزاماتي در نظم حقوقي کشور است. از نظر شورا ضرورت در مواردی حاصل مي

ی اصلي ایجاد دادرسي اساسي حقوقي کشور مانند خأل قانوني وجود داشته باشد. فلسفه
نظیم قانونگذاری عادی بر مدار قانون اساسي است اساسي بودن قوانین و در نتیجه ت نظارت بر

 (.23: 1332-1331زاده، )تقي
ی تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت شورای نگهبان در مقام نظارت اساسي بر الیحه

ترتیب توسط کمیسیون حقوقي و قضایي، ی تجارت که بهی امور گمرک و الیحهاداری، الیحه
علت عدم اند، این لوایح را بهحقوقي و قضایي به تصویب رسیده کمیسیون اقتصادی و کمیسیون

های اعضای در استدالل (6)قانون اساسي دانست. 58ضرورت قانونگذاری تفویضي مغایر با اصل 
مورد « ضرورت»در خصوص لوایح مذکور آمده است که هرچند تشخیص  (8)شورای نگهبان
با مجلس شورای اسالمي است، شورای نگهبان  ی اولقانون اساسي در درجه 58اشاره در اصل 

زاده، ی مسئولیت خویش باید به تشخیص مزبور برسد و آن را تأیید کند )امینينیز در حیطه
منظور نهایي و اجرایي شدن قوانین آزمایشي در نظم حقوقي کشور تشخیص (. به62: 1333

مجلس و مکمل آن است ی تشخیص ضرورت توسط ضرورت از جانب شورای نگهبان در ادامه
عبارت دیگر، شود. بهکه پس از تصویب قوانین آزمایشي و در مقام نظارت اساسي اعمال مي

گیرد که آیا نظم حقوقي کشور به ی آزمایشي از این حیث مورد نظارت قرار ميمحتوای مصوبه
یش به محتوای این مصوبه نیاز مبرم و ضروری دارد یا خیر. شورای نگهبان در نظرهای خو

عبارت دیگر، شورا با این اشاره دارد. به« نحو کلي که جبران آن ضروری باشد...خأل قانوني به»...
ی احراز ضرورت را ترسیم کرده است. بنابراین شورای نگهبان در مواردی بیان شرایط الزمه

 پذیرد.تمسک به ضرورت وضع قوانین آزمایشي در نظم حقوقي کشور را مي
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 مسک به ضرورت وضع قوانين آزمايشي . موارد ت2-2
کننده باشد. شورای ضرورت امری است استثنایي و تجویز آن باید متکي به دالیل قانع

قانون اساسي بیان داشته،  58ی ضرورت مطرح در اصل نگهبان طي نظرهایي که در حوزه
قوانین آزمایشي توان به ضرورت وضع ها ميتالش کرده است تا مواردی را که با استناد به آن

در نظم حقوقي کشور تمسک جست، بیان کند. با توجه به نظرهای شورای نگهبان موارد 
. وضع قانون آزمایشي برای رفع خأل قانوني 1توان تحت دو عنوان ذیل قرار داد: مذکور را مي

. وضع قانون آزمایشي برای اصالح و رفع ایرادات مبنایي در 2که جبران آن ضروری است؛ و 
 قوانین موجود. 

در . وضع قانون آزمايشي براي رفع خأل قانوني که جبران آن ضروري است: 2-2-1
ی تشکیالت و آیین دادرسي دیوان شورای نگهبان در مورد الیحه توان به نظراین خصوص مي

ی مذکور وجود خأل عدالت اداری اشاره کرد. شورا در مقام اعمال نظارت اساسي بر الیحه
تواند ضرورت وضع کند که ميکه جبران آن ضروری باشد، از جمله عواملي بیان مي قانوني را

(. پرسش این است که در چه 611: 1332)ن.ک: شورای نگهبان،  قوانین آزمایشي را توجیه کند
شود؟ در پاسخ مواردی نظم حقوقي کشور با خأل قانوني که جبران آن ضروری باشد مواجه مي

ی شود که قبالً مطرح نبوده و قانوني دربارهباید گفت که گاهي در جامعه مسائلي مطرح مي
ل خأل قانوني موجود، نظم حقوقي کشور توان رفتار دلیها تصویب نشده است. در نتیجه، بهآن

قانوني با این مسائل جدید را نخواهد داشت. به این ترتیب اگر در خصوص موضوعات 
ای گونهی یک جامعه یا سازمان به هر دلیل خأل قانوني ایجاد شود و این امر بهاساسي و عمده

امور اختالل ایجاد شود، یک خأل ی در اداره ه در صورت جبران نشدن خأل مذکور،باشد ک
 شود که جبران آن ضروری است. قانوني محسوب مي

ی داخلي مجلس شورای نامهآیین 161ی ماده 2و  1های که براساس تبصرههمچنان
ها اعتبار قانوني نخواهند داشت و اسالمي، قوانین آزمایشي پس از انقضای زمان آزمایشي آن

ی تمدید یا تصویب د که تا پایان مدت آزمایشي قانون دربارهمجلس باید ترتیبي اتخاذ کن
دائمي آن تعیین تکلیف شده باشد. با وجود این، تجربه نشان داده است که در برخي موارد 
مجلس شورای اسالمي قانون دائمي را پیش از انقضای مدت زمان اجرای آزمایشي تصویب 

نحو کلي مواجه آزمایشي با خأل قانوني بهکند و جامعه با انقضای مدت اعتبار قانون نمي
شود، برای (. بنابراین در مواردی که قانون دائمي تصویب نمي138: 1352شود )هاشمي، مي

رو گردد. ازایناینکه خأل قانوني ایجاد نشود، ضرورت تمدید اعتبار قوانین آزمایشي محقق مي
ي مواجه شود، تصویب دائمي یا در مواقعي که به هر علت نظم حقوقي کشور با خأل قانون
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پذیر است. البته خأل قانوني ممکن است ناشي از فقدان ی اعتبار قوانین آزمایشي توجیهادامه
ی نامهآیین 161ی ارند؛ ولي مطابق مادهی موقت دی دائمي یا جنبهقوانیني باشد که جنبه

ی قوانین را که جنبهتواند اختیار تصویب بعضي داخلي مجلس شورای اسالمي، مجلس مي
 ربط خود واگذار کند.های ذیدائمي دارند، به کمیسیون

شورای  علت ايرادات مبنايي:. وضع قانون آزمايشي براي اصالح قوانين به2-2-2
ی تشکیالت و آیین متعدد خویش از جمله در مقام نظارت بر الیحه در نظرهاینگهبان 

به فرض اینکه قانون مذکور در برخي موارد نادر دادرسي دیوان عدالت اداری اظهار داشت: 
احتیاج به تغییر، اصالح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود 

عبارت دیگر، به نظر شورای نگهبان در موارد جزیي (. به583: 1332)ن.ک: شورای نگهبان، 
جای تفویض س شورای اسالمي بهنیاز به تغییر، اصالح یا تکمیل قانون دائمي، مجل

منظور اعمال تغییرات کلي و تصویب قانون های خویش بهقانونگذاری آزمایشي به کمیسیون
کند که جدید، باید به اعمال تغییرات جزیي اکتفا کند. با وجود این، شورای نگهبان تصریح نمي

ی آزمایشي انجام پذیرد یا تواند از طریق قانونگذاراعمال تغییرات جزیي در قوانین دائمي مي
 اینکه مجلس شورای اسالمي باید شخصاً به این اقدام مبادرت ورزد.

های خویش وجود ایرادهای مبنایي در قوانین با این حال اعضای شورای نگهبان در استدالل
داند که وضع قوانین آزمایشي برای اصالح آن قوانین را توجیه دائمي را از جمله دیگر عواملي مي

ی الیحه 68ی های اعضای شورای نگهبان در خصوص مادهکند. در این مورد استداللمي
مصوب کمیسیون قضایي و حقوقي مجلس  (6)تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری
های اعضای شورای نگهبان ذکر شده که این ماده شورای اسالمي شایان توجه است. در استدالل

 3/1358/ 3عدالت اداری مندرج در قانون دیوان عدالت اداری مصوب روند رسیدگي در دیوان 
مجلس شورای اسالمي را تغییر داده است، زیرا روند رسیدگي در قانون دیوان عدالت اداری به 

ها ها مستقیماً در هیأت عمومي دیوان مطرح و در مورد آناین صورت بوده که پرونده
های تخصصي ارجاع شده ها ابتدا به هیأتماده پروندهشد، لیکن به موجب این گیری ميتصمیم

هیأت  همراه نظرشده بههای قبولگیری در مورد قبول یا رد شکایت، پروندهو پس از تصمیم
شده بینيجا که روند پیششود. از آنمنظور اتخاذ تصمیم به هیأت عمومي ارسال ميتخصصي به

سیدگي به شکایت ایراد مبنایي معتنابهي ندارد که در قانون دائمي دیوان عدالت اداری برای ر
بیني روند رسیدگي جدیدی را در قالب تصویب قانون آزمایشي اقتضا کند، از تغییر روند و پیش

ای برای حضور قوانین آزمایشي در نظم حقوقي کشور در نظر شورای نگهبان ضرورت ملزمه
زاده، ت اداری وجود ندارد )امینيخصوص نحوه و ترتیب رسیدگي به شکایت در دیوان عدال
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؛ 6: 1333ی بسیاری از استادان حقوق )ن.ک: اسکیني، رغم عقیده(. به همین دلیل به56: 1333
( مبني بر وجود ایرادهای ماهوی و اساسي در قانون تجارت، شورای نگهبان 23: 1355دمرچیلي، 

وقي و قضایي مجلس رسیده صورت آزمایشي به تصویب کمیسیون حقی تجارت را که بهالیحه
بود، مورد ایراد عدم ضرورت وضع قانون آزمایشي قرار داد. از منظر شورای نگهبان، مجلس 

منظور وضع آزمایشي جای تفویض اختیار قانونگذاری به کمیسیون داخلي بهشورای اسالمي به
بادرت ورزد. بایست به اعمال تغییرات جزیي و تکمیل قانون دائمي مقانون جدید تجارت، مي

ی تشکیالت و آیین الیحه 63و  62های اعضای شورا در مقام بررسي مواد همچنین در استدالل
قانون اساسي  58اشاره شده که مفهوم این ماده که به استناد اصل  (1)دادرسي دیوان عدالت اداری

مپوشاني ( ه1358قانون دیوان عدالت اداری )مصوب  13و  13به تصویب رسیده است، با مواد 
ی آزمایشي با قانون عبارت دیگر، همپوشاني مصوبه(. به52و  13: 1333زاده، دارد )ن.ک: امیني

دائم حکایت از این دارد که قانون دائم ایراد مبنایي نداشته است تا ضرورت وضع قانون آزمایشي 
 جای قانون دائمي را توجیه کند.و قرار دادن آن به
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 گيرينتيجه
قانون اساسي به معنای  58ورای اسالمي ضرورت مذکور در اصل از نظر مجلس ش

ی این ضرورت خود دهندهضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي است و نهاد تشخیص
ی داخلي مجلس به نظم قانوني نامهرو این مفهوم از ضرورت در قالب آیینمجلس است. ازاین

ام اعمال نظارت اساسي مغایر با قانون وارد شده و شورای نگهبان نیز این مفهوم را در مق
ی ی دولت یا نمایندهی داخلي مجلس نمایندهنامهاساسي اعالم نکرده است. مطابق آیین

قانون اساسي  58منتخب تقاضاکنندگان باید دالیل ضرورت ارجاع طرح یا الیحه براساس اصل 
ها توان به استناد آنی را که ميهای داخلي را بیان کنند. اما قانونگذار عادی مواردبه کمیسیون

به ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشي تمسک جست، ارائه نداده است. با وجود این، 
مجلس شورای اسالمي با عنایت به مباني قانونگذاری تفویضي و صورت مشروح مذاکرات 

صي مجلس بررسي نهایي قانون اساسي در مواردی مانند کثرت اشتغاالت و ضیق وقت، تخص
شناسي قانون به تفویض تصویب قوانین بودن تقنین و نیاز به اجرای آزمایشي برای آسیب

آزمایشي مبادرت کرده است. این وضعیت سبب شد که مجلس شورای اسالمي در عمل 
قانون اساسي نداشته باشد و با  58گونه محدودیتي در استناد به ضرورت مطرح در اصل هیچ

های مذکور تصویب بسیاری از قوانین مهم را به کمیسیون 58ل تمسک به ذیل فراز اول اص
 داخلي خود واگذار کند.

قانون اساسي بر قوانین آزمایشي،  36شورای نگهبان در ابتدا در مقام اعمال نظارت اصل  
داد و قانون اساسي مورد نظارت قرار نمي 58این قوانین را از حیث ضرورت مطرح در اصل 

دانست. ولي استناد گیرنده ميمجلس شورای اسالمي را نهاد تصمیم عمالً در این حوزه
قانون اساسي و تمسک به آن  58ی مجلس شورای اسالمي به ضرورت مطرح در اصل گسترده

ی منظور تفویض تصویب قوانین آزمایشي، به واکنش شورای نگهبان در برابر این رویهبه
 58بات مجلس شورای اسالمي در قالب اصل رو شورای نگهبان مصومجلس منتهي شد. ازاین

قانون اساسي را از حیث تشخیص ضرورت نیز تحت شمول نظارت اساسي خویش قرار داد و 
به این ترتیب قانونگذاری عادی را بر مدار قانون اساسي تنظیم کرد. از رویکرد نظارتي اخیر 

رود و تجویز آن باید ميشمار شود که ضرورت امری استثنایي بهشورای نگهبان استنباط مي
رو باید ضرورت وضع قوانین آزمایشي با توجه به الزامات کننده باشد. ازاینمتکي به دالیل قانع

ات ود. به این ترتیب با توجه به نظرموجود در نظم حقوقي کشور برای شورای نگهبان احراز ش
. 1گیرند: ی ميهای ضرورت وضع قوانین آزمایشي در دو عنوان جاشورای نگهبان شاخص
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. وضع قانون 2وضع قانون آزمایشي برای رفع خأل قانوني که جبران آن ضروری است؛ و 
علت ایرادات مبنایي. رویکرد اخیر شورای نگهبان در خصوص آزمایشي برای اصالح قوانین به

ی ی گذشته این شورا نیست، بلکه در جهت گسترش دایرهقوانین آزمایشي در تضاد با رویه
رتي این شورا بر قوانین آزمایشي است تا به این وسیله قانونگذاری آزمایشي را محدود کند نظا

ی اساسي این نهاد را یادآوری کند. این امر عنوان وظیفهی مجلس بهوسیلهو قانونگذاری به
ات شورای توانند مبنای نظربر اینکه ميبیانگر آن است که شرایط، اوضاع و احوال عالوه

ای خاص یا حتي تغییرات در ی نظارتي این شورا در حوزهی دایرهباشند، به توسعهنگهبان 
 توانند منجر شوند.ی شورا نیز ميرویه
 موافقت از پس که است ترتیب این به تفویضي قانونگذاری یحوزه در ی جاریرویه 

 ارسال يداخل کمیسیون به قانوني یالیحه یا طرح قانونگذاری، اختیار تفویض با مجلس
 مدت تعیین و کمیسیون در متن نهایي تصویب از پس نگهبان شورای اساسي نظارت و شودمي

 قانون در که شودمي پیشنهاد .گرددمي اعمال اسالمي شورای مجلس در آن آزمایشي اجرای
 مجلس موافقت از پس که شود اندیشیده تدبیری اسالمي شورای مجلس داخلي ینامهآیین

 توسط آزمایشي قانون تصویب از پیش و آزمایشي قوانین تصویب تفویض با اسالمي شورای
 ارزیابي را آزمایشي قوانین وضع ضرورت عدم یا ضرورت نگهبان شورای داخلي، کمیسیون

 اساسي، قانون با آن ضرورت تشخیص و مجلس تفویض مغایر نبودن صورت در تا کند
 بدون داخلي هایکمیسیون قانوني، تدبیر این با. ورزد مبادرت قانون وضع به داخلي کمیسیون

 مبادرت قانون وضع به نگهبان شورای توسط قانونگذاری تفویض ضرورت اصل تأیید
 توسط ضرورت عدم ایراد با آزمایشي قوانین تصویب در هاآن هایتالش و کرد نخواهند
 شود.نمي ثمربي نگهبان شورای
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 هايادداشت
سمت نمایندگي قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری »دارد: مي قانون اساسي مقرر 58اصل  .3

تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتي واگذار کند، ولي در موارد ضروری نیست. مجلس نمي
های داخلي خود تواند اختیار وضع بعضي از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونمي

صورت آزمایشي اجرا نماید بهصورت این قوانین در مدتي که مجلس تعیین مي تفویض کند، در این
تواند تصویب شود و تصویب نهایي آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسالمي ميمي

ها، مؤسسات دولتي یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادودوم ها، شرکتدایمي اساسنامه سازمان
ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت های ذیبه کمیسیون

مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمي کشور و یا قانون اساسي مغایرت داشته باشد. 
بر این مصوبات ترتیب مذکور در اصل نودوششم با شورای نگهبان است. عالوهتشخیص این امر به

منظور بررسي و اعالم عدم مغایرت آنها خالف قوانین و مقررات عمومي کشور باشد و بهدولت نباید م
 «.با قوانین مزبور باید ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمي برسد

برقراری حکومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط »دارد: قانون اساسي مقرر مي 13اصل  .3
های ضروری را یر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسالمي موقتاً محدودیتاضطراری نظ

که ضرورت تواند بیش از سي روز باشد و درصورتيبرقرار نماید. ولي مدت آن به هر حال نمي
قانون  52مطابق اصل «. همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند

شناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضروری با تصویب استخدام کار»اساسي: 
تواند در موارد جمهور ميرئیس»دارد: قانون اساسي نیز مقرر مي 121اصل «. مجلس شورای اسالمي

خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص 
جمهور و د تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیستعیین نماید. در این موار
 «.هیأت وزیران خواهد بود

ی عملي ایراد، ی عملي این شورا نیز است. منظور از رویهی نظارتي شورای نگهبان شامل رویهرویه .1
موضوعي خاص است  ی نظارتي خود برتکرار ایراد، عدم ایراد یا تکرار عدم ایراد این شورا طي رویه

 (.111: 1355؛ گرجي ازندریاني و بهادری جهرمي، 13: 1333زاده و همکاران، )ن.ک: تقي

 ات شورای نگهبان به شرح ذیل است.متن کامل نظر .0
 61231/31/53شماره: 
 25/11/1353تاریخ: 

 رئیس محترم مجلس شورای اسالمي»
مورخ  61111/31/53رو نامه شماره و پی 5/11/1353مورخ  66313/266عطف به نامه شماره 

ماه یک ؛ الیحه تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری مصوب جلسه یکم دی18/11/1353
مورد بحث و  22/11/1353هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمي در جلسه مورخ 



 
 
 

 ( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران59مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم )
 

 

27 

 گردد:بررسي قرار گرفت و نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعالم مي
تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتي قانون اساسي مجلس نمي 58به اینکه طبق اصل  نظر»

های داخلي تواند اختیار وضع بعضي از قوانین را به کمیسیونواگذار کند، فقط در موارد ضروری مي
ای خود تفویض کند، با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری دارای قانون دایمي مصوب مجلس شور

طور طبیعي جریان دارد و خأل قانوني که جبران آن ضروری باشد در اسالمي است و امور این دیوان به
این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتي برای تصویب این مصوبه در کمیسیون بدون اجرای مراحل 

مراتب مذکور، بر وجود ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه با عنایت بهعادی قانونگذاری نیست، عالوه
قانون اساسي  58تصویب آن توسط کمیسیون قضایي و حقوقي مجلس شورای اسالمي مغایر اصل 

تشخیص داده شد. به فرض اینکه قانون مذکور در برخي موارد نادر احتیاج به تغییر و اصالح و یا 
 (.583 :1332)شورای نگهبان، « تکمیل داشته باشد به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود

 62211/31/31شماره: 
 15/2/1331تاریخ: 

 رئیس محترم مجلس شورای اسالمي
ویکم مصوب جلسه مورخ سي« الیحه امور گمرک»؛ 11/2/1331مورخ  1213/313عطف به نامه شماره 

شورای نگهبان  15/2/1331ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسالمي در جلسه مورخ فروردین
 گردد:سي قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعالم ميمورد بحث و برر

تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتي قانون اساسي مجلس نمي 58نظر به اینکه طبق اصل »
های داخلي تواند اختیار وضع بعضي از قوانین را به کمیسیونواگذار کند، فقط در موارد ضروری مي

طور اینکه امور گمرکي دارای قانون دایمي است و امور این سازمان بهخود تفویض کند، با توجه به 
نحو کلي برای اداره سازمان مذکور که جبران آن ضروری طبیعي و عادی جریان دارد و خأل قانوني به

صورت باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتي برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به
احل عادی قانونگذاری نیست، عالوه بر وجود ابهام و اشکال عدیده در این آزمایشي بدون اجرای مر

مصوبه با عنایت به مراتب مذکوره تصویب آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمي، مغایر 
قانون اساسي تشخیص داده شد. به فرض اینکه قانون مذکور در برخي موارد احتیاج به تغییر  58اصل 

: 1332)شورای نگهبان، « یل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شودو اصالح یا تکم
611.) 
 31/31/ 66638شماره: 
 26/2/31تاریخ: 

 رئیس محترم مجلس شورای اسالمي
وسوم مصوب جلسه مورخ بیست« الیحه تجارت: »11/2/1331مورخ  6383/116عطف به نامه شماره 

و نود و یک مجلس شورای اسالمي که طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي ماه یکهزار و سیصد فروردین
کمیسیون قضایي و حقوقي به تصویب رسیده بود، در جلسه مورخ  6/11/1331در جلسه مورخ 
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 گردد:شورای نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعالم مي 21/2/1331
تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتي واگذار نون اساسي مجلس نميقا 58نظر به اینکه طبق اصل »

های داخلي خود تواند اختیار وضع بعضي از قوانین را به کمیسیونکند، فقط در موارد ضروری مي
طور طبیعي و عادی تفویض کند، با توجه به اینکه قانون تجارت فعلي قانون دایمي است و امور مربوطه به

نحو کلي که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ دارد و خأل قانوني به جریان
صورت آزمایشي بدون اجرای مراحل عادی ضرورتي بری تصویب این مصوبه در کمیسیون به

مراتب مذکوره بر وجود ابهامات و اشکاالت عدیده در این مصوبه با عنایت به قانونگذاری نیست، عالوه
قانون اساسي  58ب آن توسط کمیسیون قضایي و حقوقي مجلس شورای اسالمي، مغایر اصل تصوی

تشخیص داده شد. به فرض اینکه قانون موجود در برخي موارد احتیاج به تغییر و اصالح یا تکمیل داشته 
 .(522: 1332)شورای نگهبان، « باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود

های اعضای شورای نگهبان مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان در مقام نظارت استداللمنظور از  .9
ات تفسیری این شوراست. این مذاکرات شرعي بر مصوبات مجلس یا صدور نظرقانون اساسي و 

عالوه، براساس اصل اند. بهاالتباع نیستند، ولي از منابع قابل استناد در حقوق اساسيشورای نگهبان الزم
اعتباری مصوبات و قوانین مخالف الزام به بیان دالیل تصمیمات، شورای نگهبان نباید صرفاً به اعالم بي

ا با قانون اساسي یا شرع اسالم اکتفا نماید، بلکه باید دالیل مخالفت مصوبات و قوانین با قانون اساسي ی
 ات این شوراست.دل و مبسوط نظری نگهبان بیان مستات استداللي شوراموازین اسالم را بیان کند. نظر

اموری که مطابق قانون »داشت: ی تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری مقرر ميالیحه 68ی ماده .6
های تخصصي مرکب از حداقل پانزده نفر از در صالحیت هیأت عمومي دیوان است، ابتدا به هیأت

تخصصي منوط به حضور دوسوم اعضا است شود. رسمیت جلسات هیأت های قضات دیوان ارجاع مي
که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصي بر قبول شکایت و درصورتي –کنند: الفترتیب زیر عمل ميکه به

 –شود. بهمراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومي ارسال ميابطال مصوبه باشد پرونده به
رد شکایت باشد رأی بر رد شکایت را صادر چهارم اعضا هیأت تخصصي بر که نظر سهدرصورتي

کنند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل مي
چهارم اعضا بر رد شکایت اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتي که نظر اکثریت کمتر از سه

 «.شودمطرح و اتخاذ تصمیم ميباشد پرونده به شرح الف در هیأت عمومي 

مصوبات شورای »داشت: ی تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری مقرر ميالیحه 62ی ماده .7
عالي انقالب فرهنگي در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا باشد، قابل شکایت 

مصوبات »داشت: ی مذکور نیز مقرر ميالیحه 63ی ماده«. و رسیدگي در هیأت عمومي دیوان نیست
های وابسته به آن و نیز کلیه مصوبات اداری مجلس شورای اداری قوه قضاییه و کلیه مصوبات سازمان

 «.اسالمي قابل شکایت و رسیدگي در هیأت عمومي دیوان است
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 و مآخذ منابع
ورت مشروح ص(، 1366ی کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي )اداره

ی کل ، تهران: ادارهمذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
  .2امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي، چ اول، ج 

صورت مشروح (، 1365ی کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي )دارها
ی کل امور ، تهران: ادارهري اسالمي ايرانمذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهو

 .3فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي، چ اول، ج 

 ، تهران: سمت، چ نوزدهم.حقوق تجارت(، 1333اسکیني، ربیعا )

 3153قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب (، 1333زاده، محمد )امیني
 شورای نگهبان، چ اول. ی، تهران: پژوهشکدهي نگهباندر پرتو نظرات استداللي شورا

 ، تهران: میزان، چ دوم.کليات حقوق اداري(، 1311اهلل )انصاری، ولي

ارشد ، مقطع کارشناسيسازي حقوقمجموعه مقاالت اساسي(، 1332 -1331زاده، جواد )تقي
 حقوق عمومي دانشگاه مازندران، نیمسال دوم تحصیلي.

تفویض  یتأملي درباره»(، 1333خواه، مرتضي و سجاد فوالدوند )نجابت زاده، جواد؛تقي
، 1، ش دانش حقوق عمومي يفصلنامه، «اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان

 .26-1صص 

ی گنج دانش، چ ، تهران: کتابخانهترمينولوژي حقوق( 1332جعفری لنگرودی، محمدجعفر )
 وپنجم.بیست

 ، تهران: دادستان، چ هشتم.قانون تجارت در نظم حقوقي کنوني(، 1355دمرچیلي، محمد )

 ، تهران: میزان، چ اول.حقوق اداري(، 1358زاده، محمدجواد )رضایي

گفتارهايي در حقوق عمومي مدرن حاکميت قانون و (، 1336زارعي، محمدحسین )
 ، تهران: خرسندی، چ اول.کراسيودم

، تهران: قانون اساسي در نظم حقوقي کنوني(، 1331ساعد وکیل، امیر و پوریا عسکری )
 مجد، چ چهارم.

 ، تهران: پارمیس، چ اول.فرهنگ فارسي(، 1353عمید، حسن )

تفکیک قلمرو قانون از قلمرو »(، 1355اکبر و محمد بهادری جهرمي )گرجي ازندریاني، علي
 .116-38، صص 12، ش ي حقوق اساسينشريه، «نامه در نظام حقوقي ایرانآیین

 (3161-3195مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي )
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 (، تهران: معاونت حقوقي ریاست جمهوری، چ اول.1331)

 (3167-3161مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي )
 (، تهران: معاونت حقوقي ریاست جمهوری، چ اول.1353)

 (3153-3157ريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي )مجموعه نظ
 ی شورای نگهبان، چ اول.ی هشتم، تهران: پژوهشکده(، دوره1332)

ي مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمي دوره
 (، سال سوم، تهران: دادگستر، چ اول.1353)ششم

 هران: معاونت حقوقي ریاست جمهوری، چ دوم.(، ت1331)ي اساسيمجموعه

 .2، تهران: میزان، چ هفتم، ج حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران(، 1352هاشمي، سید محمد )

ی محمدتقي رفیعي، ، ترجمهA LEVEL AND AS LEVEL LAW(، 1355هانت، مارتین )
 تهران: مجد، چ چهارم.
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بررسی عدم صالحیت وضع مقررات توسط 
جمهور در نظام حقوقی جمهوری رئیس

 اسالمی ایران

 **2، سیده زهرا سعید*1مهدی بالوی
 

 حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران یاستادیار دانشکده. 1

 دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران. 2
 

 49/46/4931: رشيپذ  62/8/4931: افتيدر

 یدهكچ
از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صالحیت است؛ بر این اساس اصل بر 
عدم صالحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری 

ی قی، سرمنشأ همهی میثاق ملی و سند حقومثابهاعمال صالحیت باشد. قانون اساسی به
صراحت منحصر در سه مقام هیأت وزیران، صالحیت وضع مقررات را به 131هاست. اصل صالحیت

میان جمهور نامی بهدارد و از رئیسهای متشکل از چند وزیر اعالم میهر یک از وزرا و کمیسیون
جمهور در رئیسنیز صالحیت   ۱۳۴و ۱۲۶، ۱۱۳آورد. سایر اصول قانون اساسی مانند اصول نمی

جمهور در نظام جمهوری اسالمی کند. بر این اساس، رئیسصورت ضمنی ثابت نمیوضع قاعده را به
های خود تواند نظرها و دیدگاهنحو استقاللی برخوردار نیست، لکن میایران، از صالحیت وضع قاعده به

 را در قالب مصوبات هیأت وزیران منعکس کند. 
ی عدم شود، سپس مسئلهگذاری تبیین میت مفهوم صالحیت و قاعدهی حاضر، نخسدر مقاله

جمهور در پرتو اصول مذکور در قالب صالحیت صریح و ضمنی بررسی گذاری رئیسصالحیت قاعده
 خواهد شد.

 گذاری.جمهور، صالحیت، قاعده، رئیس121، اصل 113، اصل 131اصل  :هادواژهیلك

                                                                                                                                                       
 * E-mail: Mahdibalavi@ut.ac.ir 

E-mail: Sz.saeid@ut.ac.ir                                                                                  ي مسئولنويسنده **
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 مقدمه
ت که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی به مأمور دولت داده صالحیت مجموع اختیاراتی اس

(. در واقع، صالحیت وضعیت حقوقی مشخصی است که صرف 111: 1311شود )طباطبایی مؤتمنی، می
شود تا بدین وسیله دارای توانایی و اختیارات در نظر از فرد ویژه، برای مقام یا مرجع اداری تعریف می

برخالف حقوق خصوصی که اصل بر اهلیت اشخاص است، در حقوق عمومی  ی عمومی شود.حوزه
اصل بر عدم صالحیت مقامات و نهادهای دولتی است. صالحیتی که تصریحاً توسط قانون برای مقام یا 

های مصرح باشد، نهاد دولتی معین شود، صالحیت مصرح و اختیاری که از لوازم ضروری صالحیت
های دولتی، شده توسط مأموران و سازمانهای اعمالد. یکی از صالحیتشوصالحیت ضمنی نامیده می

 صالحیت وضع قوانین و مقررات است. 
در هر نظام سیاسی، زمامداری براساس یک میثاق ملی و یک سند حقوقی به نام قانون اساسی سامان  

ی بخش کلیهاساسی، انتظام اند. قانونیابد که حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آنمی
ی سیاسی است ی روابط متعادل زمامداران و فرمانبران یک جامعهکنندهکشور و تعیین امور و شئون هر

(. به موجب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قانونگذاری در صالحیت 112: 1311)هاشمی، 
قانون اساسی در اختیار  ۱۳۸ انحصاری مجلس شورای اسالمی و وضع مقررات عمومی به موجب اصل

های متشکل از چند وزیر است. با وجود اختیارات و هیأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون
گذار مندرج در جمهور، نامی از ایشان در عداد مقامات صالح مقرراتهای متعدد برای رئیسصالحیت

و نظارت بر هیأت وزیران و  است. مسئولیت اجرای قانون اساسی، ریاست اصل مذکور برده نشده
ی امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی که همگی به موجب ها، مسئولیت ادارههماهنگی آن

های قابل تأمل برای اثبات یا عدم اثبات صالحیت وضع جمهور محول شده، گزارهقانون اساسی به رئیس
ای است جمهور ناشی از وظیفهی صالحیت رئیسی مسئلهقاعده توسط ایشان است. اهمیت تحقیق درباره

رو، که قانون اساسی به ایشان محول کرده و وی را پاسدار اجرایی قانون اساسی قلمداد کرده است. ازاین
ی نخست نقض قانون نحو استقاللی توسط ایشان در وهلهنامه بههر گونه اتخاذ تصمیم در قالب وضع آیین

 ، نقض اصل حاکمیت قانون است. ی باالتراساسی و در مرتبه
طور کلی پرداخته و به صالحیت جمهور بهی وظایف و اختیارات رئیسمطالعات پیشین به مسئله

اند یا بدون بحث استداللی به بیان صالحیت وضع قاعده یا عدم آن گذاری این مقام اشاره نکردهقاعده
جمهور در وضع قاعده در نظام ت رئیساند. پژوهش پیش رو در پی اثبات عدم صالحیاکتفا کرده

جمهوری اسالمی ایران است. در این زمینه، پرسش اصلی تحقیق درصدد پاسخگویی به این مطلب 
جمهور صالحیت وضع قاعده را دارد؟ بر است که آیا در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، رئیس

پاسخگویی به پرسش اصلی ضروری  ها برایشود که بررسی آنهمین مبنا، سؤاالت فرعی مطرح می
 131گذاری و انواع آن کدام است؟ آیا مطابق اصل است. مفهوم صالحیت چیست؟ مراد از قاعده

جمهور در صالحیت رئیس ۱۱۳و ۱۳۴و۱۲۶جمهور صالحیت وضع قاعده دارد؟ آیا اصول رئیس
 پردازد.ور میاین مقاله به بررسی موارد مذک کند؟نحو ضمنی اثبات میوضع قاعده را به
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 . صالحیت1

 . مفهوم صالحیت1-1
یابد. از صالحیت، تعاریف مختلفی ی عمومی معنا میصالحیت مفهومی است که در حوزه

صورت گرفته است؛ صالحیت مجموعه اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال 
ی کننده. صالحیت تعیین(111: 1311طباطبایی مؤتمنی، شود )معینی به مأمور دولت داده می

عبارت دیگر، صالحیت، اختیار قانونی یک مأمور دولت ی اقدام و فعالیت اداره است؛ بهحوزه
ای از (. صالحیت به مجموعه3221: ش 1312 جعفری لنگرودی،در تنظیم سند رسمی است )

ست های اداری تعریف شده اها، مأموران و سازمانشرح وظایف و حدود اختیارات مقام
ای تعبیر صالحیت به حق و اختیار را معادل رسایی ندانسته و آن را (. عده33: 1331 ،امامی)

دانند؛ قدرت دولتی و عمومی که بر منشأ قانونی و مبنای حقوقی مبتنی است، نوعی اقتدار می
ی آن به انجام وظیفه واسطهعبارتی صالحیت، توانایی حقوقی است که مقام عمومی بهبه

توان در قالب به بیان دیگر، مفهوم صالحیت اداری را می (.11: 1331زارعی، دازد )پرمی
رسد صالحیت اداری، وضعیت حقوقی مشخصی است نظر میوضعیت حقوقی تبیین کرد. به

یابد. ای نیز ارتباط نمیشود و به فرد یا شخص ویژهکه برای مقام یا مرجع اداری تعریف می
قام اداری، وضعیت حقوقی فردی است که در آن پست سازمانی برای مثال، صالحیت یک م

گیرد و بدیهی است که هر فرد منصوب در آن پست سازمانی، در آن وضعیت حقوقی قرار می
 (.313: 1332ویژه، شود )گیرد و این وضعیت حقوقی با فرد تعریف نمیقرار می

یث حقوقی فاقد برای بحث در خصوص موضوعاتی که از ح« صالحیت»شناسی مفهوم
تواند ایجاد اثر کند؛ در غیر این دار میاعتبارند، ضروری است، زیرا تنها یک فرد صالحیت

 شود. صورت تمام اقدامات و تصمیمات خارج از صالحیت وی، کأن لم یکن محسوب می

 . صالحیت مصرح و ضمنی1-2
شود، صالحیت ه میصالحیتی که تصریحاً توسط قانون برای سازمان یا مأمور دولت شناخت

توان به صالحیت ضمنی اشاره کرد. شده، میشود. در مقابل صالحیت تصریحمصرح نامیده می
طور بر مجموعه وظایف و اختیاراتی که برای هر سازمان یا مقام اداری طبق قانون بهعالوه

مأمور  توان برای اداره یاشود، یک سری اختیارات و وظایف ناگفته نیز میصریح تعریف می
دولت قائل شد که برای رسیدن به هدفی که برای هر سازمان مشخص شده، ضروری است. 

شده و اهداف های تصریحبنابراین صالحیت ضمنی، لوازم ضروری اجرا و اعمال صالحیت
ضمنی در نظر گرفتن  هایصالحیت خصوصدر شده برای مقام و نهاد حقوقی است. تعیین
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 : چند نکته الزم است
تنها لوازم ضروری تحقق  هاآنضمنی را نباید موسع تفسیر کرد، زیرا  های؛ صالحیتاوالً

  ؛ند، نه بیشتراشدهوظایف و اهداف تعیین
  ؛شده مقام دیگر باشدصالحیت ضمنی یک مقام نباید داخل در صالحیت تصریحثانیاً؛ 
 زمینهدر همین صالحیت ضمنی نباید ناقض قانون اساسی و قوانین عادی باشد.  ثالثاً؛

مصرح نهاد  یویژه هایصالحیتصالحیت ضمنی یک نهاد ناشی از قوانین عادی نباید با 
  ؛دیگر در قانون اساسی تعارض داشته باشد

به قانون اختالف  اگر، در صورت بروز اختالف در تفسیر صالحیت ضمنی و مصرحرابعاً؛ 
قانون عادی  یبود. اما اگر در حیطه نگهبان خواهد شورای یاساسی بازگردد، تفسیر به عهده

 (1).مجلس شورای اسالمی است یباشد، تفسیر به عهده

 گذاری. مفهوم قاعده2
گذاری. گذاری و قاعدهمشیاند؛ خطی مجریه در دو سطح قابل بحثتصمیمات نوعی قوه

معیار  ی مجریه هنگام انتخابات است.های سیاسی قوهتصمیمات در سطح اول ناشی از برنامه
ی مجریه است. این صالحیت را اصلی این نوع تصمیمات نوعی، پاسخگویی سیاسی قوه

و  131، 132، 133، 132قانون اساسی و اصول مرتبط یعنی اصول  131توان ناشی از اصل می
جمهور پس از انتخاب شدن و طی مراحل و تشریفات دانست. بر همین اساس رئیس 131

کند. این تصمیمات در مشی دولت را تعیین میها و خط، برنامهقانونی با همکاری وزیران
 شود. گر مینامه جلوهبرخی موارد در قالب آیین

ی دولت و در راستای انجام نامهنامه و آیینگذاری ناشی از صالحیت وضع تصویبقاعده
 عام معنای رد نامههای اداری است. تصویبوظایف اداری، اجرای بهتر قوانین و تنظیم سازمان

 خاص معنای نامه بهنامه، مصوبه و تصویبآیین از اعم دولت هیأت مصوبات یکلیه شامل
 حاوی و بوده و موردی خاص امور به مربوط کلمه خاص معنای در نامهتصویب ولی. شودمی

 کلی احکام حاوی و مجریه یقوه تصمیمات از ایگونه نامهنیست. آیین عام قواعد و کلی احکام
 وضع کشور اجرایی امور تمشیت منظوربه قوه این عالی مقامات توسط که است آورالزام عام و

 یحوزه بر ناظر و االجراالزم تصمیمات هانامهآیین. است حقوقی الزام قدرت و دارای شودمی
لکن  .(321-322: 1313ن.ک: هاشمی، ) کنندمی ایجاد و تکلیف حق اشخاص برای و اندعمومی
 جدیدی صالحیت تکلیف یا و شود، زیرا حقگذاری محسوب نمیبخشنامه جز قاعدهوضع 

 (.11: 1311 ،طباطبایی مؤتمنیسازمانی دارد )ی درونکند و جنبهنمی ایجاد افراد برای
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 جمهور در وضع قاعده در پرتو قانون اساسی . تحلیل عدم صالحیت رئیس3

 وضع قاعده  جمهور در. تحلیل عدم صالحیت صریح رئیس3-1
گذاری در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق، اصلی که بیش از همه اثبات صالحیت قاعده

است. بر این مبنا الزم است نخست اصل مزبور  131کند، اصل جمهور را محتمل میرئیس
های مطروحه در این زمینه تبیین شود و پس از آن به بررسی بررسی و نکات و استدالل

 جمهور در وضع قاعده، بپردازیم. بات صالحیت ضمنی رئیسمستندات احتمالی اث

 131. نظرهای شورای نگهبان در خصوص اصل 3-1-1
سیری در نظرهای تفسیری و مشورتی شورای نگهبان، بیانگر این است که با وجود نظرهای 

، در خصوص سؤال اصلی تحقیق نظری بیان نشده و بیشتر 131متعدد در خصوص اصل 
ی قسمت اخیر اصل، یعنی نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت شده دربارهنظرهای ارائه

گیری مشی و جهتنوعی بیانگر خطاست. البته یک نظر تفسیری و یک نظر مشورتی موجود به
 -11133تفسیری  یح آنکه، شورای نگهبان در نظری موضوع است. توضشورای نگهبان در زمینه

های داخلی جمهور در خصوص صالحیت کمیسیونرئیسدر جواب سؤال  22/1/11/م مورخ 11
ی مجریه تنها یک طور کلی مقامات صالح غیر از قوهی اجرایی و بهنامهمجلس در تدوین آیین

های مجلس خالف اصل نامه به کمیسیون یا کمیسیونارجاع تصویب آیین»دارد: جمله بیان می
از این نظر شورای نگهبان،  (.231: 1311مجموعه نظریات شورای نگهبان، « )قانون است 131

مورخ  1313ی مشورتی شماره عالوه در نظرشود. بهنباط میاست 131مفهوم حصر از اصل 
گیرنده در تشکیل شوراهای تصمیم»کند: در خصوص تشکیل شورای اقتصاد بیان می 22/1/13

« اساسی مغایرت داردرابطه با امور اجرایی یا عضویت افراد خارج از هیأت وزرا با قانون 
ی توان ادعا کرد که رویه(. بر این اساس می213: 1311مجموعه نظریات شورای نگهبان، )

گانه تصریح شده است. البته در تعارض با منحصر در موارد سه 131شورا در استنباط از اصل 
ن اساسی قانو 131و 12ی اجرای اصول قانون نحوه» 1ی این نظرها، شورای نگهبان در تبصره

و الحاقات « های رئیس مجلس شورای اسالمیجمهوری اسالمی ایران در خصوص مسئولیت
ی اجرایی این قانون را نامهی تصویب آیینبه رئیس مجلس اجازه 21/13/1311آن مصوب 

بر اینکه گذاری عالوهنامهصالحیت رئیس مجلس در اعمال صالحیت آیین (2)کند.اعطا می
نماید؛ زیرا نظارت قانون عادی بر است، از نظر منطقی نیز سست می 131خالف منطوق اصل 

به رئیس مجلس اعطا شده  131و  12های دولت به موجب اصول نامهها و تصویبنامهآیین
کنندگان قانون اساسی با این موافق رو کامال غیرمنطقی است اگر تصور شود تدوینازایناست. 
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نامه، خود قاضی عملکرد خویش باشد و بر قانونی بودن ع آییناند که رئیس مجلس ضمن وضبوده
گوید: گونه اقدامات با یک اصل کلی حقوقی که میهای مصوب خویش نظارت کند. ایننامهآیین

 (.33: 1311در تعارض آشکار است )تیال، « تواند قاضی دعوای خود باشدکس نمیهیچ»
است، شأنی همتراز  131م حصر از اصل تفسیری مذکور که ملهم مفهو با این حال نظر

قانون اساسی دارد و در جایگاهی واالتر از نظرهای این شورا، در مقام دادرس اساسی است. 
گذاری رئیس مجلس، این شورا نامهبر سکوت شورای نگهبان در اعمال صالحیت آیینعالوه

نامه ا در وضع آیینی قضاییه ردر موارد مشابه، صالحیت شورای عالی قضایی و رئیس قوه
ضمن  1/1333/ 2مورخ  13121/33/33ی تفسیری شماره یراد قرار نداده است و در نظرمورد ا

بدیهی است »کند: ی قضاییه تصریح میبه رسمیت شناختن این صالحیت برای رئیس قوه
ا نامه وضع نماید، امهای خارج از این قوه آیینتواند برای دستگاهرئیس قوه قضاییه نمی

نامه را تصویب کند، در این تواند در حدود و اختیارات مذکور در قانون اساسی، آیینمی
 «. االتباع استها الزمی مصوب ایشان برای همه دستگاهنامهصورت آیین

در راستای اجرای  121ی قضاییه مستنبط از اصل سازد صالحیت رئیس قوهخاطرنشان می
اولی  -عنوان دومین مقام رسمی کشوربه -جمهوررئیس وظایفش نیست، چراکه در این صورت

شده مستفاد به این صالحیت در راستای عملیاتی ساختن وظایفش است؛ بلکه صالحیت جعل
وزیر دادگستری، »دارد: مقرر می 113قانون اساسی است. بدین توضیح که اصل  113از اصل

مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و  مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه
گردد. رئیس کند، انتخاب میجمهور پیشنهاد میاز میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس

تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به قوه قضاییه می
دارای همان اختیارات و وظایفی وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری 

مطابق «. شودبینی میترین مقام اجرایی پیشعنوان عالیخواهد بود که در قوانین برای وزرا به
داری و اختیارات ی قضاییه امکان تفویض اختیار در امور مالی و ااین اصل، رئیس قوه

اراتی همچون سایر وزرا تبع، وزیر اختیت را به وزیر دادگستری دارد و بهاستخدامی غیرقضا
شده در قوانین، صالحیت وضع مقررات است. از بینیخواهد داشت. یکی از اختیارات پیش

تر، ثبوت آن اختیار برای مقام باالتر است. بنابراین، لوازم تفویض اختیار یک مقام به مقام پایین
ربط نیز وزیر ذیگذاری است تا بدین وسیله نامهی قضاییه واجد صالحیت آیینرئیس قوه

نامه محسوب شود. هرچند شورای نگهبان در نظر تفسیری خود در این صالح به وضع آیین
توان استدالل ذکرشده را مبنای خصوص، دالیل و مبانی توجیهی امر را بیان نکرده است، می

 ی قضاییه دانست و بدین واسطه نظر شورا را موجه جلوه داد. صالحیت رئیس قوه
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، موضوع را 131منظور رفع تعارض در مورد مفهوم حصر اصل شایسته است به بنابراین،
ی مجریه در سه گذاری قوهمفهم انحصار صالحیت مقررات 131بدین شکل بیان کرد؛ اصل 

ی مجریه. در گذاری در درون قوهمقام و نهاد مزبوراست، نه مفهم انحصار صالحیت مقررات
توان این تفسیر را انند توجه به سرفصل ماده و اصل، میواقع با استمداد از اصول تفسیر م
ی مجریه قرار ذیل فصل نهم قانون اساسی با عنوان قوه 131تقویت کرد. بدین توضیح که اصل 

است، نه  131ی مجریه در مقامات مصرح در اصل دارد و این موقعیت بیانگر مفهوم حصر قوه
 . 131در اصل نافی صالحیت هر مقامی غیر از مقامات مصرح 

و صالحیت رئیس  131ی این تفسیر، تعارض میان مفهوم حصر مستفاد از اصل با ارائه
حل خواهد شد. لکن، این تفسیر نباید دستاویزی برای  113ی قضاییه مستفاد از اصل قوه

گذاری برای سایر مقامات شود، زیرا مطابق قانون ها جهت جعل صالحیت مقرراتسوءاستفاده
 113ی قضاییه به استناد اصل و رئیس قوه131ی مصرح در اصل گانهها مقامات سهاساسی تن

جمهور هم مطابق پذیرش مفهوم حصر در الوصف، رئیساند. معصالح به وضع مقررات عمومی
ی مجریه و هم مطابق پذیرش مفهوم حصر در گذاری در درون قوهخصوص صالحیت مقررات
، صالح به 131ی مجریه در سه مقام مصرح در اصل گذاری قوهخصوص صالحیت مقررات

ی مجریه و ی قوهجمهور از طرفی مقامی داخل در بدنهعبارتی رئیسنامه نیست. بهوضع آیین
 از طرفی خارج از موارد مصرح در اصل مذکور است. 

 . اصل حاکمیت قانون3-1-2
اصل مورد بحث  ترین اصول حقوق عمومی است که در فهماصل حاکمیت قانون از مهم

های عمومی است. باید مدنظر قرار گیرد. حاکمیت قانون، اغلب حامی حقوق مردمی و آزادی
ی قانون تجویز شده وسیلهعنوان محدودیت عمل حکومت به آنچه بهسان، این اصل بهبدین

ین ی مستقیم حاکمیت قانون آن است که اگر قوانعبارت دیگر، نتیجهشود. بهگر میاست، جلوه
بینی نکند، گیری یا عملکردی معین را برای مقامات و نهادهای فرادست پیشصالحیت تصمیم

(. حاکمیت قانون در 123: 1311ها را فاقد صالحیت در آن حوزه معین تلقی کرد )تیال، باید آن
(، در 213: 1311هاست )ن.ک: گرجی، ی صوری آنکه مبین تحدید قدرت و صالحیتالیه

ی صوری آن مستلزم توقف شود. در واقع حاکمیت قانون در الیهگر میلوهخصوص موضوع ج
متیقن های گذاری است. هر گونه تخطی از صالحیتبر موارد مصرح و متقن صالحیت قاعده

 شود.در قانون اساسی تجاوز به اصل حاکمیت قانون الاقل در بعد صوری آن، محسوب می
قانون اساسی  های متیقن درانون، توقف بر صالحیترو مقتضای عمل به اصل حاکمیت قازاین
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صورت مصرح و متیقن شامل به 131است. نظر به اینکه مقامات صالح وضع قاعده در اصل 
های متشکل از چند وزیر است و شامل هیأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون

حکم به عدم  شود، اقتضای عمل به اصل حاکمیت قانون در این خصوص،جمهور نمیرئیس
  جمهور است.گذاری رئیسصالحیت قاعده

 . اصل عدم صالحیت3-1-3
اصل عدم صالحیت، تبلور اصل باالدستی حاکمیت قانون است. در حقوق عمومی، اصل بر 
عدم صالحیت مأموران دولتی و کارگزاران حکومتی است، مگر آنکه صالحیت ایشان 

ی اختیارات مقامات د. بنابراین، تفسیر حیطهصورت ایجابی توسط قانون اساسی تعیین شوبه
ی منطقی اصل عدم صالحیت آن حکومتی الجرم باید به شکل مضیق صورت پذیرد. نتیجه

است که صالحیت باید تصریح شده باشد. به دیگر سخن، در موارد سکوت اصل بر عدم 
الحیت ی این اصل آن است که در وضع مقررات اصل عدم صصالحیت خواهد بود. نتیجه

 (.13: 1313بینی شده باشد )تیال، دولت است، مگر آنکه در قانون پیش
معتقدند عدم  131برخی محققان ضمن اذعان به تصریح تنها سه مقام و نهاد در اصل 

کند. ایشان معتقد ی حصر نمیافاده 131ی عدم صالحیت نیست، زیرا اصل منزلهتصریح به
های متشکل از أت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیونکه هرچند قانون اساسی از هی هستند

 کند. صراحت نام برده است، این امر صالحیت غیر از این مقامات را نفی نمیچند وزیر به
کنند که در صورت سکوت مؤسس و نبود منع صریح قانون ی کلی بیان میایشان به نحوه

از هر نوع که باشد، برای مقامات گذاری را نامهبینی صالحیت آییناساسی، مقنن حق پیش
ترین مقامات اجرایی دارد، اما در صورت سکوت مؤسس و مقنن و البته نبود منع صریح، عالی

ی خدمات را دارا هستند. در نامهعنوان متصدیان خدمت عمومی حق وضع آییناجرایی به
حیتی را برای ی انتظامی باید مقنن یا مؤسس چنین صالنامهعوض، در خصوص صالحیت آیین

 (.121: 1313بینی کرده باشد )واعظی، صراحت یا تلویحی پیشمقامات اجرایی به
اعتبار دانستن قوانین را مغایرت با قانون اساسی و شرع دانسته و از در واقع ایشان مالک بی

شود که قانون مصوب در تضادی آشکار با حکم صریح دیدگاه وی مغایرت، زمانی محقق می
ساسی باشد یا اینکه در صورت سکوت قانون اساسی در خصوص موضوع، ممنوعیت قانون ا

صریحی وجود داشته باشد. در غیر این صورت قانون از اعتبار الزم برخوردار است و مغایر با 
قانون اساسی تلقی نخواهد شد. مطابق این دیدگاه، در صورت سکوت قانونگذار اساسی در 

گذاری توسط قانونگذار عادی مطلقاً مقرون به نامهینخصوص یک مقام، جعل صالحیت آی
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طور واضح و آشکار که به –ی انتظامی نامهبر این، ایشان میان تجویز آیینصواب است. عالوه
های خدمات قائل به تفکیک شده نامهو آیین –های شهروندان است تحدیدگر حقوق و آزادی

دمات، پا را فراتر از استدالل ذکرشده های خنامهاست. در حقیقت وی در خصوص آیین
ی وظایف و اختیارات، هر گذاشته و حتی در صورت نبود هیچ مستند قانونی، از باب مالزمه

ی خدمات دانسته است. بر این اساس، هرچند در نامهمقام اجرایی را صالح به وضع آیین
نداریم، عدم ذکر نامه در قانون اساسی حکمی جمهور در وضع آیینخصوص صالحیت رئیس

 موضوع نیست.  یسالبه به انتفا 131ی عدم صالحیت نیست و به اصطالح اصولی اصل منزلهبه
منظور تبیین امکان ایجاد صالحیت و اختیارات توسط مقامی غیر از قانونگذار، از طرفی به

یار و گونه استدالل شده که افزودن اختیارات در صورتی خالف قانون اساسی است که اختاین
ی نهاد دیگری باشد، ولی اگر اختیار و شده در قانون اساسی بر عهدهصالحیت افزوده

ای ندارد، ی نهادی گذارده نشده یا امری است که سابقهصالحیتی در قانون عادی به عهده
توان آن را به نهادی که براساس قانون اساسی تشکیل شده است، واگذار کرد؛ هرچند در می

توان جزء اختیارات و صالحیت آن نهاد ذکر نشده باشد و لذا تنها در صورتی می قانون اساسی
افزایش اختیارات توسط قانون عادی را مغایر قانون اساسی دانست که آن اختیار در خود قانون 

این استدالل، ادعای برخی (. 112: 1331زاده، اساسی به نهاد دیگری سپرده شده باشد )فالح
نامه، در خصوص مراجع وضع آیین 131معتقدند با وجود تصریح اصل  حقوقدانان را که

توان با وضع یک قانون عادی از سوی مجلس شورای اسالمی، چنین اختیاری را به می
 کند.  (، رد می113: 1332جمهور داد )رستمی، رئیس

جمهور توسط قانون عادی مغایر با گذاری برای رئیسبنابراین جعل صالحیت مقررات
تصریح در قانون اساسی به مقامات دیگری واگذار قانون اساسی است، چراکه این صالحیت به

 مورد توجه قرار گیرد.  131شده است. اصل عدم صالحیت باید در تفسیر اصل 
ی قواعد موجد حق و تکلیف نسبت به اشخاص از سوی کارگزاران بر این اساس، تعبیه

عالوه جاری میت قانون و عدم صالحیت قرار دارد. بهعمومی در تغایری آشکار با اصول حاک
جمهور، اساساً احتیاج به اثبات گذاری رئیسدر خصوص صالحیت قاعده« اصل عدم»شدن 

 سازد و مدعی این صالحیت ناچارگذاری را غیرضروری میفقدان صالحیت وی در امر قاعده
 است که دلیل اقامه کند. 
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 و شورای بازنگری قانون اساسی. مذاکرات مجلس خبرگان 3-1-4
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص اصل مراجعه به

کند، چراکه مباحثی که در صورت ، مددی مستقیم برای پاسخ به پرسش تحقیق نمی131
ولی مفاد این مقررات » . . صورت گرفته، در مورد عبارت  131مشروح مذاکرات ذیل اصل 

ی اجرایی و ماهوی است و در مورد مقامات نامهو آیین« اه نباید با قوانین مخالف باشدگهیچ
ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای ادارهصالح بحثی به میان نیامده است )

چراکه در واقع ابهامی از منظر نویسندگان قانون اساسی وجود  (،1331-1331 :1311،  یاسالم
فعلی( مقامات  131سابق )اصل  113بحث در این زمینه الزم بیاید. مطابق اصل نداشته است تا 

گذاری تنها شامل هیأت وزیران و هر یک از وزرا بوده است. در منظور مقرراتصالح به
های متشکل از فعلی دچار تغییراتی شد و دو موضوع کمیسیون 131، اصل 11بازنگری سال 

ی نظارت رئیس مجلس بر گذاری و نحوهلح جهت مقرراتعنوان دیگر مقام صاچند وزیر به
بینی شد. لکن در خصوص های مذکور پیشهای دولت و کمیسیوننامهها و آییننامهتصویب

ای صورت نگرفته و تنها دو موضوع مذکور جمهور بحث و مذاکرهگذاری رئیساقتدار مقررات
 را دچار تغییر و تحوالتی کرد.  131اصل 

طور مستقیم ما را در اثبات و عدم اثبات صالحیت گرفته بهکرات صورتهرچند مذا
ی موضوع کند، به داللت التزامی حداقل، مشعر عدم سابقهجمهور یاری نمیگذاری رئیسقاعده

کنندگان شورای بازنگری و بدیع بودن آن است، بدین معنا که مؤسسان قانون اساسی و مذاکره
جمهور را مفروض گذاری رئیسویا عدم صالحیت مقرراتاند و گالتفاتی به این مسئله نداشته

رو در آن مورد بحثی نکردند. در واقع اهمیت مسئله مستلزم ذکر موضوع در دانستند؛ ازاینمی
 ی عدم صالحیت است. منزلهدر این خصوص به قانون اساسی است، بر این اساس، عدم ذکر

 . عدم اثبات صالحیت به طریق اولویت3-1-5
توان در جمهور را میگذاری رئیستوجیهات احتمالی اثبات صالحیت قاعده یکی از

تمسک به ظهور اصل مذکور کشف کرد. مطابق این توجیه، به استناد قیاس اولویت، 
شود. براساس این استدالل چگونه جمهور صالح بلکه اصلح به این صالحیت توصیف میرئیس

جمهورند، صالحیت وضع مقررات را دارا ر بر رئیسای مؤخامکان دارد وزرا که به لحاظ رتبه
ها قرار دارد، صالحیت وضع ی مقدم و شأنی واالتر از آنجمهور که در رتبهباشند، ولی رئیس

منظور انجام وظایف اداری جمهور نیز بتواند بهمقررات را نداشته باشد؟ منطقی است که رئیس
نامه وضع کند. در پاسخ به این استنباط باید های اداری تحت ریاستش، آیینو تنظیم سازمان



 
 
 

 ...در نظام حقوقی جمهوربررسی عدم صالحیت وضع مقررات توسط رئیس
 

 

14 

گیرد، اما نظر به اینکه از یک سو قانونگذار گفت اگرچه در ظاهر طریق اولویت شکل می
گذار نام برده، ولی از صراحت از مقامات صالح مقرراتحکیم و عاقل، در مقام بیان بوده و به

اسیت و اهمیت موضوع، الزم و ضروری عالوه با توجه به حسجمهور یاد نکرده است، بهرئیس
شود که رو نتیجه گرفته میتصریح در قانون اساسی ذکر شود؛ ازاینبود که این صالحیت به

جمهور نیست. از سوی دیگر، در بازنگری سال گذاری رئیسمثبت صالحیت قاعده 131اصل 
و عملیاتی  جمهوروزیری و تغییر وظایف و مقام تشریفاتی رئیسو حذف پست نخست 11

گذار عنوان مقام صالح مقرراتجمهور را بههمچنان، رئیس 131شدن اختیارات ایشان، اصل 
 های متشکل از چند وزیر اضافه شد. که کمیسیونذکر نکرد، درحالی

 جمهور در وضع قاعده . تحلیل عدم صالحیت ضمنی رئیس3-2
گذاری سه مقام ثبت صالحیت قاعدهتنها م 131 بیان شد، معلوم شد که اصل تفصیلبهه کچنان

قابل استنباط نیست. در واقع،  مذکورجمهور از اصل مزبور است و به هیچ روی صالحیت رئیس
. البته برخی از اصول یستشده نتصریح هایصالحیتجمهور جزء گذاری رئیسصالحیت قاعده

جمهور مطرح ئیسنامه را برای رقانون اساسی، احتمال صالحیت ضمنی در خصوص وضع آیین
قانون اساسی، مستندات احتمالی صالحیت وضع  131و 121، 113مانند اصول کند؛ اصولی می

 پردازیم. ها میکه در ادامه به بررسی آن جمهور استقاعده توسط رئیس

  113. عدم صالحیت در پرتو اصل 3-2-1
جمهوری ود، رئیسشبر شورای نگهبان که پاسدار تقنینی قانون اساسی محسوب میعالوه

ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری، عنوان عالیقانون اساسی به 113به موجب اصل 
مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و پاسدار اجرای قانون اساسی است. در واقع، 

ازمندیم، ی قانونگذاری به نهادی برای صیانت از برتری قانون اساسی نیکه در عرصهگونههمان
ی اجرایی نیز نیازمند نگهبانی برای حفاظت از قانون اساسی هستیم. در این زمینه، در مرحله

جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی اعالم نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، رئیس
های دارد. در راستای اجرایی کردن قانون اساسی و مشخص کردن اختیارات و مسئولیتمی

های قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت»وری، قانونی تحت عنوان جمهرئیس
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. فصل  1312در سال « ریاست جمهوری اسالمی ایران

 (3)جمهور در اجرای قانون اساسی پرداخته است.دوم این قانون به مسئولیت رئیس
و مسئولیت اجرای قانون اساسی  113شمول اصل یی دایرهفارغ از بحث و بررسی درباره

جمهور را ندارد. این بحث گذاری رئیسدر سایر قوا، اصل مزبور توان اثبات صالحیت قاعده
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قابل طرح است که لوازم و ابزارهای مسئولیت اجرای قانون اساسی مشتمل بر چیست؟ آیا 
الت و نهاد یا معاونت مبادرت تواند به ایجاد تشکیجمهور در راستای این مسئولیت میرئیس

نامه از ابزارها و لوازم ایفای این مسئولیت است؟ چنانکه از ابتدای ورزد؟ آیا وضع آیین
ی عملیاتی ساختن این اصل، مباحثی صورت گرفته تصویب قانون اساسی در خصوص نحوه

ی رع و نتیجهی کلی که اختیار، فقاعدهرؤسای جمهور سابق با این استدالل که طبق  (1)است.
ی دیگر که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست، مسئولیت است و همچنین قاعده
جمهور الزم و ضروری است، از لوازم های محوله به رئیستصمیماتی که برای اعمال مسئولیت
جمهور مأذون به آن خواهد بود و عدم ذکر آن شود و رئیساجرای قانون اساسی محسوب می

خواستار اختصاص قسمتی از تشکیالت دفتر اساسی موجب عدم جواز نیست؛ در قانون 
جمهور در منظور انجام مسئولیت رئیسی بازرسی بهعنوان واحد ویژهریاست جمهوری به

ی صیانت از قانون اساسی بودند. ( یا تشکیل کمیته12: 1313اجرای قانون اساسی )مهرپور، 
رسد که این شورا، ایجاد نظر میتفسیری شورای نگهبان، به ها و نظرهایلکن با توجه به جوابیه

رسد مادامی نظر میداند. البته بهتشکیالت و نهاد را از لوازم مسئولیت اجرای قانون اساسی نمی
که ایجاد تشکیالت نیازمند تصویب مجلس شورای اسالمی نباشد و مشمول رعایت مقررات 

خصوص که ایجاد ی مجریه است، به، در اختیار قوهنشود« قانون خدمات کشوری» 111ی ماده
جمهور است و منوط به تصویب مرجع دیگری نیست. در این معاونت از اختیارات رئیس

های مصرح برای شورای خصوص مجاز بودن ایجاد تشکیالت ناشی از تفاوت صالحیت
بطه با پاسداری جمهور در رای پاسداری تقنینی از قانون اساسی و رئیسنگهبان در زمینه

توان چنین استدالل کرد با ی مورد بحث میاجرایی از قانون اساسی است. در خصوص مسئله
توجه به اینکه شورای نگهبان ایجاد تشکیالت را مالزم با مسئولیت اجرای قانون اساسی 

داند، به طریق اولی وضع قاعده را که دارای نتایج و آثار بیشتر و موجد حق و تکلیف نمی
ابزارهای اجرای  قانون مزبور است، مالزم این مسئولیت نخواهد دانست. بر این اساس، مطابق

این مسئولیت شامل نظارت، بازرسی، کسب اطالع، پیگیری، اخطار و تذکر است و عبارت 
اقدامات مقتضی مشتمل بر موارد مشابه مذکور است و مثبت صالحیت وضع قاعده نیست. 

های مصرح و ضمنی نظر ت بروز اختالف در تفسیر صالحیتچنانکه بیان شد، در صور
ی شورای نگهبان مالک عمل است، اگر این اختالف ناشی از قانون اساسی باشد. در زمینه

های مستقیم و غیرمستقیم شورای اثبات ضمنی صالحیت وضع قاعده، باید به نظرها و دیدگاه
مک خواهد کرد که اصل عدم تالزم از نگهبان توجه کرد. توجه به این نکته نیز به بحث ک

قواعد عقلی و استلزامات عقلی است که در تفسیر متون حقوق عمومی نیز کاربرد دارد. بدین 
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ایم که آیا وضع قاعده از لوازم مسئولیت اجرای توضیح که در این موضع که دچار تردید شده
کنیم که وضع قاعده م میگذاریم و حکقانون اساسی است یا خیر، اصل را بر عدم تالزم می

تالزمی با اجرای قانون اساسی ندارد. جاری ساختن این حکم با دقت الزم در جعل 
عالوه استناد به اصل عدم تالزم در واقع عمل به تفسیر های ضمنی هماهنگی دارد. بهصالحیت

ف نحوی مؤثر در حق و تکلیهای یک مقام که بهمضیق است. تفسیر مضیق از حدود صالحیت
شهروندان است، چراکه هدف حقوق عمومی حفظ حقوق شهروندان و تحدید قدرت عمومی 

 است و این تفسیر در جهت دستیابی به چنین هدفی است. 

 121 اصل. عدم صالحیت در پرتو 3-2-2
، مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی 121جمهور به موجب اصل رئیس

 یالزمهی دیگری بگذارد. ها را به عهدهی آنتواند ادارهر عهده دارد و میکشور را مستقیماً ب
 کهحالیدر. «نامهآیین»در قالب  لزوماًاداره، اتخاذ تصمیم است، اما نه بر مدیریت و ریاست 

نامه، اتخاذ در قالب آیینجمهورند، های اجرایی که معاون رئیسرؤسای سازمان یم کهشاهد
های اداری در برابر وزرا سای سازمانؤن و رامعاونت. ه نقض قانون اساسی اسککنند تصمیم می

اقدامات و هیأت وزیران صالحیت وضع قاعده ندارند و باید مطیع تصمیمات این مقامات باشند. 
صورت  سازمانیدرون هایبخشنامهدر قالب تصمیمات اداری و تواند جمهور میمعاونان رئیس

جمهور است. هرچند در نحوه و چگونگی این رئیس یبر عهده داریگیرد. مسئولیت امور ا
، سازمان امور اداری و استخدامی است جمهور گذارده نشدهمدیریت الزام خاصی برای رئیس

جمهور با حکم رئیس هاآنسای ؤکه ر ریزیبرنامهو سپس سازمان مدیریت و  در ابتدا کشور
و  انداجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی و این مسئولیت، متولی اصلی شدندمیمنصوب 

انسانی  یمدیریت و سرمایه یمعاونت توسعه یدر حال حاضر نیز این وظیفه بر عهده
شورای »جمهور است. در واقع سازمان مدیریت و در حال حاضر معاونت مزبور از طریق رئیس
اجرای قوانین و  ینحوه «و دستمزدشورای حقوق » و نیز« انسانی یمدیریت و سرمایه یتوسعه

جمهور در کند. این نهادها بازوی اجرایی رئیسمقررات اداری و استخدامی کشور را تعیین می
جمهور رئیس تأییدپس از  هاآنند و مصوبات و تصمیمات اامور اداری و استخدامی

ر اداری و استخدامی بر این اساس، مدیریت بر امور برنامه و بودجه و امو (2)ست.االجراالزم
یید أبا اتخاذ تصمیم، ت تواندجمهور میرئیس . بلکهیستنحو استقاللی ننامه بهمستلزم وضع آیین

مدیریت، ریاست شورای عالی اداری، ابالغ بودجه،  یمصوبات شورای عالی اداری و توسعه
مسئولیت ، همجری یهای قوهو هماهنگی میان دستگاه داریسکانبودجه و  یامضای الیحه
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جمهور، باید ای رئیسی مسئولیت بودجهدر زمینهرا انجام دهد.  121 امور مزبور در اصل یاداره
ی بودجه پس از ی بودجه و امضای الیحهنحو مستقل در ابالغ بخشنامهگفت که ایشان به

 کند. تصویب آن توسط هیأت وزیران، نقش ایفا می
کننده است. ت اداری نیز نقش وی بسیار تعییندر امور تشکیالتی و تعیین تشریفا 

عنوان رئیس شورای عالی اداری در تعیین و تجدید نظر در ساختار داخلی جمهور بهرئیس
های اجرایی های مورد عمل در دستگاهها و رویههای اجرایی و اصالح و بازبینی روشدستگاه

االجراست و در حال هور الزمجمای دارد. مصوبات شورا پس از تأیید رئیسنقش برجسته
های گیری در مورد امور تشکیالتی و ساختار دستگاهحاضر تنها محدودیت شورا در تصمیم

قانون مدیریت خدمات کشوری، اصالح ساختار تشکیالت  112ی ماده 1اجرایی، مطابق بند 
)ره( و مقام معظم ها در قانون اساسی آمده یا به امر امام خمینی هایی است که احکام آندستگاه

 112ی ی مادهشود )تبصرههایی که جدید ایجاد میرهبری تأسیس شده و همچنین دستگاه
 قانون خدمات کشوری(.

 134اصل  عدم صالحیت در پرتو. 3-2-3
ی سازی تصمیمات آن به عهدهمسئولیت ریاست هیأت وزیران و نظارت و هماهنگ

جمهور است که ریاست هیأت وزیران با رئیس»دارد: مقرر می 131جمهور است. اصل رئیس
های وزیران و بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر الزم به هماهنگ ساختن تصمیم

مشی دولت را تعیین و قوانین را پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خطهیأت دولت می
 «. کند. . . اجرا می

جمهور ، هیأت دولت، نمود جمعی همکاران اصلی رئیسترهیأت وزیران و به معنای دقیق
شود و وظایف این قوه ی مجریه تشکیل میی قوهاست که معموالً با حضور ناظرانی از بدنه

گیرد. اگرچه تلقی هیأت وزیران ی مذکور انجام میآفرینی این نهاد عالی در قوهاساساً با نقش
ی مجریه امری روشن و ام اغلب وظایف قوهدار برای انجعنوان مرجع اصولی صالحیتبه

حساب آورد. وی توان معادل هیأت وزیران بهجمهور را نمیرسد، رئیسنظر میبدون تردید به
ی هیأت دولت و دارای یک حق رأی است و هرچند اصوالً ریاست آن تنها عضوی از مجموعه

هیأت دولت دارد، اما از  دار است و عمالً نقشی مؤثر در محتوای تصمیماتهیأت را عهده
نحو استقاللی برخوردار نیست و باید صرفاً در قالب هیأت گیری نوعی بهصالحیت تصمیم

 دولت به این امر مبادرت ورزد. 
جمهور بر هیأت وزیران و ضمن بیان تفوق و کنترل رئیس 131بر این اساس اصل 



 
 
 

 ...در نظام حقوقی جمهوربررسی عدم صالحیت وضع مقررات توسط رئیس
 

 

11 

مشی یران در تعیین برنامه و خطوضوح به لزوم همکاری وزبرشمردن ابزارهای ریاستی وی، به
رسانای مفهوم « مشی دولتتعیین برنامه و خط»ی دولت و اجرای قوانین تصریح دارد. گزاره

گذاری رسانای مفهوم صالحیت قاعده« اجرای قوانین»گذاری و عبارت مشیصالحیت خط
یری نوعی گها بیانگر صالحیت تصمیماین یهای اجرایی است. هر دونامهخصوص آیینبه

مستلزم همکاری وزیران در این خصوص است.  131ی مجریه است که به نص اصل قوه
های اجرایی را تنها با همکاری هیأت وزیران نامهجمهور آیینکه رئیسشایان ذکر است، هنگامی

های مستقل با حقوق و آزادی نامهدلیل درگیری هرچه بیشتر آیینتواند تدوین کند، بهمی
های مستقل را نخواهد داشت. نامهن، وی به طریق اولی صالحیت وضع آیینشهروندا

وزیری و تبدیل شود هرچند با بازنگری قانون اساسی ضمن حذف مقام نخستخاطرنشان می
جمهور تغییر وزیر به رئیسرکنی به دورکنی، ریاست هیأت وزیران از نخستی مجریه سهقوه

ش و پس از بازنگری ثابت و بدون تغییر مانده، عدم یافت، موضوعی که در این زمینه پی
نحو مستقل است. در مجموع، این ها بهنامهصالحیت ریاست هیأت وزیران در وضع آیین

با همکاری وزیران برنامه و ]جمهوررئیس[»دارد: قانون اساسی که بیان می 131ی اصل گزاره
ای بر برداشت عدم صالحیت ید و قرینهکند. مؤمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میخط

 «. شودقلمداد می 131جمهور مستفاد از اصل گذاری رئیسقاعده
نظارت بر هیأت وزیران و  به منظورجمهور ریاست رئیسبیانگر  ابتدایی اصل که یگزاره 

است، بر ها در آن هیأت گیریو هدایت جلسات، مذاکرات و تصمیم هماهنگی تصمیمات
نامه ، وضع آیینسازیهماهنگنظارت و  یکند. الزمهنمی نی وضع قاعده داللتصالحیت ضم
مجریه  یدارد تا به اشکال مختلف، مقدمات هماهنگی امور قوه جمهور صالحیتنیست. رئیس

جمهور و صدور بخشنامه از جمله ابزارهایی را فراهم آورد. صالحیت عزل وزرا از سوی رئیس
آیینه )بهره ببرد  هاآنواند در ایجاد هماهنگی تصمیمات وزرا از تجمهور میاست که رئیس

مزبور  یانجام وظیفه برایاز طرفی نهاد ریاست جمهوری ابزار دیگری (. 33: 1332،  نگینی
جمهور است و او را در انجام وظایف و هماهنگ است. نهاد ریاست جمهوری مشاور رئیس

 (.31: 1333طباطبایی مؤتمنی، ) کندیاری می هانآو نظارت بر  هاوزارتخانهکردن عملیات 
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 گیرینتیجه
مفهوم صالحیت از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی، عبارت است از وضعیت حقوقی 

ی آن در انجام برخی واسطهشود و وی بهمشخصی که برای مقام یا مرجع اداری تعریف می
قانون ذکر شده و گاه از لوازم طور صریح در ها گاه بهگردد. صالحیتاقدامات توانمند می

نحو صریح در قانون ذکر نشده های تصریح شده است و بهضروری اجرا و اعمال صالحیت
نحو موسع تفسیر ها را بههای ضمنی باید دقت داشت که آناست. در خصوص صالحیت

 های مقامات اداری، وضع قاعده ونکرده و به موارد متیقن بسنده کنیم. یکی از صالحیت
دار وضع قاعده به موجب قانون اساسی، هیأت وزیران، مقررات دولتی است. مقامات صالحیت

صراحت نامی از های متشکل از چند وزیر است. در این اصل بههر یک از وزرا و کمیسیون
است.  131جمهور به میان نیامده است. تفسیر شورای نگهبان بیانگر مفهوم حصر از اصل رئیس

جمهور توسط قانون عادی، مغایر و گذاری برای رئیسالحیت مقرراتاز طرفی جعل ص
مخالف با قانون اساسی است، چراکه این صالحیت به تصریح در قانون اساسی به مقامات 

ی مقامات صالح دیگری واگذار شده است. اصل حاکمیت قانون و عدم صالحیت نیز توسعه
مذاکرات مجلس خبرگان و شورای بازنگری  داند.جمهور را مجاز نمیگذار به رئیسمقررات

گذار، بر دار قاعدهقانون اساسی نیز تلویحاً با عدم بحث در خصوص مقامات صالحیت
جمهور در وضع صالحیت رئیس 131گذارد. بر این اساس، اصل برداشت حصر صحه می

و 113ول کند. برخی اصول دیگر قانون اساسی مانند اصصورت صریح اثبات نمیقاعده را به
نحو ضمنی را ندارند. اصل جمهور بهگذاری رئیسنیز توان اثبات صالحیت قاعده 131و  121
کند و ابزارهایی را به جمهور را مقام پاسدار قانون اساسی معرفی میقانون اساسی رئیس 113

گذارد. حق تذکر، اخطار، موجب قانون عادی برای انجام این مسئولیت در اختیارش می
، کسب اطالع، بازرسی از اقدامات و اختیارات این مقام است. با توجه به نظرهای نظارت

جمهور، شورای نگهبان در مورد این اصل و ابزارهای موجود برای اعمال اختیارات رئیس
جمهور تلقی کرد. گذاری رئیسنحو ضمنی مشعر صالحیت قاعدهرا به113توان اصل نمی

انون اساسی، مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری ق 121جمهور به موجب اصل رئیس
ها را به دیگری واگذار کند. ی آنتواند ادارهو استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می

در قالب  لزوماًمدیریت و ریاست بر سازمان یا اداره یا نهاد، اتخاذ تصمیم است، اما نه  یالزمه
 ییید مصوبات شورای عالی اداری و توسعهأبا اتخاذ تصمیم، ت تواندیجمهور م. رئیسنامهآیین

و  داریسکانبودجه و  یمدیریت، ریاست شورای عالی اداری، ابالغ بودجه، امضای الیحه
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را انجام 121 امور مزبور در اصل یمسئولیت اداره، مجریه یهای قوههماهنگی میان دستگاه
سازی یاست هیأت وزیران و نظارت و هماهنگمسئولیت ر 131به موجب اصل . دهد

نامه نیست، ی انجام این مسئولیت وضع آیینجمهور است. الزمهی رئیستصمیمات آن به عهده
از  نهاد ریاست جمهوریو جمهور و صدور بخشنامه صالحیت عزل وزرا از سوی رئیس بلکه

 هاآنی تصمیمات وزرا از تواند در ایجاد هماهنگجمهور میجمله ابزارهایی است که رئیس
تواند به وضع صورت مستقل نمیجمهور به. بنابراین به موجب قانون اساسی، رئیسبهره ببرد

تواند نظرهای خویش عنوان عضوی از هیأت دولت با همکاری وزرا میقاعده بپردازد و تنها به
 ی ظهور برساند.نامه به منصهرا در قالب آیین
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 هایادداشت
های رسیدگی در حقوق اداری (، آیین1313ی بیشتر ر.ک: هداوند، مهدی و دیگران )طالعهبرای م .3

(، اصول حقوق 1311ی تطبیقی(، تهران: خرسندی، چ اول؛ هداوند، مهدی و علی مشهدی ))مطالعه
اکبر و یونس فتحی اداری )در پرتو آرای دیوان عدالت(، تهران: خرسندی، چ اول؛ گرجی، علی

ی حقوقی دادگستری، ش ، مجله«های گزینشیی تطبیقی نظارت بر اعمال صالحیتطالعهم»(، 1331)
دکترین صالحیت تخییری در »(، 1332اهلل جلیلی مراد )؛ مشهدی، علی و آیت211-211، صص 11

 ی حقوق اداری، تهران: مجد، چ اول.، مجموعه مقاالت اندیشه«حقوق ایران و فرانسه
 «نامه اجرایی این قانون را تصویب کند. . . تواند آیینرئیس مجلس می»رد: دامقرر می 1ی تبصره .2
 مواد مربوط عبارت است از:  .1

قانون  113 منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در اجرای اصلبه» -13ی ماده
اقدامات الزم، مسئول  بررسی و، بازرسی، پیگیری، اطالع کسبجمهور از طریق نظارت، اساسی، رئیس

 «. باشداجرای قانون اساسی می
به قوای  جمهور حق اخطار و تذکرمنظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیسبه» –12 یماده

 «. ه کشور را داردگانسه
، «جمهورقانون اساسی و سرگذشت رئیس»(، 1311الدین )ی بیشتر ر.ک: مدنی، سید جاللبرای مطالعه .1

مفهوم مسئولیت »(، 1331زاده، جواد و مظفر علیکرمی  )؛ تقی12-22، صص 33ی زمانه، ش هنامهما
؛ 33-1، صص 1ی مطالعات حقوقی، ش ، مجله«اجرای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

ی دین و ارتباطات، ش ، مجله«جمهور در اجرای قانون اساسینقش رئیس»(، 1313اسماعیلی، محسن )
بررسی ابعاد حقوقی »(، 1331زعیم  )اهلل و امیرحسین اصلدی، سید حجتاله؛ علم32-1، ص 21

ی ، مجله«جمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسیمسئولیت رئیس
(، 1333الهی، حسین و وحید ملکی )؛ رحمت133-13، صص 1مطالعات حقوقی دولت اسالمی، ش 

ی حقوق ، نشریه«جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیسحدودهماهیت حقوقی و م»
 .12-11، صص 12اساسی، ش 

مراتب در سلسله هاآناینکه مصوبات و هرچند در اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات شوراهای عالی  .9
 .بحث و اختالف نظر است، قوانین در کجا قرار دارند
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 و مآخذ منابع
صورت مشروح  ،(1311فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی)ی کل امور اداره

ی کل امور ، تهران: ادارهمذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
  . 2فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، چ اول، ج 

ی دین و لهمج، «جمهور در اجرای قانون اساسینقش رئیس»(، 1313اسماعیلی، محسن )
 .32-1، صص 21، ش ارتباطات

 . 2، تهران: خرسندی، چ اول، ج حقوق اداری(، 1331امامی، محمد و کوروش استوارسنگری )
(، گزارش پژوهشی با عنوان واکاوی مفهومی کلیدواژگان چند معنا 1332آیینه نگینی، حسین )

 ان. شورای نگهب ی، تهران: پژوهشکده«نظارت»مدخل در قانون اساسی، 
مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری »(، 1331زاده، جواد و مظفر علیکرمی )تقی

 . 33-1، صص 1، ش ی مطالعات حقوقیمجله، «اسالمی ایران

، تهران: نامهسازی و مرزشناسی قانون و آییناصول تطبیقی قاعده(، 1311تیال، پروانه )
 خرسندی، چ اول.

، «ی مجریه از منظر حقوق عمومیسازی قوهنامهی صالحیت آیینرهگست»(، 1313تیال، پروانه )
 .21-32، صص 1، ش رسانی حقوقیی اطالعمجله

 اصول حقوق اداری، )در پرتو آرای دیوان عدالت(،(، 1311هداوند، مهدی و علی مشهدی )
 تهران: خرسندی، چ اول. 

ی گنج دانش، چ : کتابخانه، تهرانترمینولوژی حقوق (،1312جعفری لنگرودی، محمدجعفر )
 سیزدهم.

ی مسئولیت اجرای ماهیت حقوقی و محدوده»(، 1333الهی، حسین و وحید ملکی )رحمت
 . 12-11، صص 12، ش ی حقوق اساسینشریه، «جمهورقانون اساسی توسط رئیس

جمهور در حقوق اساسی جمهوری ی تطبیقی جایگاه رئیسمطالعه(، 1332رستمی، ولی )
 ، تهران: خرسندی، چ اول.یراناسالمی ا

تحوالت مربوط به قلمرو بازنگری قضایی در »(، 1331زارعی، محمدحسین و جواد محمودی )
 .131-13، صص 22، ش ی تحقیقات حقوقیمجله، «های قضایی انگلستان و فرانسهپرتو رویه

 ، تهران: سمت، چ پانزدهم.حقوق اداری(، 1333طباطبایی مؤتمنی، منوچهر )
بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت »(، 1331زعیم )اهلل و امیرحسین اصلالهدی، سیدحجتعلم

ی مجله، «جمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسیرئیس
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 . 133-13، صص 1، شمطالعات حقوقی دولت اسالمی

تدوین، تنقیح و انتشار ، تهران: معاونت تفکیک تقنین و اجرا(، 1331محمد )زاده، علیفالح
 قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چ اول.

های ی تطبیقی نظارت بر اعمال صالحیتمطالعه»(، 1331اکبر و یونس فتحی )گرجی، علی
 .211-211، صص 11، ش ی حقوقی دادگستریمجله، «گزینشی

 ، چ اول. ، تهران: جنگلدر تکاپوی حقوق اساسی(، 1311اکبر )گرجی، علی

 ی ششممجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمی دوره
  (، تهران: مرکز تحقیقات شورای نگهبان و نشر دادگستر، چ اول.1311)

، ی زمانهماهنامه، «جمهورقانون اساسی و سرگذشت رئیس»(، 1311الدین )مدنی، سید جالل
 . 22-12، صص 33ش 

دکترین صالحیت تخییری در حقوق ایران و »(، 1332اهلل جلیلی مراد )آیتمشهدی، علی و 
 ، تهران: مجد، چ اول. ی حقوق اداریمجموعه مقاالت اندیشه، «فرانسه

 ، تهران: اطالعات، چ اول.جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسیرئیس(، 1313مهرپور، حسین )
های نامه با تأکید بر نظامیت وضع آیینی تطبیقی صالحمطالعه»(، 1313واعظی، مجتبی )

 .112-133، صص 13، شی مفیدی نامهمجله، «حقوقی فرانسه و ایران

مجموعه ، «تأملی بر مفهوم صالحیت و اعمال آن در حقوق اداری»(، 1332ویژه، محمدرضا )
 ، تهران: مجد، چ اول. ی حقوق اداریمقاالت اندیشه
 میزان، چ اول. ، تهران:های اساسیآزادیحقوق بشر و (، 1311هاشمی، محمد )

 ی تطبیقی(،های رسیدگی در حقوق اداری )مطالعهآیین(، 1313هداوند، مهدی و دیگران )
 تهران: خرسندی، چ اول.
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های نظارت اساسی بر ها و محدودیتحوزه
 قوانین عادی در نظام حقوقی هند

  **2، مازیار خادمی*1ازندریانیاکبر گرجی علی
 

 ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی)ره(، تهران، ایراندانشیار دانشکده. 1

 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی)ره(، تهران، ایران. 2
 

 61/61/6191: رشيپذ  61/9/6191: افتيدر

 یدهكچ
های وارده بر نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی فهم درستی از ها و محدودیتبررسی حوزه

دهد. قانون اساسی هند، اقتباس جالبی از حاکمیت پارلمان انگلیسی جایگاه قانون اساسی یک کشور می
نظارت قانون اساسی بر قوانین  هایحوزه اصلی این است که سوالو حاکمیت قضایی آمریکاست. 

؟ نظارت اساسی بر اعمال قانونگذاری های وارده بر آن چیستو محدودیت عادی مصوب پارلمان
شود؛ و . حقوق بنیادین، که در ارزیابی قوانین عادی اعمال می1گیرد: دو مفهوم انجام می عادی با تکیه بر

های وارد بر آن شامل دو شود. محدودیتارزیابی می ساختار مبنایی که در اصالحات قانون اساسی .2
های مربوط به ساختار حقوقی های ناشی از وضعیت استثنایی و محدودیتمورد کلی است: محدودیت

ی ضرورت، از شقوق استثنای اول و هند. دادرسی بدون تشریفات قانونی، حکومت نظامی، و اعالمیه
دلیل موقتی و اند که بهنظارت پسینی، مربوط به محدودیت دومقدرت پارلمان بر اصالح قانون اساسی و 

رو با وجود حاکمیت نسبی پارلمان در ی نظارت اساسی ندارند. ازایناستثنایی بودن تأثیر زیادی بر دامنه
ی مقررات مشمول نظارت اساسی، جایگاه رفیعی را برای قانون مرجع در مقابل هند، گستردگی دامنه

ی این برتری و دهندهوجود آورده و دیوان عالی با آرای متقن و مدلل خود، بسطبه مصوبات پارلمان
 اقتدار است.

های ساختاری، نظارت اساسی، حقوق بنیادین، ساختار مبنایی، محدودیت :هادواژهیلك
 وضعیت استثنایی.

                                                                                                                                                       
 * E-mail: Gorji110@yahoo.fr 

E-mail: Maziyarkhademii@gmail.com                                                                        ی مسئوليسندهنو **
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 مقدمه
در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی  قانون اساسی

آرمانی مبدل خواهد  -گر به متنی ایدئولوژیکبدون نهاد پاسدار و تضمین گردد کهحسوب میم
ها و نهادهایی است که ارزش قانون ها، روشدادرسی اساسی، شیوه .: ب(1131شد )فاورو، 
ساالر بودن یک نظام حقوقی و اجرای مفاد این عنوان قانونی باالدستی برای مردماساسی را به

کند )جمعی از های بنیادین یک نظام سیاسی تضمین میی و صیانت از ارزشمیثاق مل
نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین ( 11: 1131نویسندگان، 

امروزه شاهد ایجاد نهاد  گردد تا صالحیت بررسی قوانین عادی را در این زمینه داشته باشد.
ی نظارت در برخی های حقوقی هستیم. شیوهتمامی کشورها و نظام صیانت از قانون اساسی در

نهاد ناظر، به دستگاه قضایی وابسته است. در روش قضایی،  .ها، قضایی )آمریکایی( استنظام
ی قضاییه هم پاسدار قوهمراتب حقوقی قرار دارد و قانون اساسی در باالترین جایگاه سلسله

 (Mason & Beany, 1964: 13-16).قانون اساسی است 

برتری سویی از باشد. چراکه و بریتانیا می نظام حقوقی آمریکا تلفیقی از  نظام حقوقی هند
دیگر، پارلمان این کشور صالحیت اصالح قانون اساسی را سوی و از  را مدنظر داشته ی قضاییهقوه

وضعیت خاص این شود که بیانگر و مصوبات آن توسط یک نهاد قضایی کنترل و نظارت می دارد
تنوع قومی و دینی که در این کشور همچنین با توجه به  .(Renu, 2001: 98)نظام حقوقی است 
در  ی قضاییهارزیابی عملکرد قوهتواند معیار ی موضوع دادرسی اساسی میجاری است مطالعه

  گیرد. محل تقابل با پارلمان است قرارملت که بعضاً  های بنیادینحقوق و آزادیپاسداشت 
ی این است که در هند چه کنندههای نظارت اساسی بر اعمال قانونگذاری بیانبررسی حوزه

گیرند. کننده از قانون اساسی قرار میهنجارهایی از قوانین مصوب پارلمان مشمول نظارت نهاد صیانت
ی ناکامل های آن پژوهشهای این نوع نظارت، بدون بررسی محدودیتی صرف حوزههمچنین مطالعه

هاست. بنابراین با تعمق بر ها در گرو تخصیصات آن یعنی محدودیتاست، چراکه فهم درست از حوزه
توان به میزان منزلت قانون اساسی در مقابل قوانین مصوب پارلمان و جایگاه آن در نظام هر دوی آن، می

 حقوقی این کشور پی برد.
عمال نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی های اپرسش اصلی این نگارش این است که حوزه

ها، پس از ذکر روست؟ برای پاسخگویی به این پرسشهایی روبهی آن با چه محدودیتچیست و دامنه
شود. سپس ی قانون اساسی، مفهوم حقوق بنیادین و اوصاف آن بیان میکنندهمختصری از نهاد صیانت

هایی آن با ابتنا بر ی بودن قوانین بررسی و ویژگیچگونگی اعمال هنجارهای حاکم، در تطبیق اساس
های حاکم بر نظارت ی محدودیتشود و در قسمت پایانی به مطالعهآرای دیوان عالی کشور تحلیل می
 شود.اساسی در کشور هند، پرداخته می
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 . كلیات1

ر هند کننده از قانونی اساسی و جایگاه آن ددر ابتدای بحث مختصری در مورد نهاد صیانت
شود و سپس برای ورود به موضوع اصلی، مفهوم حقوق بنیادین که نقش توضیح داده می

شود تا روشن شود که منظور از این ای در اعمال نظارت اساسی دارد، واکاوی میبرجسته
 اند؟حقوق چیست و مصادیق آن کدام

 کننده از قانون اساسی و جایگاه آن در هند. نهاد صیانت1-1

های عالی یک یا ظام قضایی هند، دیوان عالی کشور قرار دارد و پس از آن دادگاهدر رأس ن
اند. در این میان، های تبعی و ناحیه به رسمیت شناخته شدهچند ایالت و سپس سلسله دادگاه

دادگاه عالی در  (Roy, 2012: 32).های عالی حق نظارت اساسی دارند تنها دیوان عالی و دادگاه
 (Patnaik, 2008: 444).قضایی هر ایالت قرار دارد رأس سازمان 

عنوان یک دادگاه قانون قانون اساسی، جایگاه رفیعی برای دیوان عالی قائل است که به
این نهاد،  اساسی مقتدر، نقش مهمی در برقراری واالیی و برتری قانون اساسی در هند دارد.

کند، بلکه مرجع نهایی ایفای صالحیت می کننده از حقوق اساسیعنوان نهاد حمایتتنها بهنه
پژوهش در اموری مانند موضوعات مربوط به حقوق اساسی و همچنین تفسیر قانون اساسی 

ی یکی از توان به گفتهدر اثبات جایگاه رفیع دیوان عالی می (Jain, 2006: 271).است 
کنند، اساسی زندگی می مردم هند تحت لوای قانون»دارد: نظران اشاره کرد که بیان میصاحب

 .(Guha, 2007: 500)«گویداما قانون اساسی همان چیزی است که دیوان عالی می

 بندی آن در قانون اساسی. مفهوم حقوق بنیادین و طبقه1-2
های قانون تواند بیشترین حجم مشروعیت را برای دادگاهپاسداشت حقوق شهروندان می

های حقوق بشری در مورد میزان توجه جوامع و سازمانهند همواره مورد  اساسی ایجاد کند.
توان در اصالحات اجتماعی و حمایت و رعایت این حقوق بوده است که انعکاس آن را می

های دوم و سوم اقتصادی این کشور مشاهده کرد. برای محقق شدن اصالحات اجتماعی، بخش
، -را در خود جای داده استت اصول راهنمای سیاست دول که حقوق بنیادین و-قانون اساسی 

ی مشابه خود، . حقوق بنیادین هند متأثر از مقرره(Austin,1999: 19)نقش پراهمیتی دارد 
این حقوق در قانون اساسی تعریف نشده،  (Nauriya, 1999: 203). ی حقوق آمریکاستالیحه

این »رای دیوان عالی: بلکه تنها مصادیقی از آن در فصل سوم بیان شده است. اما با استناد به آ
وجود بیاورند که در اند تا از شرافت اشخاص حمایت کنند و شرایطی را بهحقوق ایجاد شده

ها همچنین آن (1)«.تواند شخصیتش را، تا حد کمال توسعه دهدآن هر انسانی می
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سازند و برای حفاظت از حقوق ها وارد میحدوحصر حکومتهایی را بر قدرت بیمحدودیت
بخش سوم قانون اساسی آن را به شش طبقه تقسیم  (Basu, 1998: 138).می ضروری هستند عمو

، حق (4)کشی، حقوق ضد استثمار و بهره(1)های قانونی، حق آزادی(2)کرده است: حق برابری
، حق برخورداری جبران ناشی از نقض (6)ها، حقوق فرهنگی و آموزشی اقلیت(5)آزادی مذهبی
 .(7)حقوق بنیادین

تنها مختص شهروندان هند است،  (12)11و  (11)23 ،(11)13 ،(3)16، (8)15حقوق بنیادین مواد 
ی دیگر مواد از جمله حقوق شهروندان و غیرشهروندان وسیلهشده بهکه حقوق تضمیندرحالی

ی رسد که قانونگذار اساسی با وضع مقررات متفاوت در زمینهمی نظربه  (Rai, 2005: 86).است
ورداری از برخی حقوق بنیادین، درصدد جلوگیری از بازگشت دوران استعمار و تبعیض، برخ

ی نظارت طور غیرمستقیم بوده است که دارای تبعات عملی شایان توجهی در زمینهحتی به
 قانون اساسی است که به آن اشاره خواهد شد.

 های نظارت اساسی بر اعمال قانونگذاری در هندحوزه. 2

ی دیوان عالی و دادگاه عالی، از طریق وسیلهت بر اعمال قانونگذاری در هند بهقدرت نظار
پذیرد. اولین مفهوم حقوق بنیادین است که در ارزیابی قوانین تکیه بر دو مفهوم، انجام می

ساختار  شود و دومین آن،شده توسط پارلمان و مجالس ایالتی، مورد استناد واقع میعادی وضع
 رود.کار میدر کنترل اصالحات قانون اساسی، به مبنایی است که

. نظارت بر قوانین 1گیریم: رو نظارت اساسی را حول دو محور جداگانه پی میازاین
 . نظارت بر اصالحات قانون اساسی.2عادی؛ 

 . ساختار قانونی نظارت اساسی بر قوانین عادی و تفاسیر آن2-1
ت بر نقض حقوق بنیادین توسط پارلمان را بنیان قانون اساسی هند دادرسی نظار 11ی ماده

ی قوانین و مقررات را در سراسر کشور چه در نهد. در واقع این ماده نظارت اساسی بر همهمی
های عالی قدرت نهایی کند؛ به دیوان عالی و دادگاهگذاری میگذشته و چه در آینده مقررات

و چنانچه با مقررات بخش سوم قانون اساسی برای تعیین اساسی بودن قوانین اعطا کرده است 
 قانون اساسی هند(. 226و  12دارد )مواد ها را اعالم میمنطبق نباشند، اساسی نبودن آن

کلیه قوانین در حال اجرا در سراسر هند که قبل از تصویب این »دارد: ( بیان می1) 11ی ماده
 «.شوندتعارض باشند از درجه اعتبار ساقط می اند تا جایی که با قانون اساسی درقانون وجود داشته

وسیله این بخش را، توانند قانونی وضع کنند که حقوق اعطاشده بهها نمیدولت(: »2)
 «.شوندمنسوخ یا محدود کند. قانون مغایر با این مواد، تا میزان مغایرت باطل می
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(a)« : الزام  که در قلمرو هند هر فرمان، دستور، قاعده، پیام، سنت و عرفیستشامل قانون
 .«دارد قانونی
(b)« : قوانین در حال اجرا، شامل قوانین مصوب پارلمان یا سایر مراجع صالح در قلمروی

رغم اینکه جزئأ یا اند. بهسرزمین هند است که قبل از اجرای این قانون اساسی منسوخ نشده
 «.کالً قابل اجرا و اعمال نباشند

:(c) «انجام  168ن ماده بر اصالحات قانون اساسی که براساس ماده یک از مفاد ایهیچ
 «. شود قابل اعمال نیستمی

و ضرورت تبیین آن، ما را ناگزیر به تتبع در آرای دیوان عالی، و تفاسیر  11ی ابهامات ماده
 سازد. ی نظارت اساسی میجانبه و روشن از دامنهمنظور درک همهشده از سوی آن مرجع بهارائه

  11ی . محدوده و قلمرو زمانی نظارت اساسی با تکیه بر ماده2-1-1

ی زمانی اعمال آن از موضوعات االجرا شدن قانون اساسی جدید، محدودهبا الزم
، عطف ماسبق شدن یا نشدن 11ی رو بحث مهم در خصوص مادهبرانگیز است. ازاینتأمل

د دو فرض را از یکدیگر تفکیک کرد. قانون اساسی جدید است. برای پاسخ به این پرسش بای
اول: قوانین موجود قبل از قانون اساسی جدیدالتصویب؛ دوم: قوانین عادی مؤخر از تصویب 

 قانون اساسی جدید.

 الف( وضعیت حقوقی قوانین عادی پیش از اجرای قانون اساسی جدیدالتصویب
تعارض  1با مقررات بخش  که ، قوانین پیش از تصویب قانون اساسی،11ی ماده 1مطابق بند 

داشته باشند تا میزان این تعارض باطل هستند. ظاهر ماده به این دلیل که قوانین سابق را در 
از  .(Jain, 2006: 279)ی عطف ماسبق شدن است دهندهشمارد، نشانصورت تعارض باطل می

به آینده دارد، چراکه سازد که ماهیتاً، نگاه خوبی روشن میطرف دیگر، تعمق در متن این بند به
ی اند و از ابتدا از درجهقوانین پیشین مغایر با حقوق بنیادین، تنها پس از اجرای این قانون باطل

که در متن ماده بیان شده « باطل»این تحلیل بیشتر بر عبارت  (Pandey, 2004: 60).اعتبار ساقط نیستند 
شدند همچنان معتبرند، ماهیت رو به آینده که اجرا ی زمانیاست تمرکز دارد و چون در محدوده

 (Pandey, 2004: 60). ها ضروری است اعتباری آنی دادگاه برای بیدارند. با این حال اعالمیه
شکایتی مطرح شد و مراحل رسیدگی و تعقیب  1311براساس قانون مطبوعات، در سال 

اساسی جدید تصویب شد، عمل آمد. اما در طول دادرسی که قانون مطابق قانون اساسی به
غیراساسی  13ی سبب مغایرت با حقوق بنیادین مصرح در مادهعنه، اعتبار قانون را بهمشتکی

االجرا شدن قانون شده علیه او، پیش از الزمدانست و بیان داشت که اقدامات تعقیبی شروع
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عالی اعالم  اساسی بوده و روند رسیدگی جاری با قانون اساسی در تعارض است. اما دیوان
، قابل اعمال بر این پرونده نخواهد بود. چراکه پیش از آنکه قانون 11مقررات ماده »کرد: 

خاصیت رو به گذشته ندارد.  11ماده  1اساسی به اجرا درآید این عمل جرم بوده است و بند 
قانون با  شود حتی اگربنابراین اقداماتی که بر مبنای قانون مورد اعتراض انجام گرفت باطل نمی

دهد که دیوان عالی از نظر دوم این رأی نشان می (11)«.متعارض باشد 13حقوق بنیادین ماده 
تبعیت و ماهیت قانون را مدنظر قرار داده است. این نظر با قواعد حقوقی نیز سازگارتر است، 

ثنا شده چراکه اصل بر عدم سرایت قوانین مؤخر بر گذشته است، مگر در مواردی که قانوناً است
باشد. بنابراین دیوان عالی در یک رأی متقن و سازگار با عدالت، اصل عطف ماسبق نشدن 

 منظور حفظ حقوق افراد در نظام حقوق اساسی این کشور تثبیت کرد.قوانین را به

 ب( حیات حقوقی قوانین عادی مؤخر از قانون اساسی جدیدالتصویب
، هر 11ی ماده 2ن اساسی جدید، مطابق با بند در مورد قوانین مصوب مؤخر از اجرای قانو

شود. بنابراین قوانین متعارض این دوره از قانونی مغایر با این مواد، تا حد مغایرت باطل می
حتی هر گونه توافقی که بر مبنای چنین قانونی  (Thripathi, 2007: 242).اعتبارند همان ابتدا بی

سب شود، وجاهت قانونی نخواهد داشت. دیوان صورت گیرد و هر حقی با تکیه بر آن مکت
ایفای هر نوع دین، یا اجرای هر گونه تعهد و »عالی نیز بر این بیان صحه گذاشت و اعالم کرد: 

که بر مبنای چنین قانونی، صورت پذیرد کامالً غیرقانونی و باطل خواهد  -جزئاً یا کالً -التزامی
رأی دیوان  (15)«.باشدها ضروری میاعتباری آنه برای بیی دادگااعالمیه»با وجود این،  (14)«.بود

آور بودن قانون اساسی جدید که بر مطلق مقررات بعدی استوار است، به ی نظر به الزامبر پایه
کند. اما باطل مراتب هنجارها کمک شایانی میارتقای جایگاه قانون اساسی در رأس سلسله

مدت قوانین پس از تصویب و سینی و امکان اجرای طوالنیها از ابتدا، اعمال نظارت پبودن آن
های جبران آن در شود، هرچند روشپیش از ابطال، تضییع حقوق مکتسب افراد را موجب می

 قانون اساسی به رسمیت شناخته شود. 

  (61). عدم قابلیت اجرای قوانین مغایر با حقوق بنیادین مبتنی بر دکترین مانع2-1-2 
سیری که پیش از این بیان شد، برخی بر این نظرند که قوانین متعارض را نباید در مقابل تفا

ها از اند. آناز ابتدا فاقد حیات حقوقی و باطل انگاشت، بلکه قوانین مذکور تنها مسکوت مانده
شوند. تفاوت در این است که ی اعتبار ساقط نیستند، بلکه تنها غیرقابل اجرا میابتدا از درجه

از طریق اصالحات بعدی قانون اساسی تعارضی که قانون عادی را غیراساسی ساخته چنانچه 
 شود.این نظریه، دکترین مانع نامیده می (17)بود از بین رود، قانون قابل اجرا خواهد شد.
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ای مشهور مورد استناد دیوان عالی قرار گرفت. براساس قانون دکترین مانع در پرونده
وکار های ایالتی داده شد که کسب، این اختیار به دولت1347وتوری ی ماصالحی وسایل نقلیه

اجرا درآورند. با وجود اعتبار طور کامل بهونقل را بهاستثنای عملیات مربوط به حملموتوری به
به اجرا درآمد،  1351که قانون اساسی هند در سال این مقررات در زمان تصویب، هنگامی

ی وسیلهبه 13ی ماده 6ی تبصره 1351در سال  (18)باطل اعالم شد. 13ی دلیل مغایرت با مادهبه
ها اجازه یافتند که هر نوع ی دولتای که همهگونهاولین متمم قانون اساسی اصالح شد، به

ی وسیلهبه»دادگاه بیان کرد:   (Roy, 2012: 31).وکاری را در این زمینه ایجاد کنندکسب
 (13)«.شودرض دیگر وجود ندارد و قانون مذکور احیا میاصالحات قانون اساسی، تعا

اجرا درآمدن دکترین مانع، قانون باید ابتدئاً و اصالتاً معتبر و به باید توجه داشت که برای
تواند در مورد قوانین قبل از تصویب قانون اساسی اعمال شود نه قانونی باشد. بنابراین تنها می

ا از ابتدا باطل خواهند بود و توسط اصالحات بعدی قانون اساسی هقوانین مؤخر از آن، زیرا آن
یابند و چنانچه پارلمان بخواهد به آنان مشروعیت بخشد، باید قانون را باری حیات حقوقی نمی

دیگر به شکلی که تعارضات را برطرف سازد، تصویب کند. اما استثنایی در این زمینه وجود 
مقررات مؤخر که در تعارض با حقوق بنیادین »ونه بیان کرد: گدارد که دیوان عالی آن را این

قانونی که بعد از اجرای قانون اساسی جدید، حقوق » (21)«.موارد باطل نیستند باشند، در همهمی
را نادیده گرفته است در مورد غیرشهروندان همچنان مورد عمل قرار  13مصرح در ماده 

شود. بنابراین ابطال چنین قانون متعارضی، هروندان نمیگیرد. زیرا که این ماده شامل غیرشمی
اعتباری، تنها در برابر شهروندان قابلیت استناد دارد، زیرا که تنها به آنان اعطا شده است و بی

وسیله قانون نقض یا محدود شده است تواند در برابر اشخاصی که حقوق بنیادینشان بهتنها می
 (21)«.نفع باشنداعتباری قانون ذیدر دعوای بی توانندن نمیمعنای بطالن دهد و غیرشهروندا

تفکیک در برخورداری از حقوق بنیادین که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، در این 
ی ابطال قوانینی درستی از متضرر شدن غیرشهروندان در نتیجهروشنی نمایان است و بهرأی به

 کند. گیری میها نیست، جلوکه مربوط به حقوق آن

 (22). ابطال تمام یا بخشی از قانون معارض مبتنی بر دکترین تفکیک2-1-1
با اعالم غیراساسی بودن مقررات، قانون باید در مجموع باطل شود یا تنها بخش متعارض 

اگر تنها برخی »دهد: گونه پاسخ میآن؟ دکترین تفکیک که از تأسیسات دیوان عالی است، این
شده در بخش سوم قانون باشد، فقط قوانین قانون، در تعارض با حقوق تضمین از مقررات یک

 . (Shukla, 2006:140)«ی قانوناند که باید توسط دادگاه باطل اعالم شوند و نه همهمتعارض
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دلیل اینکه به 1376قانون اساسی  55و  4بخش ی گوپاالن و ایالت مادراس در پرونده
از صالحیت پارلمان است، باطل اعالم شد. اما سایر مواد قانون، اصالحات قانون اساسی خارج 

اگر »خورد این است که استثنایی که در اعمال این نظریه به چشم می اما (21).معتبر باقی ماند
اعتباری که بیطوریناپذیری با یکدیگر ترکیب شوند، بهطور جداییبخش باطل و غیرباطل به

باری قانون در تمامیت آن باشد، قانون کالً باطل اعالم و اگر اعتاش در بییک بخش، نتیجه
که بعد از ابطال بخش نامعتبر، آنچه که باقی طوریباشند، به ای متمایز و جدا پذیرگونهبه

گیرد ماند در نوع خودش یک قانون مستقل و کامل باشد، قسمت اخیر مورد تأیید قرار میمی
تواند بسیار این تفکیک از منظر حقوقی می (24)«.اعالم شوند ها باطلرغم اینکه دیگر بخشعلی

مناسب و شایسته باشد. ولی معیاری که برای تفکیک ارائه شد، همواره راهگشا نیست، چراکه 
در بسیاری از موارد، تشخیص مرز پیوستگی مواد متعارض و غیرمتعارض و عدم سرایت به 

تری را براین مناسب است که دیوان معیارهای دقیقپذیر نیست. بناآسانی امکانمواد دیگر، به
 برای تفکیک بیان دارد.

 . نظارت اساسی بر اصالحات قانون اساسی: مبانی و معیارهای اعمال آن 2-2

قانون اساسی هند صالحیت اصالح قانون اساسی را به پارلمان این کشور اعطا کرده است 
(Jain, 2006: 427)کننده از قانون اساسی ل نظارت توسط نهاد صیانت. اما آیا این اصالحات قاب

شود؟ آیا شامل اصالحات قانون اساسی می 11ی ماده 2ی در تبصره« قانون»ی است؟ آیا کلمه
متمم قانون اساسی که حقوق بنیادین مصرح در فصل سوم را نقض کند معتبر است یا خیر؟ و 

باشد؟ در این بخش در پی پاسخگویی تواند بر آن حاکم در صورت نظارت چه هنجارهایی می
در این زمینه، با تکیه بر  1351ها هستیم. با توجه به سکوت قانون اساسی سال به این پرسش

 ی زمانی، مطالعه خواهیم کرد.آرای دیوان عالی، موضوع را در سه دوره

. تأیید نظارت بر اصالحات قانون اساسی توسط دیوان عالی قبل از متمم 2-2-1
 وچهارمبیست

ای در دیوان عالی چیست، اولین بار در پرونده 11ی این پرسش که منظور از قانون در ماده
به معنای قانون عادی بوده و  11ی در ماده« قانون»ی کلمه»کشور مطرح شد و دادگاه بیان کرد: 

اساسی هیچ تأثیری بر اصالحات قانون  11ی نه اصالحات و متمم قانون اساسی. بنابراین ماده
 (25)«.توانند توسط دادگاه باطل شوندندارد و حتی با وجود نقض حقوق بنیادین شهروندان نمی

ی دیگری نیز مورد تبعیت اکثریت قضات قرار گرفت. یکی از مفاد نظر مذکور در پرونده
ی وسیلهپذیری تدریجی ساختار مبنایی قانون اساسی بهی آسیبقضات نگرانی خود را درباره
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آیا حقوق بنیادین »ازحد از قدرت تأسیسی و اصالحی پارلمان را با عبارت ی بیشادهاستف
  (26)بیان داشت.« ی دست یک اکثریت شودتواند بازیچهمی

ی گالک ناث و ایاالت پنجاب، در مورد ارزیابی دیوان عالی برای نخستین بار در پرونده
ظر کرد. در این پرونده اساسی بودن هفده اعتبار اصالحات قانون اساسی توسط پارلمان اظهارن

ی پارلمان و داد، مورد مناقشهاصالح قانون اساسی که حقوق مالی افراد را تحت تأثیر قرار می
دیوان عالی قرار گرفت. دادگاه از آرای پیشین خویش عدول کرد و ضمن رد هر گونه تفاوت 

عبارت قانون »با اساسی، بیان کرد:  ی قانونگذاری عادیبر پروسه 11ی در اعمال حکومت ماده
رو اگر شود. ازاینهای قانون حتی متمم قانون اساسی نیز میی شاخهشامل همه 11ی در ماده

اعتبار و باطل اعالم اصالح قانون اساسی نیز حقوق بنیادین شهروندان را نقض کند، باید بی
سی را به قوانین عادی محدود کرد، اما ی نظارت اسابنابراین، دیوان عالی در ابتدا دایره«. شود

سرانجام، نظارت دادگاه بر اصالحات قانون اساسی که حقوق بنیادین را نقض کرده باشند، به 
 رسمیت شناخته شد.

. عدم امکان اعمال نظارت بر اصالحات قانون اساسی پس از متمم 2-2-2
 وچهارمبیست

ی گالک ناث، دیوان عالی هر گونه ندهی مناقشات پرومنظور جلوگیری از بروز دوبارهبه
ضمن اصالح قانون  1371تفاوت بین قانون برتر و قانون عادی را رد کرد. اما پارلمان، در سال 

ی اصالحات قانون اساسی، قانون مورد نظر در بخش سوم نیست و ماده»اساسی، مقرر داشت: 
 «. اعمال شود -شکل گرفته است 168ی که بر مبنای ماده -نباید بر اصالحات قانون اساسی 11

ی عنوان پروندهکه به-« بهاراتی و ایالت کراال»ی قانون اساسی در پرونده 24اعتبار متمم 
وجود آورد، مورد به 168و  11دلیل تغییراتی که در مواد ، به-شودحقوق بنیادین شناخته می

این پرونده، ده قاضی از سیزده  ی جالب اینکه دراختالف دیوان عالی و پارلمان واقع شد. نکته
، به اعمال قدرت قانونگذاری 11ی قاضی دیوان عالی اعالم کردند که قانون مذکور در ماده

 (27)نیست. 168ی عادی اشاره دارد و شامل اصالحات قانون اساسی مبتنی بر ماده
 ی گالک ناث عدول کرده وبنابراین دیوان عالی از تصمیم پیشین خود در پرونده

پارلمان »وچهارمین اصالح قانون اساسی را تأیید کرد. با این حال دادگاه اعالم کرد: بیست
ی مقررات قانون اساسی از جمله بخش سوم را، بدون قدرت اصالح همه 168ی براساس ماده

منظور بنابراین دیوان به«. الشعاع قرار دهد، دارداینکه ساختار مبنایی قانون اساسی را تحت
های احتمالی پارلمان که ناشی از قدرت مطلق این نهاد در اصالح قانون ری از خودسریجلوگی
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ریزی کرد و در عنوان هنجار نظارتی را پیی ساختار مبنایی و اعمال آن بهاساسی است، نظریه
 تصمیمات بعدی خود این نظر را بسط و گسترش داد. 

 ی بهاراتیاساسی پس از پرونده. تعیین هنجارهای نظارتی بر اصالحات قانون 2-2-1
منظور جلوگیری از تغییر ماهوی و دیوان عالی با ایجاد تئوری ساختار مبنایی در تالش به

هایی از ساختار بنیادین مبنایی قانون اساسی توسط پارلمان بود. اما دادگاه، تنها به ذکر مثال
ی دادگاه، ویژگی چراکه به عقیده بسنده کرد و از تبیین مفهوم ساختار بنیادین خودداری ورزید،

مبنایی قابلیت احصا در یک فهرست را نداشت و تنها برخی از مصادیق آن توسط دادگاه در 
 (28)های متعدد بیان شد.پرونده

مورد اختالف پارلمان و دیوان  1375موضوع صحت و اعتبار اصالح قانون اساسی در سال 
حاکمیت قانون، »ه تئوری ساختار مبنایی را اعمال کرد: عالی واقع شد. دیوان عالی در این پروند

دلیل نقض اُمین اصالح قانون اساسی، بهساختار مبنایی قانون اساسی هند است و در نتیجه سی
 (23)«.اعتبار استرود، بیشمار میحاکمیت قانون، که نقض ویژگی مبنایی قانون اساسی نیز به

کرد: قانون اساسی الحاق شد که مصرح می 168ی ای به مادهتبصره 1376همچنین در سال 
یک از اصالحات صریح و ضمنی ی قضاییه در مورد هیچهیچ بازنگری اساسی توسط قوه»

قدرت پارلمان در مورد اصالح قانون برتر  168ی قانون اساسی وجود ندارد و براساس ماده
های مذکور، تبصره»اتفاق آرا اعالم کردند: اما قضات دادگاه به«. شودصورت مطلق اعمال میبه

اند، چراکه از اختیارات اصالحی پارلمان تجاوز کرده و ساختار مبنایی مغایر با قانون اساسی
 (11)«.قانون اساسی را نادیده انگاشته است

شده به دیوان قدرت نظارت اساسی بر اعمال قانونگذاری اعطا»همچنین از نظر دیوان، 
  (11)«.باشد و... های مبنایی قانون اساسی میهای عالی از ویژگیعالی و دادگاه

شده حقوق بنیادین تضمین»، «شکل جمهوری و دموکراتیک دولت»، «حاکمیت هند»
سکوالر بودن قانون »، «حاکمیت و برتری قانون اساسی»، «ی فصل سوم قانون اساسیوسیلهبه

، «وحدت و یکپارچگی ملت»، «یک قوا و خصوصیت فدرال قانون اساسیتفک» (12)،«اساسی
اصل انتخابات » (11)،«پارلمانی بودن نظام»، «اصل برابری»، «بازنگری قضایی»، «حکومت قانون»

و استقالل  168ی قدرت مقید پارلمان در اصالح قانون اساسی براساس ماده»، «آزاد و منصفانه
 های مبنایی است که در آرای دیوان بیان شده است.ویژگی از جمله (14)،«ی قضاییهقوه

به رسمیت شناخته شده است؛ یعنی « فراقانون اساسی»عنوان یک اصل ویژگی مبنایی به
اصولی که اعتبار حقوقی آن به دالیل گوناگون سیاسی، فلسفی، اخالقی و حقوقی فراتر از 
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ی ی اقتدار قوهاساسی خارج از حوزه قانون اساسی است. نسخ یا تغییر یک هنجار فراقانون
(. همچنین پذیرش اصول فراقانون اساسی 284-281: ]ب[1134مؤسسان است )گرجی، 

بیرونی، یعنی اصولی که در متن قانون اساسی هیچ ارجاعی به آن صورت نگرفته است، 
رهانیدن ی حاکمیت قانون، تواند با حاکمیت قانون سازگار باشد، زیرا هدف اصلی اندیشهنمی

قاعده و ستیز با زمامداری فراقانون اساسی است ی سیاست و اقتدار از امور نامعین و بیحوزه
 (.285 :]ب[1134)گرجی، 

ریزی اصول فرا قانون اساسی ویژگی مبنایی، توسط دیوان عالی این در هند با توجه به پی
نکردن تعریفی مشخص  هایی چون ارائهکشور و عدم شناسایی آن در قانون اساسی و ویژگی

پذیر بودن و دارا بودن گستردگی و مصادیق متعدد که همواره توسط از این اصل و انعطاف
کند که هرچند دیوان عالی با توجه به اصول دیوان عالی معین خواهد شد، این فهم را ایجاد می

حاکمیت قانون در دارد، های بنیادین را بیان میمتعدد قانون اساسی و متن آن، مصادیق ویژگی
 این زمینه زیر سؤال رفته است. 

در این دوره، نظارت دیوان عالی بر اصالحات قانون اساسی به رسمیت شناخته شد، البته 
با تکیه بر هنجاری متفاوت از هنجارهای نظارتی حاکم بر قوانین عادی. مصادیق حقوق 

وسیعی را توسط دیوان فراهم آورده  ی نظارتیهای متعدد بیان شد، گسترهبنیادین که در پرونده
عنوان ساختار مبنایی ای که حتی حقوق بنیادین مصرح در فصل سوم هم بهگونهاست، به

شوند. گویا قدرت نظارت بر شناخته شد و اصالحاتی مغایر با این حقوق نیز باطل اعالم می
ین نهاد بر قوانین عادی تر از نظارت ااصالحات قانون اساسی توسط دیوان عالی، بسیار گسترده

های های قانون اساسی در سایر دموکراسیدادگاه»کند است. یکی از نویسندگان اشاره می
پیشرو، هرگز چنین قدرت چشمگیری ندارد. دیوان عالی هند تنها دادگاه در تاریخ بشر است 

   (Baxi, 1985: 64).«که قدرت نظارت اساسی بر اصالحات قانون اساسی برای خود قائل است

 های نظارت اساسی بر قوانین عادیمحدودیت. 1
شده این افق را پیش روی ما قرار داده است که دادگاه قانون اساسی هند اگرچه مطالب بیان

ای است که نهاد گونهی نظارت اساسی دارد، محدودیت وارده بر آن بهقدرت بسیاری در زمینه
تبع ر برخی موضوعات قانونگذاری ورود پیدا کند و بهتواند دکننده از قانون اساسی نمیصیانت

ها مربوط به آن، مشمول نظارت اساسی دیوان قرار نخواهد گرفت. بخشی از این محدودیت
وضعیت ساختاری نظارت اساسی در این کشور و بخشی مربوط به شرایطی موسوم به 

سازد. را محدود میی اجرای حاکمیت قانون های استثنایی است که اطالق دامنهوضعیت
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 ی آن را در دو محور مطالعه خواهیم کرد.ها و دامنهرو محدودیتازاین

 های استثناییی نظارت اساسی؛ ناشی از وضعیت. محدودیت اتفاقی بر دامنه1-1
نشده مانند جنگ و بینیی زمامداری همیشه آبستن حوادث استثنایی و امور پیشعرصه

 های استثنایی یادشده،و... است. روشن است که در موقعیت های سیاسی و اجتماعیبحران
افزاید. بنابراین به حکم بر عمق بحران و دشواری می اعمال قواعد حاکم بر وضعیت عادی

موقعیت استثنایی باید دارای وضعیت حقوقی استثنایی باشد و پاسداشت اصول  خرد و تجربه
: ]ب[1134رو شوند )گرجی، دودیت روبهها با محدموکراسی و صیانت از حقوق و آزادی

هنگام اجرای های وارده بر حقوق بنیادین شهروندان به(. اما موضوع مهم، میزان محدودیت286
شده پس از رفع وضعیت مذکور است. سه شق آن، و امکان دادخواهی و جبران حقوق تضییع

 اریم.داند، بیان میگذاری شدهآن را که در نظام حقوقی هند، مقررات

 . بازداشت بدون اتهام و دادرسی مقرر قانونی1-1-1
مبتنی بر وضعیت استثنایی، بازداشت بدون  بر دادرسی اساسی اولین محدودیت وارد

قانون اساسی هند با ایجاد یک استثنا، به قانونگذاران ملی و  22ی تشریفات قانونی است. ماده
یم اتهام یا محاکمه کردن اشخاصی را که تهدیدی ی وضع قوانین بازداشت بدون تفهایالتی، اجازه

کنندگان قانون اساسی هند، برای جلوگیری از اند، داده است. همچنین، تنظیمعلیه نظم یا امنیت
موجود در  "قید تشریفات قانونی"تحدید صالحیت قانونگذاری مجالس پارلمانی، عامدانه 

پذیر و تفسیربردار حذف و عبارت انعطافالحاقیات پنجم و چهاردهم قانون اساسی آمریکا را 
های فردی محروم شود مگر بر طبق روش مقرر در هیچ شخصی نباید از حق زندگی یا آزادی»

(. آنان معتقد بودند که با این عبارت، امکان هر گونه  (Dhavan, 1980: 17را جایگزین کردند« قانون
هد رفت. اما با این اقدام، حق حیات و های قانون اساسی از بین خواوتوی قضایی در بازنگری

 آزادی بشری را به مصلحت و صالحدید دستگاه قانونگذاری وا نهادند.

دلیل رعایت نکردن تشریفات قضایی، مغایر با قانون تواند هر قانونی را بهدیوان عالی آمریکا می
تواند ی مذکور میماده (15)اساسی اعالم کند. ولی دیوان عالی کشور هند چنین قدرتی ندارد.

ی معترضان به حکومت و ها باشد و محاکمهدستاویزی برای پارلمان در سرکوب حقوق و آزادی
ای سیاسی انجام گیرد و حقوق بنیادین مصرح در فصل سوم به گونهکارکرد آن خودسرانه و به

ی اساسی ای رانده شود. نکته این است که تاکنون در خصوص این ماده شکایت در زمینهگوشه
 ی قضایی دیوان را استخراج کرد.هنبودن آن مطرح نشده است تا از قبل آن بتوان روی
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 ی اضطراری )ضرورت(. اعالمیه1-1-2 
هایی نظارت اساسی، اقدامات مشروعی است که قانون اساسی هنگام از دیگر محدودیت

قع شده، در نظر ها مورد تهدید واوضعیت اضطراری و در شرایطی که امنیت ملی و ایالت
 .(Basu, 1993: 317)گرفته است 

شدت گسترش های ایالتی بهی مجریه بر دولتی ضرورت، قدرت قوهبراساس اعالمیه
 152وسیله پارلمان براساس ماده که وضعیت اضطراری بههنگامی: »158ی یابد. مطابق مادهمی

که دوره فوراً معلق گشته و تا زمانیبه  13وسیله ماده شده بههای تضمینشود، آزادیاعالم می
های وارده بر قوه مقننه و و محدودیت 13شده در ماده ضرورت پابرجاست، حقوق تضمین

یک از قوانین مصوب شود. هیچها در مقید بودن به قانون اساسی کنار نهاده میمجریه دولت
است  13شده در ماده یندلیل اینکه متعارض با حقوق تضمتواند بهحکومت در این دوره، نمی

ی ی اضطراری، مادهاند و پس از اتمام دورهالبته قوانین مذکور موقتی«. به چالش کشیده شود
دارد تصمیماتی که در بیان می 158ی شود. با وجود این مادهبالفاصله احیا و اجرا می 13

نند به چالش توای ضرورت نیز نمیشوند، پس از دورهی ضرورت گرفته و اجرا میدوره
در نتیجه حق برخورداری از جبران خسارت نیز در این زمینه   (Sathe, 2002: 56).کشیده شوند

گیرد، کامالً قانونی است ی اقداماتی که در این زمان صورت میداشت، زیرا کلیه وجود نخواهد
و شأنیت  تواند موضوع دادخواهی قرار گیرد، این امر دموکراسیو حتی پس از رفع آن هم نمی

های بنیادین ملت را ی حقوق و آزادیی نقض گستردهکند و زمینهقانون اساسی را تضعیف می
ی ویژه آنکه حیات و ممات شهروندان در دستان زورمند و گاه ستمگر قوهسازد، بهفراهم می

 مجریه قرار خواهد گرفت.

 . حکومت نظامی1-1-1
 کند که با وضع قانونه پارلمان اعطا میقانون اساسی هند این قدرت را ب 14ی ماده

ی اشخاصی را که در خدمت دولت یا ایالت در ارتباط با هر عملی که در ارتباط با ابقا و اعاده
کنند، پاداش دهد یا شود فعالیت مینظم در هر نقطه از کشور هند که حکومت نظامی اجرا می

اعمالی را که براساس قوانین نظامی در  شده و سایرهای تعیینآنان را مجازات کند یا جریمه
تواند قوانین حکومت می»اند، تنفیذ یا لغو کند. مطابق نظر دیوان: ای وضع شدهچنین منطقه

ی حکومت نظامی اعمال کارکرد بنابراین در دوره (16)«.نظامی را در هر ناحیه از هند اعالم کند
آید، حتی آن ناحیه به حالت تعلیق درمی شده دری قوانین وضعنظارتی دیوان عالی در زمینه

تواند اگر در تعارض با حقوق بنیادین باشند. البته صرف اعالم و اعمال حکومت نظامی نمی



 

 
 36/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

66 

 (17)دیده محروم سازد.ها را از صدور احکام حمایتی در خصوص جان و مال افراد زیاندادگاه

 نظارت اساسی ی. ساختار نظام حقوقی هند: محدودیتی ذاتی بر دامنه1-2
هایی را بر این نظارت وارد گاه انتخاب و پیروی از الگوی دادرسی اساسی محدودیت

آورد. در هند نظام حاکم بر دادرسی اساسی مبتنی بر الگوی قضایی)آمریکایی( است، می
ذاتی که بر این روش وجود دارد، مانند نظارت پسینی، بر آن تحمیل  یهارو محدودیتازاین

ی اقتدارات قوای سیاسی یک کشور و میزان و محدوده-همچنین نوع نظام حقوقیشود. می
هایی را بر نظارت اساسی وارد سازد. حاکمیت نسبی پارلمان تواند محدودیتدرون آن نیز می

های رو دو بحث محدودیتشمار آورد. ازاینها بهی این محدودیتتوان در زمرهدر هند را می
 داریم.پارلمان و نظارت پسینی را بیان می ناشی از قدرت اصالحی

 . حاکمیت پارلمان و صالحیت آن بر اصالح قانون اساسی1-2-1
های وارد بر صالحیت نظارتی دیوان عالی، ساده بودن روند اصالح یکی از محدودیت

قانون اساسی است. اصالحاتی که تأثیری بر ساختار حکومت ندارد، تنها نیازمند حداقل دوسوم 
 های هر دو مجلس پارلمان است. دهندهحاضران و رأی از

، پارلمان و دیوان عالی در تفسیر مقررات 1381در زمان اصالح قانون اساسی در سال 
ی پارلمان از مربوط به حق مالکیت دچار اختالف شدند. این منازعه در نهایت به استفاده

 . (Sathe, 2002: 49)ثی کندقدرت اصالحی خود منجر شد تا تفاسیر دیوان عالی را خن
در مورد ابطال انتخاب خانم گاندی به نمایندگی در « آباداهلل»تصمیم دیگر رأی دادگاه عالی 

دلیل اتهام فساد مالی بود. متعاقب این تصمیم، ایشان دادخواست پژوهش خود مجلس اعیان به
فت و اجرای حکم را را تقدیم دیوان عالی کرد. دیوان عالی این تجدیدنظرخواهی را پذیر

طور آشکارا ونهمین اصالح قانون اساسی بهاما سی  (kulshreshtha, 2005: 189).متوقف ساخت
ی انتخاب خانم گاندی برای مجلس اعیان توسط با نگاه به جلوگیری از بررسی دقیق پرونده

کند، کومت میدادگاه انجام پذیرفت. پارلمان اعالم کرد قانونی که بر انتخابات مجلس اعیان ح
انتخاب او به این دلیل که او قانونی را نقض کرده باشد،  قابل اعمال بر انتخاب او نیست و

 .(Thripathi, 2007: 93)نامعتبر نخواهد بود 

اثر قانون اساسی، تا حدود زیادی آرای قضایی را بی 168ی اقدامات پارلمان براساس ماده
ساختار مبنایی توسط دیوان عالی، محدودیت وارده بر  یریزی نظریهساخته است. البته با پی

صالحیت نظارتی در اصالحات قانون اساسی تعدیل شده و محدودیت مذکور تنها در 
 عنوان ساختار مبنایی به رسمیت شناخته نشده باشند.شود که بهاصالحاتی اعمال می
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 . نظارت پسینی1-2-2

االجرا شدن آن ر قوانین را پس از الزمهر گاه مرجع صیانت از قانون اساسی، نظارت ب
اجرا درآمدن (، زیرا پس از انتشار و به113: 1131اعمال کند، نظارت، پسینی است )ویژه، 

قانون اساسی هند، حمایت و  11ی شود. پایه و اساس نظارت اساسی در مادهقانون اعمال می
ت. بر همین اساس حفاظت از حقوق بنیادین است. این حقوق اغلب متوجه اشخاص اس

که بر این باورند حقوقشان نقض شده است، به دادگاه صالح توانند در زمانیاشخاص می
)دیوان عالی و دادگاه عالی( مراجعه کنند. اشکال جدی نظارت پسینی، زمانمند نبودن آن است، 

ت این اجرا درآمدن قانون همیشه امکان شکایت علیه آن وجود دارد. بدیهی اسیعنی پس از به
(. بنابراین 56 ]:الف[1134رو کند )گرجی، تواند امنیت حقوقی را با دشواری روبهامر می

محتمل است که بسیاری از قوانین متعارض با قانون اساسی، سالیان دراز فارغ از هر نوع 
ی مطروحه در دیوان، اساسی بودن قانون ارث نظارتی قرار گیرند. برای مثال در یک پرونده

، -که بین پسران و دختران در مورد جانشینی بر اموال پدر تبعیض قائل شده بود -مسیحیافراد 
این امر محدودیتی ذاتی بر نظارت اساسی در  (18)سال از زمان تصویب، بررسی شد. 71پس از 

هند است. بنابراین در مقابل قانون دو گروه از افراد قرار خواهند داشت؛ کسانی که پیش از 
ها تحمیل شده است؛ دوم کسانی انون ملزم شدند و احکام متکی بر این قانون بر آنابطال این ق

طور محدودی راه گریز از تعهدات ناشی از این قانون برایشان باز که پس از ابطال این قانون به
برد و احکام یکسان در برابر افراد شود. این موضوع برابری در مقابل قانون را از بین میمی

ویژه آنکه ابطال قوانین، اثر قهقرایی دارد و ای متفاوت اجرا خواهد شد؛ بهگونههمختلف ب
ی ناشی از آن را نیز به رسمیت نخواهد شناخت. البته نظارت پسینی از ی حقوق مکتسبهکلیه

های ذاتی رود. بنابراین، از محدودیتشمار میهای الگوی آمریکایی دادرسی اساسی بهشاخص
ها در جا که برخالف الگوی مذکور، که آرای دادگاهسی در هند است. اما از آنبر نظارت اسا

ی حقوق اساسی مطلق است رأی دیوان عالی هند در زمینه ،دعاوی حقوق اساسی نسبی است
توان محدودیت مذکور را با راهکارهایی چون می و و محدود به طرفین دعوا نخواهد شد

 االجرا شدن قوانین، رفع کرد.ین متعارض حتی پس از الزمایجاد هیأتی برای نظارت بر قوان
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 گیرینتیجه
دهد که با تکیه بر دو بررسی نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند نشان می

در -و ساختار مبنایی که  -شودکه در ارزیابی قوانین عادی اعمال می-مفهوم حقوق بنیادین، 
شود. اطالق ، از هنجارهای قانون اساسی حمایت می-شودمیاصالحات قانون اساسی ارزیابی 

قانون اساسی، راه را برای اعمال نظارت گسترده بر قوانین هموار کرده است. در این  11ی ماده
ی تفسیر ای که این نهاد با ارائهگونهتوان از نقش پررنگ دیوان عالی غافل ماند، بهزمینه نمی

ما سبق نشدن، ابطال جزء متعارض یک قانون و همچنین با بموسع از این ماده، چون عطف 
و گنجاندن تدریجی آن در آرای خود، گام « ویژگی مبنایی»ی نظریات کارا و بدیع چون ارائه

ی اعمال صالحیت عنوان هنجار برتر و گسترش دامنهمؤثری در جهت حفظ حقوق بنیادین به
عد برآمده از وضعیت استثنایی، که دادرسی نظارتی خود برداشته است. اما مواردی چون قوا

اند. همچنین ی ضرورت، از شقوق آنبدون تشریفات قانونی، حکومت نظامی و اعالمیه
های مربوط به ساختار حقوقی هند مانند قدرت پارلمان بر اصالح قانون اساسی و محدودیت

دلیل داشتن خاصیت موقتی هایی را بر امر نظارت وارد آوردند. اما بهنظارت پسینی، محدودیت
ی نظارت اساسی نگذاشته است. دیوان عالی نیز با ای بر دامنهو استثنایی، تأثیر شایان مالحظه

های استثنایی، تأسیس تئوری های جبران خسارت ناشی از وضعیتبه رسمیت شناختن روش
ا کرده است. هویژگی مبنایی قابل اعمال بر اصالحات قانون اساسی، سعی در کاهش محدودیت

های ذاتی ناشی از نظارت پسینی، به عدم برابری در مقابل قانون از سوی دیگر، محدودیت
ی ی حقوق مکتسبهخصوص اینکه ابطال قوانین، اثر قهقرایی دارد و کلیهانجامیده است، به

 شناسد. شایسته است دیوان عالی با ایجاد نهادی ناظر برناشی از آن را نیز به رسمیت نمی
الوصف، نظام االجرا شدن قوانین، این نقص را جبران کند. معقوانین متعارض، حتی پس از الزم

ی مقررات مشمول نظارت اساسی، جایگاه رفیعی را برای قانون حقوقی هند با گسترش دامنه
اساسی این کشور در برابر قوانین مصوب پارلمان و تحوالت ناشی از اصالحات قانون اساسی 

های گوناگون و آرای متعدد رفته است. دیوان عالی نیز با هنجارسازی و ایجاد تئوریدر نظر گ
در جهت حفظ اقتدار قانون اساسی از بعد شکلی و ماهوی از قانون اساسی و حقوق بنیادین 

جرأت باید بیان کرد، جایگاه رفیع قانون اساسی ای که بهگونهاشخاص صیانت کرده است. به
 ی این کشور مرهون و مدیون آرای متقن و کارای دیوان عالی است.هند در نظام حقوق
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تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن 
 بودجه در دوران کنونی

  2 د منصوری بروجنیممح، 1 نژادسید احمد حبیب
 

 حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران ی. استادیار دانشکده1

 . دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران2
 

 81/81/8593: رشيپذ  18/1/8593: افتيدر

 یدهكچ
رود که در قانون اساسی ایران نیز شمار میریزی بهسالیانه بودن از جمله اصول بدیهی در بودجه

منعکس شده است. با وجود این بداهت، مبنا و حکمت این اصل چیست؟ این مقاله، تحقیقی 
های اصل وجو در ریشهی جستهای تحلیل تاریخی و تحلیل تطبیقی براای مبتنی بر روشکتابخانه

یی اصل سالیانه بودن بودجه کاراسالیانه بودن بودجه و میزان حفظ و بقای آن مصالح در عصر حاضر و 
دهد سالیانه بودن بودجه مبتنی بر دو حکمت اصلی، یعنی برای تأمین اهداف است. این مطالعه نشان می

تر از یک سال بوده است، که ای کوتاهی در بازهسالیانه بودن سری درآمدزایی دولت و امتناع حسابرس
گذاری ای و هدفایجاد بینش مقایسه همچونبر این، نتایج تبعی سالیانه بودن امروزه وجهی ندارد. عالوه

ی مالی بلندمدت قابل تأمین است. اصل سالیانه بودن در عمل با راهبردی نیز از طرق دیگری مانند برنامه
ها ریزی با این ایراد مواجه است که دولتهای بودجهشود. اگرچه افزایش بازهجرا میاستثنائات فراوانی ا

ی مردم و چرخش قدرت واکنش مناسب نشان دهند، در وضعیت فعلی هر توانند به تغییر ارادهنمی
های گذشته درگیر است. با امکانات و اقتضائات عصر حاضر، نحوی با نتایج سیاستگذاریدولتی به

 عنوان یک اصل نیست.به تأکید بر سالیانه بودن بودجه به نیازی

ریزی، تاریخ بودجه، ی مالی، بودجه، اصل سالیانه بودن، برنامهاصول بودجه :هادواژهیلک
 حقوق مالی.

                                                                                                                                                       
* E-mail: A.habibnezhad@ut.ac.ir 

E-mail: M_mansouri@ut.ac.ir                                                                            ی مسئولنویسنده  ** 
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 مقدمه
ی دیگری نداریم. وضعیت ما شبیه کنیم، چون گزینهی سالیانه عمل میما از طریق بودجه»

« ای بودی سالیانه کار دلیرانهای است. در آن زمان نیز، طرح بودجهدجهادارات دولتی پیشابو
(Caiden, 1982: 523). ی سند بودجه سخن گری دربارهکایدن بیش از سه دهه قبل، با چنین انقالبی

توان تا جایی پیش برد که صفات ذاتی بودجه را نیز از آن سلب گری را میگفت، آیا این انقالبیمی
ی کشوری گره خورده است که در ادبیات انگلیسی یانه بودن، تا جایی به مفهوم بودجهکرد؟ سال

رود. در متون کار میبه« ی سالیانهبودجه»ی بخش دولتی اصطالح معموالً برای اشاره به بودجه
ی مفهوم بودجه صورت گیرد و در همان اولین نتایج وجویی دربارهفارسی نیز محال است جست

ی بخش لیانه بودن بودجه برنخورد. سالیانگی در حالی یک اصل مقوم و اساسی بودجهبه اصل سا
ی مبانی و غایات آن صورت نگرفته هاست تأملی جدی دربارهرود که مدتشمار میدولتی به

است. در منابع فارسی، پرداختن به حکمت اصل سالیانه بودن بودجه چندان مورد توجه نبوده 
توان به اثر دکتر ولی رستمی اشاره کرد که بعضی احتماالت در ثال نقض، میعنوان یک ماست. به

( و در منابع 221-22۲: 1۹۳۱مورد حکمت سالیانه بودن بودجه را بررسی کرده است )رستمی، 
  .شمارندانگشتدر متن تحقیق هویداست، این آثار  چنانکهزبان نیز انگلیسی

طلبد. در هر سال تقریباً سه ماه از زمان سی فراوانی را میروند تصویب بودجه در ایران، انرژی سیا
شود. فارغ از تصریح قانون اساسی که بودجه باید سالیانه تصویب مجلس، صرف تصویب بودجه می

ی شود، مبنای نظری سالیانگی بودجه چیست؟ از لحاظ نظری، در ادبیات فارسی سالیانگی، یک قضیه
رفته است و پژوهشگران شمار میازای نظری اما حالل مسئله بهقد مابهنوعی توافق فا کمدستبدیهی یا 

های ریزیاند. تنها در پرتو ناکارامدی برنامهطور جدی مبنای نظری آن را بررسی نکردهگاه بههیچ
هایی مانند های عمرانی گسترده و تأثیرگذار بوده است که به جایگزینمدت برای اجرای طرحکوتاه
مدت در ادبیات های مالی میانهای اخیر، به برنامهای در سطح اجرایی یا در سالتوسعه هایبرنامه

های سالیانگی بودجه، شاید ها و ریشهدانشگاهی توجه کافی صورت گرفته است. پرسش از خاستگاه
 ای متناسب با روح زمانه به ما عرضه کند.ای برای یک اصل بودجههای ارزندهراهنمایی
های موجود را دارند، با های اصولی که بنای تغییر کالن رویهکه گفته شد، پژوهشهگونهمان
شده را که نسبتاً خوب عمل های فراوانی مواجهند. چرا و به چه دلیل باید روندی عینی و تجربهدشواری

اید به این ی آرمانی فرضی که ارزیابی دقیقی از پیامدهای آن نداریم، جایگزین کنیم؟ شکند، با ایدهمی
اند. اگر بشر با وضعیت خوب کنونی دلیل که همین سوداهای آرمانی تحوالت بزرگ بشری را رقم زده

توانست تمدن امروزی را ایجاد گاه نمیآمد، هیچوجوی بهتر برنمیداد و در جستبه حیات ادامه می
 د بهترین چیز برای ما چیست.آموزتوان بهترین را اثبات کرد، تنها تجربه میکند. بر روی کاغذ نمی

و  تأملدر این مقاله با بازخوانی و کشف دالیل وضع اصل سالیانگی بودجه، این اصل مورد 
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های تحلیل تاریخی و ای و با تکیه بر روشاز طریق پژوهش کتابخانه تأملگیرد. این بازخوانی قرار می
ی تعریف قانونی بودجه، چرایی ئهی حاضر پس از اراتحلیل تطبیقی صورت گرفته است. در مقاله

سالیانه بودن آن بررسی شده است. این چرایی، دو دلیل اصلی )سری زمانی درآمدزایی دولت و 
ای( دارد. در مبحث ی دولت(، و دو دلیل فرعی )ارزش راهبردی و ایجاد بینش مقایسهحسابرسی سالیانه

ی دهند اصل سالیانهاین موانع نشان میسوم، موانع نظری یکساله بودن بودجه بررسی خواهد شد. 
باید و شاید از پختگی برخوردار نیست، بلکه گاهی تبعات نامناسبی برای حکمرانی دارد.  چنانکهبودجه 

به همین سبب در مبحث بعد راهکارهایی برای کاهش تبعات اصل سالیانه بودن ارائه شده است که 
های مدت و ابزار تاریخ انقضا. طوالنی کردن دورهیانمهای مالی از استفاده از برنامه اندعبارت
شود؛ در مبحث ی مردم میروست که مانع از بروز تغییر ارادهساالرانه روبهریزی با این ایراد مردمبودجه

 پایانی به این نکته پرداخته شده است.

 تعریف بودجه. 1
کیف چرمی است. در بریتانیا، به معنای  bougetteی التین، ی بودجه برگرفته از کلمهکلمه

نژاد، وند و ابراهیمی)فرج شدبینی مالی دولت در کیفی کوچک به پارلمان برده میسند پیش
ی م اصطالح بودجه رسماً در فرانسه و برای سندی که دربردارنده1114در سال  (.۹-4: 1۹۳2

 (.2۳۹: 1۹۹۳، )پیرنیا کار برده شدهای دولت در یک سال است، بهدرآمدها و هزینه

گردد. همین یبازمخورشیدی  121۳ی تعریف بودجه در قوانین ایران، به سال پیشینه
ی دخل و شدهبینی تصویبی بودجه مورد توافق است: پیشدر زمینه همچنانتعریف قانونی، 

شود، نیز یک سال ی مالی نامیده میاین مدت معین، که سنه (1)خرج مملکت برای مدت معین.
، بر تصویب آن توسط مجلس 1۹12یدی تعیین شد. در قانون محاسبات عمومی سال خورش

االجرای کنونی مالک عمل قرار تعریف الزم 1۹11در نهایت در سال  (2)شورای ملی تأکید شد.
تقریباً شبیه به تعریف مندرج در قانون محاسبات عمومی سال  1۹11گرفت. تعریف سال 

بنا شده و تنها اهداف کارکردی  121۳بر چارچوب تعریف بود، که همان تعریف نیز  1۹4۳
از این قرار  1۹11بودجه در آن درج شده بود. تعریف کنونی از بودجه براساس قانون سال 

ی و حاو یهته یسال مال یک یدولت است که برا یمال یکل کشور برنامه یبودجه»است: 
منجر به  یاتی کهانجام عمل برایها ینهرد هزمنابع تأمین اعتبار و برآو یردرآمدها و سا بینیپیش

طرح قانونی محاسبات  1ی ، است. در ماده«شود...یم یقانون یهاو هدف هایاستس یلن
ی ، نیز بر اهداف کارکردی بودجه تأکید شده است. نکته1۹۳2شده در سال عمومی، تقدیم

مدت ای میانقق اهداف برنامهحائز اهمیت این تعریف تأکید بر همراستا بودن بودجه برای تح
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 (۹)ای نیز اضافه شده و مورد تأکید قرار گرفته است.است. در این تعریف اصول بودجه

 ی سالیانه بودن بودجهفلسفه. 2
بودن و به تعبیر دیگر سالیانه بودن یک  دارمدتگرفته از بودجه، در تعاریف قانونی صورت

ن وصف توقیتی بودن را از مفهوم بودجه جدا کرد. تواینمی که اگونهبه، استعنصر مشترک 
تواند مبتنی بر یم، استاین توقیت که معموالً در نظام تقنینی مالی ایران محدود به یک سال 

 دالیل زیر باشد. 

 (4)سری زمانی درآمدزایی. 2-1
هایی ، بر تعریف بودجه حاشیهاصول و قواعد و قوانین مالیهمرحوم محمد مصدق در کتاب 

ده است. از جمله در مورد قید سالیانه بودن بودجه، یکی از دالیل احتمالی این امر را یکساله ز
ستانی ارضی دانسته است. محصوالت کشاورزی مانند برنج، گندم و کشمش بودن مأخذ مالیات

بعیت ی یکساله تستانی از مردم نیز از چرخهمالیات منطقاًاند و آمدهیمعمل ی یکساله بهدر چرخه
های عمومی یکساله را رقم ها، بودجهی درآمدزایی دولتی یکسالهکرده است. همین چرخهمی

ی کند. کشوری مثل هلند که در یک دورهزده است. ایشان به استثنائاتی در آن زمان اشاره می
(. ۳: 1۹11)مصدق، کرده است ساله تدوین میصورت دهساله، در قرن نوزدهم بودجه را بهپانزده

های جدیدتر در مورد مالیه نیز تکرار شده است که به این دیدگاه با شرح کمتری در برخی کتاب
( یا به ۳۳: 1۹11نهند )کیومرثی، گیری اصل ساالنه بودن بودجه صحه مییر کشاورزی بر شکلتأث

های نوظهورتر مانند گردشگری یا های درآمدزایی برخی صنایع و حرفهسالیانه بودن دوره
 (.11۹ :1۹۳2نژاد، وند و ابراهیمیکنند )فرجهتلداری اشاره می

در فهم چگونگی سالیانه شدن بودجه اهمیتی کلیدی دارد. « های زمانیسری»آشنایی با مفهوم 
ای در ادبیات آماری به مجموعه»کند: های زمانی را چنین تعریف میریاضیات، سری المعارفۀدائر

های زمانی هواشناسی(. برای اشاره شود )مثل سریف زمانی گفته میاز مشاهدات در مقاطع مختل
م این اصطالح اغلب 1۳2۲های پویا نیز استفاده شده است. از سال به این مفهوم از اصطالح سری

شود، ی تصادفی که در عمل و از طریق مشاهدات مختلف فهمیده میبرای توصیف یک پروسه
. یک (.Ibragimov, n.d)انی یعنی تحلیل آماری فرایندهای تصادفی های زمرود. تحلیل سریکار میبه

ای دهنده: این عنصر بنیادین و شکل(۱)چرخه-. روند1پذیر است: سری زمانی  به سه عنصر تجزیه
ای از حرکات بلندمدت )روند( و شود. مجموعهی طوالنی متعین میهای یک بازهاست که در داده

ها های فصلی: این دگرگونی. دگرگونی2های اصلی است؛ خه( در سریمدت تا بلندمدت )چرمیان
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مند است که از مسائلی مانند عوامل طبیعی )مثل تغییر فصول یرات فصلی و نظامتأثی شامل کلیه
هایی مانند نوروز و عاشورا(، مسائل قانونی )مثل موعد پرداخت های اجتماعی )مثل آیینسال(، آیین

یرات پایا و از تأثی دهندهها نشانطور کلی این دسته از دگرگونیگیرد. بهت میدستمزد( و ... نشأ
ها، بسیاری از قاعده: این دسته از دگرگونیهای بی. دگرگونی۹بینی است؛ نظر تقویمی قابل پیش

 .(Ward, 2007: 59)ناپذیرند بینیبندی، تأثیرات و مدت پیشاوقات از حیث زمان
ی کشاورزی چرخه-ودن بودجه ناشی از ابتنای درآمدزایی دولت بر یک روندمفهوم سالیانه ب

کرد نیز بر مبنای درآمد صورت متعارف در دنیا یکساله بوده و هزینهچرخه به-بوده است. این روند
صورت خاص ها و بهی درآمدزایی دولتگرفته است. آیا امروزه تکرارشوندگی و چرخهشکل می

های اخیر اتکای اصلی درآمدهای عمومی در ایران به درآمدهای است؟ در سالدولت ایران یکساله 
وصول این  (.11: 1۹۳4بار و دیگران، فروش، آتش)پیله مالیاتی و درآمدهای نفتی بوده است

های مستقیم ی درآمدهای مالیاتی براساس قانون مالیاتدرآمدها نیز لزوماً سالیانه نیست. درباره
و اصالحات  1۹11حات بعدی و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب و اصال 1۹11مصوب 

های مالیاتی های متفاوتی از درآمدها وجود دارد. مالیات بر ارزش افزوده در دورهبندیبعدی، زمان
های مستقیم نیز به سه نحو تدریجی، ماهانه و سالیانه وصول مالیات (1)شود.وصول می ماههسه
و مالیات درآمد مشاغل اشخاص  (1)اصلی مانند مالیات اشخاص حقوقیشوند. درآمدهای می

شود. سایر ماهانه وصول می (۳)سالیانه، و مالیات بر درآمد کارمندان بخش دولتی (1)حقیقی
، مالیات بر (11)، مالیات بر درآمد امالک(1۲)درآمدهای مالیاتی مانند مالیات بر درآمدهای اتفاقی

شوند. صورت تدریجی و مصادف با تراکنش مالی دریافت میهمگی به (1۹)و حق تمبر (12)ارث
 (14)ی از مالیات معاف شده است.کلبهجالب آنکه درآمدهای حاصل از کشاورزی 

 بهی واریز درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت های اجرایی در خصوص نحوهنامهآیین
البته قرارداد وزارت نفت با  (1۱)است.خزانه دال بر ماهانه بودن حسابداری این واریزه حساب

بندی واریز درآمدهای نفتی دائمی شده، در مورد زمان (11)1۹۳۹شرکت ملی نفت که از سال 
های مربوط، واریز بالفاصله و نامهتوسط شرکت ملی نفت به خزانه ساکت است. قانون و آیین

الزم دانسته است. تکلیف ی کل کشور را های خزانهالحساب درآمدهای نفتی به حسابعلی
از مجموع مقررات  (11)بانک مرکزی برای تخصیص درآمدهای شرکت ملی نفت، ماهانه است.

 شوند.آید که درآمدهای نفتی سالیانه تحصیل نمیچنین برمی
شود؛ صورت سالیانه تحصیل یا حسابداری میحجم کمی از درآمدهای دولت به

ورت قراردادی یکساله است. آیا با تغییر سری زمانی صهای مالیاتی بهبندیزمان خصوصبه
تر، مدتی سالیانه به یک سری زمانی کوتاهی تکرارشوندهزمان یسردرآمدزایی دولت از یک 
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توان این واقعیت را نادیده نیازی به اصرار بر اصل سالیانه بودن بودجه است؟ البته نمی همچنان
صورت خصوص حسابداری ملی بر همین مبنا بهگرفت که بسیاری از مفاهیم قراردادی در 

توان گفت اینک زمان آن رسیده که متوجه امکان مانور ایجادشده اند. اما میسالیانه شکل گرفته
های های زمانی درآمدها و هزینهبندی بودجه و حسابداری خود باشیم. شناسایی سریدر زمان

دهد و ریزی یاری میع اصول بومی بودجهترین اقداماتی است که ما را در وضعمومی، از مهم
 ی متخصصان امر قرار گیرد.این امر باید موضوع مطالعه

 (11)حسابرسی سالیانه. 2-2
بیند، به ی کشاورزی میی سالیانه بودن چرخهاما مسئله را کمتر از زاویه (1۳)نائومی کایدن

های مان ابداع نخستین بودجهنظر کایدن انتخاب اصل سالیانه بودن بودجه تصمیمی بدیهی در ز
نگرد که این اصول ناشی از ای چنین میطور کلی به اصول بودجهسالیانه بوده است. وی به

شده در اروپا بوده است و از منظر یک آمریکایی این انتقاد را های تدویناصول نخستین بودجه
نهادهای صادرشده از  داند که بودجه برخالف دیگرای مورد توافق وارد میبه اصول بودجه

اروپا به آمریکا مورد بازبینی، اصالح و انطباق با نظام ایاالت متحده قرار نگرفت. حال آنکه به 
الشمول بودجه، بیش از آنکه جهانی و عام بودنگمان وی اصول بودجه، از جمله اصل سالیانه 

اند بوده وابسته فرهنگی اروپای قرن نوزدهم-اجتماعی -باشند، به مقتضیات خاص اقتصادی
(Caiden, 1982: 517). 
ی گیری اصل سالیانه بودن بودجه، ناشی از هدف و غرض اولیهدهد شکلکایدن ادامه می

، وزیر دارایی فرانسه (2۲)گیری نهادی به نام بودجه بوده است. جوزف دومینیک لویسشکل
خواست بر او با این کار می ی سالیانه را تقدیم پارلمان کرد.پساناپلئون، نخستین سند بودجه

آید و این جمالت کلیدی  فائقاندیشی مشکالت دیرپای فساد، عدم انضباط مالی و مصلحت
ترین ارزیابی از نیازهای احتمالی ما در نظر داریم دقیق»وی در محضر نمایندگان پارلمان بود: 

رائه دهیم؛ سپس های وزارتی خود اهای مورد نیاز برای انجام بخشخود و مجموع هزینه
ها و ابزارهای تأمین این نیازها را پیشنهاد خواهیم کرد. ]در نتیجه این کار[ هر طرحی از راه

برداری متعارف از منابع مالی برای رفع نیازهای خود مطمئن خواهد وزارتخانه از امکان بهره
خدمات توسط یک ی بود. این منابع مالی به ادق وجه ممکن در قبال نیازهای ناشی از ارائه

سازی الزم آید، هر وزیری موظف است تمام شفاف چنانچهیابند. وزارتخانه تخصیص می
  .(Marion, 1914: 379-380) «جزئیاتی را که برای شکل گرفتن نظر شما الزم است، ارائه دهد

 سازوکارگوید، در صورت روشن و مشخص شدن هدف اصلی، که کایدن می همچنان
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بارون لویی نیز شامل  مدنظری سازوکارهاراست خواهد بود. به بیان کایدن، آن سر رسیدن به
ها، ادغام درآمدها؛ نظارت بر ی هزینهبینی سالیانهتخمین و پیش»بود:  سازوکارهااین 

.  (Caiden, 1982: 517)«شده در پایان سال مالیهای حسابرسیها و مهیا کردن حسابپرداخت
شد. پذیر میمند کردن امکانبخشی مالی، تنها به مدد زمانن انضباططور خالصه به نظر کایدبه

ها قرار داد و هم مند کردن بودجه، هم سررسید مشخصی برای حسابرسی در اختیار دولتزمان
ها. این مسئله به مشکالت چندین قرن فرانسه و بینی هزینهچارچوب زمانی معینی برای پیش
کرد ماند و هزینهها مفتوح نمیدیگر هیچ حسابی برای سال سپس سایر کشورها پایان بخشید.

خورد. هنوز نیز فراهم کردن رقم نمی« های مبتنی بر درآمدهای آیندهبینیپیش»جاری برخالف 
عنوان یکی از ای مجریه بهی زمانی معین برای نظارت پارلمان بر عملکرد بودجهمحدوده

 (.2۲1: 1۹۳۲رود )رستمی، ر میکاتوجیهات اصل سالیانه بودن بودجه به
اصل سالیانه بودن بودجه که در قانون اساسی آلمان تصریح شده، مانع از آن نیست که در 

در مقام رسیدگی، هر  هرچندای برای دو سال تهیه و تقدیم مجلس شود، این کشور بودجه
ستثنائاتی برای اصل . در فرانسه نیز ا(Lienert & Jung, 2004: 239) شودسال جداگانه بررسی می

ی نویسندگان عمالً سالیانه بودن را به اصلی برای سالیانه بودن وجود دارد که به عقیده
هایی سالیانه در در فرانسه گزارش. ریزی تبدیل کرده استای و نه بودجهدهی بودجهگزارش

ها این گزارشای برای گستردهیژه ترتیبات نهادیوبهمورد وضعیت اجرای بودجه وجود دارد و 
 .(Lienert & Jung, 2004: 214)شود دیده می

توان به این نتیجه رسید که یکی از از بررسی وضعیت فرانسه و آلمان، احتماالً می 
های سالیانه بودن بودجه، وجود سررسید مشخص برای نظارت است. ترین حکمتمهم

ها رسیدگی شود. زمان رد آنی عملکها باید در تاریخ مشخصی بسته شوند و به نحوهحساب
بینی شود نحوی پیشمناسب برای این رسیدگی و نظارت مالی چقدر است؟ این زمان باید به

که تعادلی در دو مصلحت اغلب ناهمخوان پدید آورد. از یک طرف قدرت مانور و اختیارات 
ا ممتنع دیگر، رسیدگی دقیق ناظران مالی ر از طرفعرفی مسئوالن اجرایی را سلب نکند؛ 

توان می سال کند که ظرف یکزبان به همین نکته اشاره مینکند. یکی از نویسندگان فارسی
 (.۳1: 1۹11عمل آورد )دادگر، تری از عملکرد دولت بهبررسی دقیق

، این نهاد موظف 1۹12گرفته در قانون دیوان محاسبات کشور در سال با اصالحات صورت
های از سال (21)ل قبل را در دست رسیدگی داشته باشد.های جاری و ساشد همواره حساب

ماهه در دیوان ی حسابرسی ضمنی سه، این تکلیف قانونی با ایجاد رویه1۹1۲ی پایانی دهه
ماهه ارزیابی کلی و نه بررسی های ضمنی سهی عمل پوشید، اگرچه حسابرسیمحاسبات جامه
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ی بودجه را منتفی تفریغ سالیانههاست، حسابرسی ضمنی، نیاز به دقیق و جدی حساب
پذیر و در عمل نیز در ایران ی زمانی حسابرسی در نظر امکانکند. به هر حال کاهش دورهنمی

 های حسابرسی مزایای جانبی دیگری نیز دارد.محقق شده است. کاهش زمان
وری هتواند مشکل کاهش بهری زمان حسابرسی، میاز سوی دیگر، کوتاه شدن بیش از اندازه

و فشار بیش از اندازه به نیروی انسانی نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات را در پی داشته 
باشد. در ادامه در مبحث دوام دولت و توقیت بودجه نشان خواهیم داد که اصل سالیانه بودن 

انی ی زمازحد دورهرساند. کاهش بیشمی های بلندمدت دولت آسیببودجه چگونه به برنامه
دهند نتایج های بلندمدت را در پی دارد. حسابرسان ترجیح مییی حسابرسی از برنامهکاراآسیب نا
تر لطمه نخورد تا شهرت ایشان ی ایشان در پرتو حقایق جدیدتر و تفصیلیهای اولیهارزیابی

این امر اگرچه در  (.11: 1۹۳۲)برزیده و خیراللهی، عنوان یک حسابرس دقیق حفظ شود به
ی ی مهمی است که ایجاد فشار بیش از حد بر بدنهتر رواج دارد، نکتهکوچک مؤسسات

های حسابرسی، ما را از اصول حقوق عمومی کاهش زمان منظوربهکارشناسی دیوان محاسبات 
 کند.برای ایجاد بهترین عملکرد دولت دور می

تر نشود؛ تغییر نیز طوالنیی حسابرسی از یک سال دهند تا بازهحسابرسان دولتی ترجیح می
های تفصیلی و اتکای ای، عدم دقت در گزارشسریع مدیران سیاسی و گاه مدیران حرفه

مجریان، از دالیل این ترجیح است. به هر حال اصل این موضوع  فرایندهای حسابرسی به ذهنیت
 یترکیبی )بازه های حسابرسی را تغییر داد و حتی یک زمانتوان بازهکه در شرایط امروز، می

های جاری( مستقر کرد، غیرقابل تر برای هزینهکوتاه یهای عمرانی و بازهتر برای هزینهطوالنی
 های اصل سالیانه بودن بودجه را منتفی کند.تواند یکی از حکمتتردید است. این واقعیت می

 سالیانه  یارزش راهبردی بودجه. 2-3
رود، شمار نمیدارد که اگرچه فلسفه و هدف اصلی آن به ی سالیانه مزایایی جانبیبودجه
ی سالیانه یافته است. ای ناخواسته، جایگاه مهمی در اتکای ما به بودجهعنوان نتیجهامروزه به

عنوان محملی برای بازبینی و محک ی سالیانه بهیکی از این مزایای جانبی، ایفای نقش بودجه
یژه توسط پارلمان است. به نظر کایدن در پرتو این وهبهای مالی دولت زدن مجدد سیاست

ی سالیانه تر از طریق بودجههای مالی دولت نظارت کرد و از آن مهمتوان بر سیاستمزیت می
ی سالیانه در بودجه .(Caiden, 1982: 518) ی یک کل واحد مدیریت کردمثابهبهاقتصاد را 

بیشتر در این  تأملدهد. دست میدولت به اندازی راهبردی از وضعیت مالیحقیقت چشم
ی ایجاد های سالیانه اغلب بر پایهبودجه چراکهدهد، ناروا بودن آن را نشان می مزیت جانبی،
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شوند و همین مسئله خود مانع از ی سال گذشته نوشته میتغییرات افزایشی در بودجه
شونده به مرور خصلتی های تکرارشود. ردیفهای دولت میبندی مجدد سیاستاولویت

ما بر این گمان  .(Brumby, et al, 2013: 7)ییرند تغیابند، حال آنکه نیازها در حال تغییرناپذیر می
توانیم سالیانه مروری بر نیازهای خود داشته باشیم، اما عمالً ی سالیانه مییم که با بودجهابوده

ای پیشنهاد استفاده از چارچوب قاله، در خالل م(22)این امر محقق نشده است. محمد کردبچه
تخصیص منابع به  منظوربهی بودجه در این چارچوب را مدت مخارج دولت و تهیهمیان

ی اجرایی مدت بدنهدرگیری طوالنی (.۹۱: 1۹1۱)کردبچه،  کندهای راهبردی مطرح میاولویت
ش راهبردی شوند و های سالیانه فاقد ارزشود نگرشریزی طی سال موجب میدولت با بودجه

ی دوم ساله که در نیمههای پنجتر احساس شود. سنت تدوین برنامهی بلندمدتنیاز به برنامه
گذاری ی عمل پوشید نیز در حقیقت پاسخی به این ضرورت هدفجامه 1۹1۲ی دهه

 مدت بوده است. یطوالن
ی شد، اما این اثر توان منکر ارزش و اهمیت بودجه در مدیریت واحد و کالن اقتصادینم

ریزی به وجه سالیانه بودن بودجه پیوند نخورده است، بلکه به اصل برنامه لزوماًجانبی 
یر عوامل اقتصادی در تأثمدت بودن عمر این سند با توجه به کوتاه اتفاقاًگردد. ای بازمیبودجه

ی از شود. به نظر یکبلندمدت، موجب کمتر برآورده شدن هدف مدیریت راهبردی می
 کنند و عمر کمتر از یکهای زیادی را ایجاد میهای اقتصادی هزینهریزینویسندگان برنامه

(. ۳1: 1۹11برد )دادگر، کردی را از بین میی توجیه اقتصادی چنین هزینهنوعبهها، بودجه سال
 ی ملی نیست؟شاید بتوان گفت که آیا یک سال نیز عمر کوتاهی برای یک بودجه

 ایای در عملکرد بودجهد بینش مقایسهایجا. 2-4
صورت کلی های سالیانه بهاز دیگر مزایای جانبی بودجه، وجود فرصت مقایسه بین حساب

گیری دقیق برای های مختلف است. به همین سبب بودجه یک ابزار اندازهو بخشی در سال
بر آن گزارش تفریغ نافزو .(Caiden, 1982: 518)های مختلف است ی عملکردها در سالمقایسه

 تر کند. تر و واقعیتواند این مقایسه را دقیقبودجه نیز می
های مختلف )که لزوماً دارای توان به نمایندگان مجلس با تخصص آنچهدر حقیقت 
های تقدیمی دولت در ادوار ی بین بودجهریزی اقتصادی نیستند( توان مقایسهکارشناسی برنامه

کند، امکان ی تقدیمی میشان را مجاب به پذیرش یا رد کلی بودجهدهد و ایمختلف را می
ی مصوب سال ی تقدیمی سال جاری در محک بودجهای و گذاشتن بودجهی مقایسهمطالعه

ای فراوان مرکز گذشته و ارزیابی این دو با عملکرد جاری یک دستگاه است. تولیدات مقایسه



 

 
 36/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

99 

ی سنوات مختلف دلیلی دیگر وایح بودجههای مجلس شورای اسالمی در خصوص لپژوهش
  (2۹)ریزی سالیانه است.بر این کارکرد بودجه

ای ناشی از ی بینش مقایسهفهم شود. ارائه دقتبهکه گفته شد، این مبنا باید گونههمان
های مالی دولت به عبارتی برنامهی دولت در واحدهای همسان زمانی است. بهتقسیم برنامه

رود. به های مبانی مقایسه از بین میشوند و تفاوتنسبتاً شبیه به هم تقسیم میمقاطع مختلف 
ای منتفی همین سبب اگر تغییر متغیرها در دو سال بیش از اندازه شود، امکان چنین مقایسه

المللی یا جنگ وجود داشته ی بینهای گستردهتحریم nخواهد شد. برای مثال، اگر در سال 
ای یل تغییر کالن متغیرها، ارقام بودجهدلبهمنتفی شود،  n+1به یکباره در سال باشد و این عامل 

 ای خود را از دست خواهند داد. قابلیت مقایسه
ی دولت، ی بودجهماههنهکند، تقطیع برای مثال در کشوری که هر چهار فصل را تجربه می

، ارقام متفاوتی را تجربه سبب مقتضیات متفاوت عوامل طبیعیشود تا هر بودجه بهسبب می
ریزی و عملکرد ی برنامهعنوان مبنایی برای مقایسه قابل کاربرد نباشد. تقطیع سالیانهکند و به

صورت پذیر باشد، بههای اجتماعی توجیهمالی دولت شاید بر مبنای عوامل طبیعی و آیین
ی قطب مدار استوا یا نقطهای عامل سالیانگی از بین برود )به فرض در در ناحیه چنانچهفرضی 

رود. جنوب( یا در برابر دیگر فاکتورهای حائز اهمیت رنگ ببازد، اهمیت آن نیز از بین می
نحوی که واحد تقطیع خود موجد دهد، بهشده را ارائه میبندیای، تقطیع زمانبینش مقایسه

 ها را پوشش دهد.تفاوت نباشد و تا حد امکان تفاوت

 یكساله یدجهموانع نظری بو. 3

 دوام دولت و توقیت بودجه. 3-1
های های مقطعی است. ناکامی بودجهی سالیانه ناچار از در نظر گرفتن اولویتبودجه

مدت های مالی میانسالیانه در برآوردن اهداف کالن اقتصادی، از جمله دالیل اقبال به برنامه
، اندشدههای توسعه شهره فارسی به برنامه در آنچهمدت )که نباید با های مالی میاناست. برنامه

یر تأثای است. خلط شوند(، در حقیقت تبدیل اهداف کالن دولت به اعداد و ارقام بودجه
گیری مشهود است. های صف در سطوح عملیاتی تصمیمیژه بر بخشوبهمدت میان یبرنامه

گذاری گیرند و هدفمی های خود تصمیمتری در مورد برنامهانداز روشنمدیران با چشم
ها چه میزان درآمد و سقف مجاز ی آندانند در سه سال آینده ادارهمی اجماالً چراکهکنند، می

مدت ملی کجاست. بانک جهانی به این نتیجه ی میانکرد دارد و جایگاه آن در برنامههزینه
اینک زمان تقویت این  وگوست، بلکهمدت، کمتر نیازمند گفتریزی میانرسیده که اصل بودجه
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 .(Brumby, et al., 2013: 12) مفهوم برای اجرای بهتر است
اودل، دولتمرد پیشین سوئدی، نقش تشکیل یک دولت اقلیت در گذار به چارچوب 

م، باالترین مازاد 1۳1۲ی دهد. کشور سوئد در دههای را مورد توجه قرار میمدت بودجهمیان
را در اختیار داشت،  (24)و توسعه زمان همکاری اقتصادیبودجه در بین کشورهای عضو سا

های شدید بودجه مواجه شد. از جمله علل این م با کسری1۳۳۲ی حال آنکه در ابتدای دهه
پذیری بینیی پارلمان، پیشبود. ترکیب چندپارچه (2۱)مسئله، بر سر کار بودن دولت اقلیت

نبود. به همین سبب تدابیری  مستثناین قاعده داد و بودجه نیز از اتصمیمات آن را کاهش می
تر شود. یکی از این تدابیر، اندیشیده شد تا تصویب بودجه برای یک دولت اقلیت ساده

دکتر  چنانکهبر این (. عالوه۱1-۱۱: 1۹۳1)اودل، ای چندساله بود تصویب چارچوب بودجه
با ساالنه بودن بودجه  در حال حاضر تداوم سیاست اجتماعی و اقتصادی»امامی معتقدند 

سازد که البته های کالنی را ضروری میای هزینهسازگاری ندارد، این سیاست برای دوره
های در دوره درآمدهای مزبور خود موجب افزایش رود، زیرا هزینهیج رو به تحلیل میتدربه

 (.1۲۹: 1۹14گردد )امامی، بعدی می
کشورهای جهان از  دوسوم، 2۲۲1سال دهد که تا انتهای بانک جهانی گزارش می

گیرد، کنند. این اقدام با دو هدف متفاوت صورت میمدت استفاده میای میانچوب هزینهچار
کنندگان مالی از صرف درآمد این ابزاری برای حصول اطمینان کمکدر کشورهای کم

های مشخص و روشن و عمل کشور به تعهداتش در مبارزه با فقر های مالی در برنامهکمک
ای، بهبود تقدم این ابزارها راهی برای پشتیبانی از اهداف بودجهاست. در کشورهای پردرآمد، 

  .(Brumby, et al., 2013: 1)ی حکومت است هزینه و تقویت عملکرد بهبودیافته
های سالیانه در پشتیبانی از اهداف بلندمدت، پیشتر نیز ی ضعف بودجهمسئله مشخصطور به

ی بودجه، غفلت کردن از ز آثار منفی تخصیص سالیانهمورد توجه قرار گرفته بود. به نظر کایدن، ا
نحو سالیانه ی آن بهی چندساله کلید بخورد و بنا باشد بودجهیک پروژه چنانچههاست. برنامه

کوشند منابع آن را کاهش یا ریزی موافقان و مخالفان میتخصیص یابد، هر سال در موسم بودجه
کند و در قش تشویق یا تنبیهی برای پروژه عمل میافزایش دهند؛ این کاهش یا افزایش در ن

 :Caiden, 1982)کند ی مقرر برای به پایان رسیدن آن را سلب مییی و اثربخشی برنامهکارانتیجه 

وی معتقد است عنوان سالیانگی بودجه، این واقعیت را که دولت تعهداتی مالی برای مدت  .(518
نفع ی افراد ذیثباتی مالی و منازعهین مسئله به افزایش بیپوشاند و همتر دارد، میزمانی طوالنی

مدت را در حقیقت قانونی ریزی مالی میانشود. وی برنامهدر فرایند تصویب بودجه منجر می
داند که تعهداتی فراتر از یک سال وجود دارند. البته او به پیشنهاد کردن این واقعیت همیشگی می
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های دوساله یا دوسالیانه کردن کند، بلکه پیشنهاد تصویب بودجهنمی های مالی اکتفاهمین برنامه
 .(Caiden, 1982: 522) کندی تدوین بودجه را مطرح میچرخه

ی تناسب یکساله بودن بودجه با اهداف آن ندارد. وی در مورد کایدن نظر یکدستی درباره
یکساله هم بیش از اندازه  یدجهنما دارد؛ بونظری متناقض عمر مفید بودجه در ایاالت متحده،

ی یکساله را دانستیم؛ مدت بودن بودجهمدت است، هم بیش از اندازه بلندمدت. کوتاهکوتاه
ی های بلندمدت دولت. اما منظور از بلندمدت بودن بودجهو برنامه سال تعهدات بیش از یک

حوال که به اخالل در تواند به تغییرات ناگهانی اوضاع و ایکساله آن است که دولت نمی
شود )مانند تغییرات فصلی و پیشامدهای ناگهانی(، واکنش نشان های قبلی منجر میبینیپیش

گیری فرایند تصمیم چراکههایش، خود را با آن وفق دهد، ها و برنامهداده و با بازتنظیم سیاست
 .(Caiden, 1982: 516)ریزی یکساله متمرکز است بر بودجه

 ئات سالیانه بودناستثنا. 3-2
در نظام حقوقی آلمان این نیست که مجوزهای مندرج در  معنای اصل سالیانه بودن بودجه

ها و محاسبات ی مقابل تنها در مورد یک سال مالی تخمینینکه در نقطهابودجه موقت است، یا 
 یک یجه برابود»آمده است:  (21)قانون اساسی آلمان 11۲ی ماده 2بند در  .گیردمفصل انجام می

و  شده یمتنظ شودیم یباز آغاز سال نخست تصو یشکه پ یدر قانون یدبا یشترب یا یسال مال
مختلف  یهامقرر کند بخش تواندیقانون م ینهر سال مقرر کند. ا یبرا یاجداگانه یباتترت

 «.شده، اجرا شود یمتقس یمال یهاکه با سال یمختلف زمان یهابودجه در بازه
ریزی، از جمله سالیانه بودن در یک قانون ارگانیک انعکاس داده اصول بودجه در فرانسه

شود که اصل سالیانه بودن بودجه در فرانسه چندان مراعا نیست. شده است، اگرچه گفته می
یافته برای سال برای اصل سالیانه بودن این استثنائات وجود دارد: پرداخت مبالغ تخصیص»

ای در ها در پایان سال به سال آتی؛ ایجاد تعهدات هزینهل تخصیصجاری در سال آتی؛ انتقا
ی سال بعد به تصویب پارلمان نرسیده است. از که هنوز بودجهیدرحالسال قبل برای سال بعد 

شود تا ای اعمال میهای بودجهدهیمنظر این استثنائات، اصل سالیانه بودن بیشتر برای گزارش
  .(Lienert & Jung, 2004: 214) «ایهای بودجهتخصیص

برد؛ می سؤالزیر  شدتبهشود، ی سالیانه موجب هدایت منابع میکایدن این انگاره را که بودجه
وی  .(Caiden, 1982: 519)گیرد ها خارج از سال مالی صورت میتخصیص چهارمسهعمالً  چراکه

کند؛ شود، اشاره میه میهایی که در اصطالح غیرقابل نظارت خواندیژه به رشد هزینهوبه
های یابد و از حسابتأمین اجتماعی تخصیص می-های رفاهیهایی که اغلب به برنامههزینه

 مانند.سالیانه خارج می
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 کاهش تبعات اصل سالیانه بودن بودجه. 4

 مدتهای مالی میانبرنامه. 4-1
شود، در تعریف می« هریزی چندسالبودجه»مدت در یک کالم به ی مالی میاناگرچه برنامه

ریزی چندساله وجود دارد؛ نخست تخمین جزئیات چند شرط اساسی برای تحقق بودجه
ی منابع احتمالی مالیاتی، غیرمالیاتی، استقراضی و چندساله از منابع درآمدی دولت که دربرگیرنده

هاد عضو تعهدات است. در این شرط نخست یک رویکرد باال به پایین وجود دارد و اغلب یک ن
. دومین شرط مشخص (Brumby, et al., 2013: 17)کابینه مسئول تخمین این درآمد چندساله است 

و ادارات صف است. برخالف تدوین میزان منابع و درآمدهای  مؤسساتکرد شدن جدول هزینه
گیرد کرد توسط خود ادارات صورت میتدوین این جدول هزینه دولت که از باال به پایین است،

وحدت رویه دارد و  مؤسساتریزی در شود. البته بودجهریز تقدیم میو سپس به نهاد بودجه
شود. برای کرده است، محاسبه میخدمات مورد نیاز اداره براساس نرخ مشخصی که دولت تعیین 

شود، اما مثال قیمت برق مورد نیاز، یا دستمزد یک ساعت کار کارمند از سوی دولت مشخص می
کند. گام سوم، ایجاد توافق بر تخصیص احد برق مورد نیاز را خود مؤسسه تعیین میمیزان و

های ها و برنامهای است. دولت براساس سیاستهاست. رویکرد در این بخش، مصالحههزینه
تقدیمی  یی جدول هزینهرسد و دربارهی هر نهاد میخود، به تصمیمی مشخص در مورد بودجه

 .(Brumby, et al., 2013: 18)گیرد ارات تصمیم میو اد مؤسساتاز سوی 
مدت شبیه باشد، به ریزی میانای ایران بیش از آنکه به بودجههای توسعهرویکرد برنامه

گیرد، مدت شبیه است. در این معنا، ترجمانی از اهداف به ارقام صورت نمیگذاری میانهدف
شود. چنانکه کردبچه شده سنجیده میتعیین های سالیانه با اهدافبلکه خروجی عملکرد بودجه

ها ریزی است، فهرستی از فعالیتنویسی که مستقل از فرایند بودجهی برنامهگوید، این نحوهمی
یت چیزی بیش از یک تمرین دانشگاهی نخواهد بود نهایرواقعی است که در غهای و اقدام

 (.44: 1۹1۱)کردبچه، 
 با همراه ،(ندارد قانون شکل کشورها، از بسیاری رخالفب که) سالیانه یبودجه یسسوئ در

 یبرنامه در خصوص گزارشی چهارساله، مالی یبرنامه از شدهروزبه ینسخه ضمایم شامل یک
 به پارلمان در اگرچه ضمایم این. شودمی ارائه هاحساب سطح در چندساله تخمین و چهارساله

 هر .(Kraan & Ruffner, 2005: 50) شودنمی فتهگر یرأ هاآن در مورد شود،می گذاشته بحث
 دولت، پارلمان، هر تشکیل بدو در و انجامدمی طول به سال چهار یسسوئ پارلمان یدوره

 به نگاهی یدربردارنده گزارش، این. دهدمی ارائه آتی تقنینی یدوره برای را خود هایسیاست
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. کندمی تبیین را جدید وظایف یخوببه ی،قبل هایشکست و دستاوردها بیان با که است گذشته
 مورد اصلی هایسرجمع که است آتی تقنینی یدوره برای مالی طرح یک باتوأم  گزارش این

 گزارش این. کندمی ایجاد را( افزایش بدهی و کسری فدرال، درآمدهای و هاهزینه کل) توقع
 مالی گزارش) شودمی حفظ آن گیچهارساالن و شده یروزرسانبه بودجه تقدیم با سال مالی هر

 سال هر نیز جدید هایطرح سبب همین به(. است آن از بعد سال سه و مالی سال یدربردارنده
 نیست آورالزام قانوناً طرح، این بر پارلمان ییدتأ و رد. شودمی افزوده چهارساله یبرنامه انتهای به

(Kraan & Ruffnerm, 2005: 54). و نهادها تا شودمی سبب چهارساله، یمهبرنا روزشوندگیبه 
 داشته نظر در راانداز چشم این نیز خود یسالیانه یبودجه ارقام پیشنهاد در نیز دولتی ادارات
 افزایش موجب روشی چنین. کنند طراحی اندازچشم این با متناسب را خود هایبرنامه و باشند

  .(Kraan & Ruffnerm, 2005: 55) شودمی بودجه سیاسی پذیرش
 ایالتی و ملی سطح دو هر در که) فدرال قانون یک تصویب مستلزم آلمان، اساسی قانون

 ریزیبرنامه تضمین قانون این از هدف که است ایبودجه مدیریت برای( است آورالزام
 هایبرنامه تصویب اقتصادی، ثبات و رشد افزایش قانون دلیل همین به. است مالی چندسالیانه

ی این برنامه به اصالحات اقتصادی پساجنگ جهانی دوم در سابقه .کندمی تکلیف را سالهپنج
رسد، در نخستین نظر میبرخالف آنچه به .(Lienert & Jung 2004: 223) گرددآلمان بازمی

شده، بلکه های اجرای این قانون، این بودجه نبوده است که متناسب با این برنامه تنظیم میسال
 .(Lienert & Jung, 2004: 252) کرده استی سالیانه تغییر میبه اقتضای بودجه برنامه

ی آن نیز ها را به ضمیمهدولت موظف است هنگام تقدیم بودجه، برخی اسناد و گزارش
یر احتمالی آن تأثی عمومی و از جمله گزارشی در خصوص وضعیت کنونی مالیه. تقدیم کند

های حقوقی و اما خصلت. ای که سخن آن رفتسالهپنجی رنامهطور بینهمبر اقتصاد کالن و 
های ی تخمینطور کلی این برنامه دربردارندهی آلمان چیست؟ بهسالهی پنجای برنامهبودجه

ی رأآور نیست و به ی مالی الزاماین برنامه. کمی در مورد راهبرد سیاست مالی دولت است
سال . ی اطالعات به نمایندگان استارائه منظوربهیم آن شود، بلکه تقدپارلمان گذاشته نمی

. ی تقدیمی، دومین سال این برنامه استمالی جاری، نخستین سال این برنامه و سال بودجه
ساله پس از سال بینی سهی سوئیس دارای یک پیشی آلمان نیز به مانند برنامهعبارتی برنامهبه

منطبق کردن  منظوربهصورت سالیانه و ین برنامه را بهوزیر اقتصاد موظف است ا. بودجه است
گویی اقتصادی نباید گمان کرد این برنامه یک کلی. روزرسانی کندآن با تحوالت اقتصادی به

ها های هزینهاین برنامه اطالعاتی مشتمل بر چهل گروه هزینه دارد که از حیث کارویژه. است
عنوان درآمدی مندرج  11۲۲ای و هزار عنوان هزینه 1ا ت 1در این برنامه . اندشدهبندی دسته
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گیرد و به این طریق عموم ی آن با همکاری ادارات محلی، ایالتی و ملی صورت میتهیه. است
 .(Lienert & Jung, 2004: 237) اندنهادهای دولتی ملزم به مشارکت در اجرای آن

ی این کشور شمرده د، قانون بودجهی جدیفرانسه که تا ابتدای هزاره 1۳۱۳ (21)اردونانس
 رغمبهمدت نداشت. این عدم الزام، ی مالی میانشد، الزامی برای انطباق بودجه با یک برنامهمی

و تحت قانون مالی جدید،  2۲۲1بود. از سال  2۲۲۲مدت تا سال ی مالی میانوجود یک برنامه
که  ها و درآمدها شد. این برنامهزینهی چهارساله از هدولت ملزم به در دست داشتن یک برنامه

ی گیرد، به ضمیمهشود و تا سه سال پس از آن را دربرمیشده آغاز میی تقدیماز سال بودجه
 .(Lienert & Jung, 2004: 189)شود ی سالیانه به پارلمان تقدیم میبودجه

 ابزار تاریخ انقضا. 4-2
 ،(Caiden, 1982: 522)هاست برای برنامه (21)انقضا استفاده از ابزار تاریخ تأملقابل  حلراهیک 

سال  ششیک برنامه به مجرد تصویب، اعتباری تا یک تاریخ انقضا )مثالً برای به این معنا که 
به این  یابد.های یکساله تخصیص میاز تصویب قانون( مقرر شود که این اعتبار در بخش پس

ت بودجه را منتفی کرد و تا سررسید انقضا این توان بحث و جدل هر ساله بر اعتبارانحو می
 سالیانه و... لحاظ خواهد شد.  یها، بودجهصورت خودکار در سرجمع هزینهاعتبار به

برند و آن مدت، از مشکل واحدی رنج میهای مالی میانبرنامه حلراهو هم  حلراههم این 
گرفته در این مقاله، تا های صورتکارکرد سیاسی اصل سالیانه بودن بودجه است. تمام بررسی

ی سالیانه بوده است، اما از نظر سیاسی، رایزنی و تعامل این نقطه معطوف به کارکرد فنی بودجه
صورت سالیانه این کارکرد را دارد که مردم ی مقننه برای تصویب بودجه بهی مجریه با قوهقوه

را از طریق اعمال فشار نمایندگان بر  های عمومی دولتگیری و برنامهنارضایتی خود از جهت
های بلندمدت یا تعهدات دولت در فرایند تصویب بودجه نشان دهند. ایجاد چارچوب

عبارتی سلب این اختیار از مردم و نمایندگان جدید ایشان، برای بلندمدت برای دولت، به
 هاست.گیریاصالح جهت

 دسالهریزی چنمردم در بودجه یروزشوندگی ارادهبه. 5
های ها و برنامهی طرحرسد که یک دولت مجبور به ادامهنظر نمیاحتماالً منطقی به

ی ها اعتماد مردم را جلب کرده است. نمونهآن ی توقفسبب وعدهنادرستی باشد که اتفاقاً به
ی ملی مسکن مهر است. این طرح که از نظر پروژهشایان توجه در این زمینه، کالن

دار کردن مستأجران و افراد فاقد منزل از یک سو و وقت اقدامی ملی برای خانه سیاستگذاران
به تحمیل بار شایان توجه  (،1۹11، )آقاییرفت شمار میایجاد رونق اقتصادی از سوی دیگر به
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و در  (1۹۳1)میرزایی، ی عمومی در سررسید تحویل به متقاضیان منجر شد مالی به بودجه
در  (.1۹۳2)کرمی و همتی، ی پولی انجامید از عوامل دیگر به افزایش پایهای پیوند با مجموعه

 2۱های تورم ایران در ترین نرخسابقه، سال انتخابات ریاست جمهوری، یکی از بی1۹۳2سال 
ینکه مسکن مهر، عامل نیمی از اوزیر اقتصاد دولت جدید با اعالم  (2۳)سال گذشته رقم خورد.

ی مسکن مهر بر بخش اعظم این تورم فائق با کنترل برنامه (،1۹۳2یا، ن)طیب تورم کنونی است
ی کالن و چندساله برای مسکن مهر، امکان تغییر رویکرد و آمد. در صورت وجود یک برنامه

ی مردم برای تغییر وضعیت موجود رأآمد و کنترل تورم در سال پنجم اجرای طرح فراهم نمی
یا تصویب  چندسالههای ی برنامهی ایدهقبیل انتقادها نیز بر پایهبرد. اما همین یی نمیجابهراه 

تواند به شواهد ی چندساله میاند. یک مدافع برنامهاعتبار از طریق تاریخ انقضا قابل پاسخگویی
ی مسکن مهر گذاری چندسالهینکه چنانچه هدفای میرزایی اشاره کند و شده در مقالهارائه

ی تخصیص منابع تری از نحوهانداز روشنشد، چشمو رقم تبدیل میصورت دقیق به عدد به
ی این طرح با امکانات سالهدانستیم اجرای پنجیافتیم و میدر طول اجرای این طرح ملی می

 یافتیم.ی طول اجرای برنامه دست میتر دربارهگرایانهی واقعموجود نشدنی است و به نتیجه
یقاً چیست؟ دقهای چندساله را تبیین کنیم. نگرانی تقاد از برنامهاز نظر حقوقی باید موضع ان

. بسته 2هایی که احتماالً نادرست است؛ گیری. بسته شدن دست مدیران آینده برای اصالح جهت1
. ضرورت ایجاد تفاهم ملی ۹های در حال اجرا؛ شدن دست مردم برای تغییر نظر خود در مورد برنامه

 ندمدت و عدم امکان آن. به نظر هر این سه ایراد نارواست یا چندان دقیق نیست.ی بلبرای هر برنامه
مدت مالی، نیازمند یک تفاهم و اجماع ملی، میان ی میانی برنامهشک برای پیگیری ایدهبی
ی قانون اساسی های مختلف یا شهروندان مختلف هستیم. این اجماع، باید به اندازهسلیقه

ی مالی ق باشد. اما نکته اینجاست که این تفاهم بر سر محتوای برنامهطرف و مورد اتفابی
گیرد نیز اجماع بر سر چگونگی و چیستی قوانین نیست. اجماعی که در قانون اساسی شکل می

نیست، بلکه اجماع بر سر چگونگی فرایند قانونگذاری است. خروجی نهایی این فرایند 
ی ه پیروزی نگاه متفاوتی خواهد بود. آیا لزوماً همهقانونگذاری، در گذر زمان و وابسته ب

گراها ی راستی سلطهگذرند، در دورهگراها از تصویب میی پیروزی چپقوانینی که در دوره
ی قانونگذاری یک ایم دربارهمورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت یا برعکس؟ اگر توانسته

وگوی عمومی داشته باشیم س از پایان گرفتن گفتالتزام نسبی به نتایج حاصل از فرایند آن، پ
توانیم شک میینکه کدام گرایش یا سلیقه آن را تصویب کرده است(، این تجربه را بیا)فارغ از 

 های چندساله نیز اجرا کنیم. ی بودجهدرباره
ی تغییر نظر های نادرست و ایراد بر پایهی اصالح گرایشدو ایراد نخست )ایراد بر پایه
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که به اصل نمایندگی متکی شوند، قابل اند. این دو ایراد تنها زمانییحتوضمردم( نیز نیازمند 
 پذیرش خواهند بود. به همین سبب ایراد بسته شدن دست مدیران آینده برای اصالح

طور فطری تمایل دارند خود را در های نادرست ناپذیرفتنی است. سیاستمداران بهگیریجهت
ترین ترین تصمیمات ممکن و گذشتگان را در موضع اتخاذ نادرستتقنموضع اتخاذ م

ی ایشان درباره آنچهتصمیمات ممکن قرار دهند، آیا ما نیز باید تسلیم این تمایل فطری شویم؟ 
ای بیش نیست؛ ممکن است دولتمردی رانند، اختالف سلیقهدرست یا نادرست بر زبان می

قانون اساسی در تأمین مسکن برای همگان ببیند و  ویکماولویت خود را اجرای اصل سی
ام و تأمین آموزش و پرورش همگانی بداند؛ دولتمرد دیگری اولویت خود را اجرای اصل سی

ی تصدی خود حجم بیشتری از منابع عمومی را به یکی از این دو در نتیجه هر کدام در دوره
ز این دو تصمیمات شخصی دولتمردان کدام اامر اختصاص دهند؛ اما مسئله این است که هیچ

ی مردم بر تأمین مسکن اند؛ زمانی ارادهی مردم بودهنبوده است، ایشان در حقیقت وکیل اراده
ی پدرساالرانه است گرفته و دیگر زمانی بر تأمین آموزش و پرورش. این یک کلیشهتعلق می

شان منتسب بدانیم. تنها زمانی که تصمیمات سیاستمداران را به خود ایشان و نه مردم زمانه
ی مردم را ی شناسایی ارادهانتخابات و نحوه سازوکارتوان این ایراد را متصور دانست که می

انتخابات مورد اجماع نسبی مردم نبوده  سازوکاربرد و ادعا کرد  سؤالنحو معقولی زیر بتوان به
چندساله تدوین کنیم، تغییر  ریزیمورد وفاق برای بودجه سازوکاربتوانیم  چنانچهاست. 

شدنی است؛  سازوکارهاگرایش دولتمردان اهمیتی جانبی خواهد داشت. ایجاد وفاق عام بر 
نظر برسد. وفاق عام مردم، یرممکن بهغتقریباً  سازوکارایجاد وفاق عام بر نتایج این  هرچند

اند، ی اکثریتنماینده ارزش بیشتری از نظر اکثریت مردم دارد و سیاستمداران در بهترین حالت
برد، نه تصمیم ریزی دقیق رنج میی مسکن مهر، از عدم برنامهی وفاق عام. برنامهنه نماینده

 نادرست دولتمردان وقت در مورد اصل آن.
ریزی چندساله دست مردم برای تغییر نظر هنوز پاسخ به یک پرسش مانده است، آیا برنامه

ی موقت اما بلندمدت در حال اجرا را نخواهد بست؟ واقعیت نامهخود و ابراز نارضایتی از یک بر
های بلندمدت مختارند. توان ادعا کرد که مردم کامالً در خصوص برنامهآن است که اینک نیز نمی

توان منکر آن شد که گاه تعطیلی کامل یک پروژه یا یک نهاد پیش از پایان یافتن به هر حال، نمی
ی بلندمدت، یا طرح مبتنی بر تاریخ انقضا باید شک برنامهدادن آن است. بیآن سودمندتر از ادامه 

ی بخشی از طرح بلندمدت ایجاد حلراهپاسخ مناسبی برای این مشکل داشته باشد. مسلماً چنین 
ریزی خواهد بود. شاید یک راه قابل اتکا، استفاده از مورد وفاق برای مدت زمان بودجه سازوکار

 های موقت و بلندمدت است.اپذیری برای پروژهنی برگشتنقطه



 

 
 36/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

91 

 گیرینتیجه
ی تاریخی ی قانونی دارد. ریشهی تاریخی و یک ریشهاصل سالیانه بودن بودجه، یک ریشه

های یکساله در درآمدزایی از یک چرخه-ی دولت بر رونداین اصل، اغلب ناشی از ابتنای اداره
تر از های کوتاهافزاری برای حسابرسی در بازهافزاری و سختسو و محدودیت امکانات نرم

توانست تر نیز میهای زمانی طوالنیینکه حسابرسی در دورهایک سال بوده است. مضاف بر 
های قدیمی دهد حکمتها نشان مییاناً فساد مالی منجر شود. بررسیاحانضباطی مالی و به بی

ل براساس قانون اساسی، الزامی برای تقدیم ی سالیانه امروز منتفی شده است. با این حابودجه
توان هم صورت سالیانه وجود دارد. با استفاده از برخی ابزارهای تقنینی نوظهور، میبودجه به

ی حدود قانون اساسی را تا زمان بازنگری محترم داشت، هم به اهداف کاهش منزلت قاعده
 کارکردی یاری رساند. ناپذیر به یک اصلسالیانه بودن بودجه از یک اصل تخطی

ی سالیانه باید بر این نکته متمرکز باشد که با توجه به بافت ی بودجههای آتی در زمینهپژوهش
ی مالی مناسب ی زمانی برای یک برنامهاجتماعی ایران، چه دوره -سیاسی-اقتصادی -حقوقی

سازی . بیشینه2سی و سازی دقت در حسابر. بیشینه1است. مناسبت چنین چارچوبی با دو فاکتور 
 شود.ی خدمات دولتی سنجیده میتبع عرضهکیفیت در سیاستگذاری و به
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 هایادداشت
بودجه دولت سندی است که »مجلس شورای ملی:  121۳قانون محاسبات عمومی مصوب  1ی ماده .3

بوره و تصویب شده باشد. مدت مز بینییشمعامالت دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پ
 «.و عبارت است از یک سال شمسی گویندیرا سنه مالیه م

کلیه  بینییشبودجه الیحه پ: »یمل ی، مجلس شورا1۹12مصوب  ی،قانون محاسبات عموم 1 یماده .2
تصویب مجلس شورای ه عوائد و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی )سنه مالی( که ب

  «.ملی رسیده باشد
توسط  یمی( تقد1۹۳2، ۹1۹ی ثبت ی نهم، شمارهدوره)یدر طرح محاسبات عمومبودجه  یفتعر .1

کل کشور سندی است مشتمل بر برآوردهای مالی ـ  ی: بودجهیاسالم یمجلس شورا یندگاننما
های اجرایی مربوط که براساس اصول وحدت، جامعیت، عملیاتی منابع و مصارف با رعایت سیاست

مدت و اهداف مندرج ی میانگرایی برای تحقق اهداف برنامهرف و نتیجهشفافیت، تعادل منابع و مصا
مالی طی مراحل  ییکساله یها در دورهها و فعالیتکل کشور و برای انجام مأموریت یدر بودجه

 شود.قانونی تهیه، تصویب و اجرا می
مبحث  ینا یینهد در زماقتصا یدکتر یدانشجو یمی،کر یدسع یجناب آقا یارزنده هایییاز راهنما .4

 سپاسگزارم.
5. Trend-cycle 

 .یاسالم ی، مجلس شورا1۹11بر ارزش افزوده، مصوب  یاتقانون مال 21و  1۲مواد  .6
 .یاسالم ی، مجلس شورا1۹11مصوب  یم،مستق هاییاتموضوع فصل پنجم از باب سوم قانون مال .7
 م، همان.موضوع فصل چهارم از باب سو .1
 .همان، سوم از باب سوم موضوع فصل .5

 همان. ،، موضوع فصل ششم از باب سوم121ی ماده .31
 ، همان.موضوع فصل اول از باب سوم .33
 ، همان.موضوع فصل چهارم از باب دوم .32
 ، همان.موضوع فصل پنجم از باب دوم .31
 ، همان. 11 یماده .34
کل کشور،  1۹۳1سال  یقانون بودجه یواحدهماده ۹اجرایی بند  ینامهآیین 1 یمادهر.ک: نمونه  رایب .39

قانون  یواحدهماده 4اجرایی بند  ینامهآیین 1ی ین ماده. همچنیرانوز یأته 1۹۳1مهر  2۹مصوب 
 یران.وز یأته 1۹1۳خرداد  2کل کشور، مصوب  1۹1۳سال  یبودجه

خرداد  21مصوب  یران،ت انف یدر خصوص انعقاد قرارداد وزارت نفت با شرکت مل نامهیبتصو .36
 .یرانوز یأته 1۹۳۹

 .1۲ یهمان، ماده .37
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در  یامحاسبات کشور، که نکات ارزنده یوانکارشناس د ی،باقر یمراتب سپاس خود را از جناب آقا .31
 .داردیارائه دادند، اعالم م زمینه ینا

19. Naomi Caiden. 
20. Joseph-Dominique Louis (1755–1837). 

، 1۹12محاسبات، مصوب  یوانقانون اصالح قانون و مقررات دی واحدهماده ۹ی رهتبص .23
 می.اسال یمجلس شورا

( یزیرو برنامه یریتکارمند سازمان برنامه و بودجه )مد 1۹1۱تا  1۹۱4 سال ( از1۹۹4محمد کردبچه ) .22
سازمان بوده و  ینن امعاون دفتر اقتصاد کال یاز دو دهه پس از انقالب اسالم یشب یبوده است. و
 است. داشتهتوسعه  یهابرنامه یساالنه و برخ یهااز بودجه یاریبس یندر تدو یانقش برجسته

 اییسهجدول مقا یکها را بر آن داشته تا مرکز پژوهش ،ساالنه یبودجه اییسهمقا یژگیو یتاهم .21
 .1۹۳4اسفند  11 یدسترس یخ، تارhttp://rc.majlis.ir/fa/budget: ر.ککند.  یاندازبودجه را راه

24. OECD. 
 دولت نبوده است. یلقادر به تشک ییتنهابه یکیچمتشکل از ائتالف احزاب گوناگون که ه یدولت .29

26. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland  
27. Ordonnancé. 

و  یدولت است، اما از نظر ارزش قانون تیأمصوب ه یکه از نظر شکل شودیگفته م یافرانسه به مصوبه در
 .رودیشمار مبه یهمجر یقوه ینیتقن یاراتنهاد از جمله اخت ینپارلمان را دارد. ا ین مصوبهأش یت،ماه

28. Sunset Law. 
: یبوده است. به نشاندرصد  1/۹4، 1۹۳2متوسط تورم سال  یران،ا یبراساس شاخص تورم بانک مرکز .25

http://cbi.ir/datedlist/10807.aspx1۹۳4اسفند  11 یدسترس یخ. تار. 
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسی
 ، تهران: میزان، چ اول.کلیات حقوق مالی(، 1۹14امامی، محمد )
می 1۳۳۲فرایند بودجه در ریکسداگ سوئد: تجربیاتی که از اصالحات »(، 1۹۳1اودل، ماتس )

ا در فرایند بودجه )مجموعه مقاالت(، هتحول پارلماننقش در حال در کتاب ، «آموزیم
 .1۹-۱۱های مجلس شورای اسالمی، صص ی افشین خاکباز، تهران: مرکز پژوهشترجمه

، پیام بانک« ی بانکی برای اجرای طرح مسکن مهرگزارش: اتحاد شبکه»(، 1۹11آقایی، مریم )
 . 11-11، صص 411ش 

اسخگویی، فشار زمانی، و کتمان شواهد مسئولیت پ»(، 1۹۳۲برزیده، فرخ و فرشید خیراللهی )
 . 21-4، صص 4۱، ش دانش حسابرسی، «حسابرسی

 سینا، چ چهارم. ی ابن، تهران: کتابخانهها و بودجهی عمومی، مالیاتمالیه(، 1۹۹۳پیرنیا، حسین )
کل کشور  1۹۳۱ی ی بودجهبررسی الیحه»(، 1۹۳4بار و دیگران )فروش، میثم، توحید آتشپیله
های مجلس، ، تهران: مرکز پژوهشگزارش کارشناسی، «نابع بودجه )ویرایش اول(م -4

 .1۹۳4اسفند  11مشاهده در 
ی اقتصاد دانشگاه ، تهران: پژوهشکدهی عمومی و اقتصاد دولتمالیه(، 1۹11دادگر، یداهلل )

 تربیت مدرس و نور علم، چ سوم. 
 چ اول. ، تهران: میزان،ی عمومیمالیه(، 1۹۳۲رستمی، ولی )

 ۹، «مسکن مهر عامل تورم است؛ زمان معرفی رئیس بانک مرکزی»(، 1۹۳2نیا، علی )طیب
 .yon.ir/wcqc1. 1۹۳4اسفند  11شهریور، مشاهده در 

، تهران: اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه(، 1۹۳2نژاد )وند، اسفندیار و مهدی ابراهیمیفرج
 سمت، چ سیزدهم.

، 1۲1، ش یزی و بودجهربرنامه، «چارچوب میان مدت مخارج دولت»(، 1۹1۱کردبچه، محمد )
 . 1۲-۹۹صص 

ی کنونی: نمونه بارزی از تأمین مالی مسکن مهر به شیوه»(، 1۹۳2کرمی، هومن و مریم همتی )
 .yon.ir/5HaVa، 1۹۹، ص 14۲، ش های اقتصادی تازهمجله، «مالیات تورمی

 ، تهران: بال، چ اول.ریزی دولتیبودجه و بودجه(، 1۹11کیومرثی، فیروز )

، تهران: نشر و اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارج و ایران(، 1۹11مصدق، محمد )
 پژوهش فرزان روز.
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 .41، ص 1۹1، ش های اقتصادی تازهمجله، «های پیش رومسکن مهر و چالش»(، 1۹۳1میرزایی، حجت )

 قوانین و مقرراتب( 
 مهر 2۹ مصوب کشور، کل 1۹۳1 سال یبودجه قانون یواحدهماده ۹ بند اجرایی ینامهآیین

 وزیران. هیأت 1۹۳1
 خرداد 2 مصوب کشور، کل 1۹1۳ سال یبودجه قانون یواحدهماده 4 بند اجرایی ینامهآیین

 وزیران. هیأت 1۹1۳
 اسالمی. شورای مجلس ،1۹12 مصوب محاسبات، دیوان مقررات و قانون اصالح قانون

 اسالمی. شورای مجلس ،1۹11 مصوب افزوده، ارزش بر مالیات انونق
 اسالمی. شورای مجلس ،1۹11 مصوب مستقیم، هایمالیات قانون
 ملی. شورای مجلس ،121۳ مصوب عمومی، محاسبات قانون
 ملی. شورای مجلس ،1۹12 مصوب عمومی، محاسبات قانون
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حق دسترسی به دادگستری در دیوان عدالت 
 اداری با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان

 *مجتبی همتی
 

 ی حقوق قضایی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایراناستادیار دانشکده
 

 13/33/3191: رشيپذ  3/9/3191: افتيدر

 يدهكچ
حق مطلق دسترسی به  یکنندهتضمینقانون اساسی،  43در نظام جمهوری اسالمی ایران اصل 

قانون اساسی،  074و  071سلب یا تحدید است. از طرف دیگر، اصول  رقابلیغکه  استدادگستری 
شود. در این زمینه سؤاالت تضمین نهادی حق دادخواهی از طریق دیوان عدالت اداری محسوب می

حق مطلق دادخواهی باشد  یکنندهه تأمیناند از: آیا قانون دیوان عدالت اداری توانستقابل طرح عبارت
یا اینکه سازوکار فعلی نظام عدالت اداری نیازمند تغییرات جدی و اساسی است؟ آیا نظرهای شورای 

حق دادخواهی بوده  یکنندهتقویت 074و  071اصول  یمحترم نگهبان در فرایند قانونگذاری در حوزه
ها از منابع حقوقی مختلف و با روش آوری دادهیق جمعآن؟ این مقاله از طر یاست یا تحدیدکننده

 های مذکور است.تحلیلی، در پی پاسخگویی به پرسش -توصیفی
کامل حق  یکنندهزعم نگارنده، قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تأمینبه

ایران با تغییر نگرش و دادخواهی و عدالت اداری نیست و باید ساختار و صالحیت نظام عدالت اداری 
، مجلس و در 051لوایح قضایی موضوع اصل  یقضاییه در مقام ارائه یهمیاری مراجع مربوط )قوه

صورت لزوم، مجمع تشخیص مصلحت در مقام تصویب و شورای نگهبان در مقام تفسیر و نظارت( به 
الت اداری مستلزم اصالح رسد وضعیت مطلوب نظام عدنظر میگرا اصالح شود. بهسمت رویکرد نتیجه

 است. 074و  071اصول 

حق دسترسی به دادگستری، دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان، نظارت  :هادواژهيلك
 قضایی بر اعمال اداری.

                                                                                                                                                       
 * E-mail: Mhemmati1358@yahoo.com 
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 مقدمه
به این معنا (، 1172: 0431)معین،  عدالت در لغت به معنای دادگری، انصاف و استقامت است

توان نسبت به آن است، داده شود. عدالت در این مفهوم را می« یشایسته» آنچهکه به هر شخصی 
فراغت و غیره  ها، قدرت، ثروت، اوقاتدر جامعه اعمال کرد: آزادی، حق (0)«خیری»توزیع هر 

دسترسی به عدالت است؛ به این معنا که بدون  یدسترسی به دادگستری مقدمه (.073: 0412)هیوود، 
طرف، سخن گفتن از دادرسی هی و حق دسترسی به دادگاه مستقل و بیشناسایی و تضمین حق دادخوا

بنابراین دسترسی به عدالت  (.035: 0417منصفانه )دسترسی به عدالت( فاقد مبنای علمی است )گرجی، 
به  یتأمین حق دسترسبر  زین یاریالمللی بساسناد بینرود. شمار مییکی از حقوق بنیادین بشری به

 یحقوق بشر قرار دارد که در ماده یجهان یهیاسناد، اعالم نیا یس همهأ. در راندکردهتأکید  یدادگستر
دادگاه مستقل و  یوسیلهبه شیکس با مساوات کامل حق دارد که دعوا هر»آن مقرر شده است:  01
کنوانسیون  3 یماده 0ای هم بند در سطح منطقه «.شود یدگیرس یطور منصفانه و علنطرف، بهبی

هر شخص در  -0: »داردی عادالنه مقرر میروپایی حقوق بشر تحت عنوان حق برخورداری از محاکمها
ی استماع تعیین حقوق و تعهدات مدنی خود یا هر نوع اتهام جنایی علیه وی حق دارد از یک جلسه

ی یجهطرف برخوردار باشد. نتی زمانی مناسب توسط دادگاه قانونی مستقل و بیدادرسی در محدوده
 «.صورت عمومی اعالم شوددادرسی باید به

های بنیادین(، وجود دستگاه ترین تضمینات امنیت فردی )و تأمین حقوق و آزادیاز مهم
قضایی کارامدی است که با احقاق حقوق دادخواهان، عدالت را گسترش دهد. حق دادخواهی، 

اجع قضایی یا در صورت لزوم تواند شامل حق دسترسی افراد به مرعنوان جامعی است که می
هایشان باشد )قاری ها و آزادیمنظور دادخواهی در خصوص نقض حقمراجع اداری و صنفی به

(. اعمال و اجرای حق دادخواهی مستلزم دسترسی به دادگستری یا وجود 103: 0411سیدفاطمی، 
تر باشد، به قابل دسترستر و تر، کارامدتر، اثربخشنظام دادرسی است که هرچه این نظام منصفانه

 تر خواهد بود.همان اندازه اعمال این حق کامل
دارد: قانون اساسی به حق دسترسی به دادگستری اختصاص داشته و مقرر می 43اصل 

های صالح به دادگاه یمنظور دادخواهتواند بهحق مسلم هر فرد است و هر کس می یادخواهد»
کس را ها را در دسترس داشته باشند و هیچگونه دادگاهد اینهمه افراد ملت حق دارن .دیرجوع نما

بنابراین اوالً تظلم و «. که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد یتوان از دادگاهنمی
افراد است و ایجاد دستگاه قضایی صالح برای تعیین امنیت شهروندان  یدادخواهی حق مسلم همه

 یتوان مانع استفادهست؛ ثانیاً این حق مطلق است، بدین معنا که نمیتکلیف جامعه و حکومت ا
های بسا ممکن است افراد قصد تظلم و دادخواهی علیه مقامات دستگاهاحدی از آن شد؛ ثالثاً چه

دولتی و قضایی داشته باشند. نظام جمهوری اسالمی ایران موظف است امکانات قضایی الزم را 
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اعمال قدرتی، در اختیار آنان قرار دهد تا افراد جامعه از ظلم و فساد  گونه تضعیف وبدون هیچ
 (.115: 0413هاشمی، های عمومی مصون بمانند )دستگاه

قانون اساسی در خصوص رسیدگی به دعاوی علیه واحدها و  074در این زمینه در اصل 
 نسبت مردم و اعتراضات ، تظلماتشکایات به منظور رسیدگیبه»دولتی مقرر شده است:  نامأمور

 عدالت دیوان" نام به ، دیوانیهاآن حقوق و احقاق دولتی هاینامهیا واحدها یا آیین مأمورین به
را  دیوان این عمل و نحوه گردد. حدود اختیاراتمیتأسیس  قضاییه قوه زیر نظر رئیس "اداری
  «.کندمی تعیین قانون

عمل این دیوان تاکنون سه قانون به تصویب نهاد  ید اختیارات و نحوهدر خصوص حدو
 0421قانونگذاری در ایران رسیده است که مورد اخیر آن که با دخالت مجمع تشخیص در سال 

تصویب شده، عبارت است از قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. با توجه به 
ی در رسیدگی به دعاوی علیه دولت و لزوم تحقق حق دسترسی به جایگاه واالی دیوان عدالت ادار

ی فرایند دادرسی در این نهاد، این مقاله درصدد است تا سؤاالت زیر را بررسی دادگستری در زمینه
 یکنندهتواند تأمینآیا قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می نکهیاکند: نخست 

وجودی اصول مذکور باشد یا اینکه سازوکار فعلی نظام عدالت اداری  یعدالت اداری و فلسفه
آیا نظرهای شورای محترم نگهبان در فرایند  نکهیانیازمند تغییرات جدی و اساسی است؟ دیگر 

حق دادخواهی است یا  یکنندهقانون اساسی تقویت 074و  071اصول  یقانونگذاری در حوزه
ها از منابع حقوقی مختلف و با روش آوری دادهز طریق جمعی آن؟ این مقاله اکنندهفیتضع

 های مذکور است.تحلیلی در پی پاسخگویی به پرسش -توصیفی
گرجی در  اکبریعلدادرسی اداری دکتر  یی حق دادخواهی در حوزههاتیمحدوددر خصوص 

در « اداری ی حق دادخواهی در دیوان عدالتهاتیمحدودحاکمیت قانون و »ی با عنوان امقاله
طورمفصل البته از منظر حاکمیت قانون به ( به012-032: 0417حقوق اساسی )گرجی،  ینشریه

( و نظرهای 0421این موضوع پرداخته است، اما آخرین تحوالت قانونگذاری )قانون دیوان مصوب 
آن را  حاضر یاصلی این مقاله است که مقاله خألشورای محترم نگهبان و نظرهای استداللی آن، 

آید. سایر منابع و شمار مینوآوری و ضرورت این تحقیق به دیمؤدهد و این امر پوشش می
مربوط به دیوان عدالت اداری، از جمله کتاب آقای  هایمربوط به حقوق اداری یا کتاب هایکتاب

ستری به بر نپرداختن به نظرهای استداللی شورا، از منظر حق دسترسی به دادگموالبیگی نیز عالوه
 .اندنپرداختهاین موضوع 
حاضر، منظور از دسترسی به دادگستری، دسترسی فیزیکی به دادگاه مستقل و  یدر مقاله

. با کندیمصورت منصفانه به دعوا رسیدگی کرده و منصفانه تصمیمی را اتخاذ طرفی است که بهبی
( و صالحیت 0 یختار )شماره، سادر مقالههای مطرح منظور پاسخگویی به پرسشاین توضیح، به
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حق دسترسی به  از منظر صرفاً( )شامل صالحیت شعب و هیأت عمومی( دیوان عدالت 1 ی)شماره
شناسانه شده و وارد مباحث ماهوی ساختار و صالحیت دیوان دادگستری بررسی و تحلیل آسیب

که در نگاه عمیق، ساختار عنوان مباحثی که در این مقاله اصالت ذاتی داشته باشد نشده است، چرابه
دهند. در الشعاع قرار میو صالحیت دیوان حق دادخواهی یا حق دسترسی به عدالت را تحت

ضمن عناوین ساختار و صالحیت از منظر تأثیر بر حق دسترسی به دادگستری، ساختار و صالحیت 
رسی شده است. در نهایت بر هاآنمنظور استفاده از تجربیات نظام عدالت اداری آلمان و فرانسه، به

 ی انجام گرفته است.ریگجهینتی و بندجمع

 . تحليل ساختار دیوان از منظر توزیع / عدالت سرزمينی1
جغرافیایی آن  یدر این مبحث به دسترسی به ساختار و تشکیالت دیوان از منظر گستره

گستری و تأمین پردازیم و اینکه آیا تشکیالت فعلی دیوان از منظر حق دسترسی به دادمی
 است. پذیرعدالت اداری توجیه

دیوان » ،0421مصوب  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1 یبه موجب ماده
های تخصصی در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت

یه تعیین یب رئیس قوه قضاباشد. تشکیالت قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویمی
توجیه  گونهنیا تمرکز دیوان در تهران را طرفداران تمرکزگرایی نظام عدالت اداری،«. شودمی
دولتی در  یهاها، مؤسسات و شرکتها و اغلب سازمانمرکز اصلی کلیه وزارتخانه»... که اند دهکر

قوانین و مقررات با توجه به تنوع  مرکز قرار دارد... اما مشکل تدارک کادر قضایی مسلط به کلیه
اشکال مختلف دعاوی و صعوبت دسترسی به جلسات بحث و مشاوره و وقوف به رویه  سابقهیب

متداول روزمره دیوان در صورت پراکندگی قضات دیوان در نقاط مختلف کشور از یک طرف و 
طرف دیگر، تأسیس لزوم تشکیل هیأت تجدید نظر دیوان و هیأت عمومی دیوان در یک نقطه از 

« را منتفی ساخته است... و ضرورت آن رممکنیشعب دیوان در سایر نقاط کشور را عمالً غ
این استدالل  ی(. امری که از نظر تدارک کادر قضایی کارامد در زمان ارائه33: 0471 صدرالحفاظی،)
و نیز  (1)مطرح در دیوانی هاپرونده، در زمان حاضر با توجه به انبوه دیرسیمنظر به ( موجه0471)

سازماندهی تشکیالتی و  یامکان استفاده از تجربیات نظام عدالت اداری سایر کشورها برای نحوه
تعیین حدود صالحیت، رضایت به استمرار وضع موجود شاید از منظر خود مدافعان نیز موجه 

 053برآوردن منویات اصل  ی اداری استانی و شهرستانی،هادادگاهرو در فقدان نظر نرسد. ازاینبه
قانون اساسی نیز  053اصل  کههمچنان(. 071: 0417است )گرجی،  رممکنیغقانون اساسی 

 است یاقوه قضاییه قوه» :کندیمی قضاییه گذاشته و اعالم قوه یاین وظیفه را بر عهده صراحتبه
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 احیای ... دارعهدهو  عدالت به شیدنبخ تحقق و مسئول و اجتماعی فردی حقوق پشتیبان که مستقل
امیدواری شهروندان در رسیدگی بهنگام «. است مشروع هایو آزادی عدل و گسترش عامه حقوق

در دیوان( انجام آن  هاپروندهاست که با توجه به نبود شعب شهرستانی و استانی )و تراکم زیاد 
تمرکز تشکیالت دیوان عدالت اداری در تهران  رونیازا. (015: 0417)گرجی، رسد نظر میدشوار به

 یهزینه لیدلبهبا توجه به گسترده بودن قلمرو جغرافیایی کشور ایران و وجود مشکالت متعدد 
و بعد مسافت، اگر نتوان بر آن عنوان سلب حق دسترسی به عدالت اداری را نهاد،  وآمدرفت

دادگستری / عدالت اداری است، چراکه اصل استماع توان گفت تضییق جدی حق دسترسی به می
بسا برای افراد فاقد سواد و توان مالی کافی ترین بخش جریان دادرسی است و چهشفاهی را که مهم

کند و بسیاری از مواردی که نقض دادرسی منصفانه ترین ابزار دادرسی است، سلب میمهم
ها، تساوی اشخاص مانند لزوم تساوی سالح دهد. اصولیشود، در همین مقطع رخ میمحسوب می

منظور تدارک پرونده، از اصول مهم در مقابل انواع نهادهای قضایی و برخورداری از مهلت کافی به
بر اصل استماع، وصف (. عالوه43: 0411رسیدگی است )رستمی و همکاران،  یدر این مرحله

ی منصفانه است، چراکه خود این امکان، ابزار علنی بودن جریان استماع هم از دیگر ابزارهای دادرس
ی مستدل و رأمهم نظارت مردمی بر فرایند دادرسی و ضمانتی مهم برای اتخاذ تصمیم و صدور 

 یمستند دادگاه و مرجع رسیدگی است و علنی بودن جریان استماع بدین معناست که در درجه
موم مردم بتوانند از طریق حضور بعدی ع ینفع و در درجهنخست طرفین اختالف و اشخاص ذی

 یآگاهی بیابند؛ الزمه شدهمطرحدر دادگاه یا مکان رسیدگی به دعوا یا اختالف از مسائل و موارد 
 یچنین حقی اوالً ایجاد محل دائمی رسیدگی به دعوا در نهادهای قضایی توسط دولت، دوم ارائه

نع در مقابل حضور مردم در دادگاه نفع، سوم نبود ماامکانات مناسب برای حضور اشخاص ذی
  (.43-45: 0411است )رستمی و همکاران، 

عنوان کشور در حال توسعه وجود مشکل دسترسی نداشتن به عدالت در کشور ما هم به
هزینه و بعد مسافت به عدالت دسترسی ندارند. معاضدت  لیدلبهاقشار محروم اغلب »دارد. 

د و بسیاری از کشورها وکالی معاضدتی زیادی ندارند. حقوقی رایگان دولت اغلب وجود ندار
در  هاآنحتی در کشورهایی که دفاتر معاضدت حقوقی و وکالی معاضدتی وجود دارد، بیشتر 

« های روستایی قرار ندارندپایتخت و سایر شهرهای بزرگ قرار دارند و در دسترس جمعیت
رو مراجعه به نهاد (. ازاین017: 0412 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد،)

قضایی در اصل نه برای کسب سود و نه برای تفنن است، بلکه این مراجعه برای حفظ و 
ی طراحی اگونهبهشده است. در نتیجه، نظام قضایی باید رفته یا پایمالاحیای حقوقی ازدست

. بدین بازستاندود را ی خرفتهازدستشود که شخص بتواند با صرف کمترین هزینه، حقوق 
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 منظور باید به موارد زیر توجه داشت:
اشخاص باشد. بهترین حالت این است که هر  ی. نهادهای قضایی باید در دسترس همه0

کسی بتواند در روستا یا شهر کوچک خود به دادگاه یا مرجع قضایی دسترسی داشته باشد. هر 
 و امکانات خود به این کمال مطلوب برسد.کشوری باید سعی کند با توجه به توان اقتصادی 

باشد که شخص نتواند به آن  نهیپرهز آنچنان. مراجعه به دادگاه یا مرجع قضایی نباید 1
 مراجعه کند.

سهولت تقاضا یا سواد بتوانند بهسواد یا کم. باید تمهیداتی اندیشیده شود که اشخاص بی4
 شکایت خود را به ثبت برسانند.

ند، باید در اه به عناوین مختلف در نهادهای قضایی مشغول به انجام وظیفه. مأمورانی ک3
 آموزش کافی ببینند. کنندگانمراجعهتعامل با  یی نحوهزمینه
گونه تبعیضی از نظر رنگ پوست، جنسیت، توان در مراجعه به نهاد قضایی هیچ. نمی5

 (.13-15: 0411سطح تحصیالت و غیره قائل شد )رستمی و همکاران، 
دادرسی دیوان در راستای رفع مشکل مربوط به مسافت، در  نییآالبته قانون تشکیالت و 

دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک »دارد: مقرر می 14 یماده
نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید 

ت سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه وسیله پسبه
که  «ها تسلیم گردددیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان
پست الکترونیکی  بنا به اذعان کارمندان دیوان عدالت اداری، در عمل دادخواست از طریق

دفاعیه از این  یو تنها امکان ارسال الیحه شودینمپذیرفته  بت در پایگاه الکترونیکیدیوان یا ث
پذیرش  همراه با ضمایم باشد، از نظر قضات دیوان کهیدرصورتطرق وجود دارد که آن هم 

 منتفی شده است. عمالًعنوان سند محل ایراد قرار گرفته و این روش کپی به
مقرر  3 یفع مشکل مربوط به دسترسی فیزیکی، در مادهمنظور راین قانون همچنین به

منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل به»دارد: می
گردد. این دفاتر ها تأسیس میدادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان

 وظایف زیر را به عهده دارند:

 و ارشاد مراجعان راهنمایی -الف
 شاکیان یهاها و درخواستپذیرش و ثبت دادخواست -ب
ابالغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادرشده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از  -پ

 اند.طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده
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 .«در حوزه مربوط به آن دفترانجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان  -ث
کارامد و اثربخشی نیست، چراکه دفاتر اداری، اوالً دادگاه  سازوکاراما این راهکار نیز، 

بتوان گفت که افراد به دادگاه دسترسی دارند؛ ثانیاً کل  هاآندسترسی فیزیکی به  با نیستند که
که در تهران مستقر است،  به دیوان هاآنپس از ارسال  فرایند رسیدگی و در خصوص پرونده

در دیوان با توجه به  هاپرونده یتمرکز همه لیدلبهگیرد و این امر در خود دیوان صورت می
دادرسی هم نوعی سلب حق  یشود و اطالهدادرسی می یموجب اطاله هاآنحجم انبوه 

ع ی زمانی صادر شود که حق موضورأدسترسی به عدالت اداری است، چراکه ممکن است 
شک پرونده برای شخص اهمیت خود را از دست بدهد. مدت زمان کلی رسیدگی، بی

نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر، دسترسی  براساساستلزاماتی برای دسترسی به دادگستری دارد. 
اصلی  یشود، چراکه مردم با انگیزهبه دادگاه، تا حد زیادی، نظری و غیرواقعی تلقی می

شود. تأخیر نمی وفصلحل موقعبهها کنند، ولی اختالفات آنا میدریافت خسارت طرح دعو
شود که در فرایند رسیدگی حقوقی به قرار گرفتن فرد در حالت شک و تردید طوالنی منجر می

المللی (. اسناد بینSee Calvez, F. 2006باشد )تواند چیزی شبیه انکار و رد عدالت خود می
. این بایسته به موجب برخی اسناد دانندیممعقول را الزم  بسیاری، انجام دادرسی در زمان

دلیل موجهی برای  چیاگر هی مدنی و اداری نیز اعمال شود. هایدگیرستواند در مورد می
ی انکار عدالت در منزلهبهی ارائه نشود، فرایند قضایی کند و دشوار اغلب ریگمیتصمدر  ریتأخ

 (. 414: 0411)روناک م.  شودیمنظر گرفته 
طور مؤثر، عادالنه و سریع، قاضی باید توجه شایسته به کردن موضوعات به وفصلحلدر »

حقوق دو طرف رسیدگی و حل مسائل بدون هزینه غیرضروری یا بدون تأخیر نشان دهد. 
های کند، تأخیرهای ی نظارت و هدایت کند تا رویهاگونهبهها را قاضی بایستی پرونده

های غیرضروری را کاهش دهد یا از بین ببرد. قاضی بایستی سازش را ینهپذیر و هزاجتناب
تشویق نماید و در تالش برای تسهیل سازش باشد، اما دو طرف نبایستی احساس کنند که 

 وفصلحلها شوند که اختالفاتشان از طریق دادگاهمی حقشانکردن از این  نظرصرفوادار به 
صورت عادالنه و توأم با شکیبایی با تکلیف به ها بهپرونده یشود. تکلیف به رسیدگی به همه

 کهیدرحالتواند با کفایت و جدی باشد سریع کار دادگاه، ناسازگار نیست. قاضی می وفصلحل
 (.035-033: 0412، یپور و همتیدریشاه ح« )شکیبا و محتاط است

لهام پذیرفته، اما از لحاظ ی نظام دادرسی اداری در ایران از نظام حقوقی فرانسه ااندیشه
در  اکنونهمساختار محاکم اداری توجه چندانی به تجربیات و تحوالت این کشور نشده است. 

مورد  1ی استیناف نیز هادادگاهدادگاه بدوی )شهرستانی( وجود دارد و تعداد  43این کشور 



 

 
 36/ شماره  يعموم  حقوق دانشناهم فصل   

 

 

330 

ری با صالحیت یک دادگاه ادا هامدت(. در فرانسه شورای دولتی 074: 0417است )گرجی، 
به  صراحتبهکرد، مگر آنکه دعوایی عام بوده، به این ترتیب که به هر دعوایی رسیدگی می

هزار پروندة چهار سال در  13م فهرستی از 0254دادگاه دیگری تفویض شده باشد. در سال 
ر ، اصالحات عمیقی با هدف کاستن از بارونیازاانتظار مانده در شورای دولتی وجود داشت و 

ی اداری هادادگاهاین اصالحات، شورای دولتی با تشکیل  یعمل آمد. در نتیجهکاری شورا به
، صالحیت عام پیدا شدهلیتشکی تازههادادگاهتا حدی به دادگاه تجدیدنظر تغییر شکل داد و 

پس از این اصالحات، شمار  هرچندبدوی رسیدگی کنند،  یکردند تا به تمام دعاوی در مرحله
پرونده  3111م به 0231های در انتظار رسیدگی شورای دولتی کاهش یافت و در سال ندهپرو

منظور حل این مشکل نیز در سال افزایش یافت. به سرعتبهرسید، اما میزان دعاوی اداری 
ی تجدیدنظر اداری ایجاد شدند و شورای دولتی بیشتر مرجع رسیدگی هادادگاهم، 0217

کند )الیوت نهایی رسیدگی می بدوی و البته یعنوان مرحلهمعدود به فرجامی و در موارد خیلی
 (. 014ـ010: 0417و ورنون، 
 43رو هم اقتضائات حق دسترسی به دادگستری / عدالت اداری و هم اقتضائات اصل ازاین

ی عمومی ایران یا هادادگاهکند که ساختار نظام عدالت اداری همانند قانون اساسی ایجاب می
ام عدالت اداری فرانسه در سه سطح )بدوی، تجدید نظر و عالی( ایجاد شوند تا هم نظ

 شود و هم استماع شفاهی عملیاتی شود. ترراحت هاآندسترسی فیزیکی به 

 . صالحيت2
اینکه  لیدلبهشهروندان ممکن است »بر موانع فیزیکی و مالی دسترسی به دادگستری، عالوه

مکرر به  یوپاگیر است که مستلزم مراجعهیا آیین دادرسی چنان دستها ناکارامد بوده دادگاه
انگارند به ها را جانبدار میدادگاه برای حل یک دعوای ساده است یا اینکه شهروندان دادگاه

های زیادی از مردم در کشورهای در حال مراجعه نکنند. بنابراین به دالیل مختلف بخش هاآن
« نیستند تشانیشکاستفاده از نظام دادگستری رسمی برای رسیدگی به توسعه، قادر یا مایل به ا

 ی(. این موضوع در حوزه017: 0412سازمان ملل متحد،  دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم)
صالحیت دیوان عدالت اداری و نیز صالحیت دیوان و سایر مراجع قضایی نیز مطرح است و 

یی به معنای پذیرش حق دادخواهی هاحوزهیا  پذیرش صالحیت رسیدگی دیوان در یک حوزه
 و عدم پذیرش صالحیت رسیدگی دیوان به معنای سلب یا تحدید حق دادخواهی است. 

منظور حمایت شهروندان در مقابل اقدامات نهادهای دولتی ی اداری بههادادگاهدر آلمان 
شروط به اینکه از ی اداری به تمام دعاوی حقوق عمومی، مهادادگاهبینی شده است. پیش
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کنند، زیرا ای تفویض نشده باشند، رسیدگی میطریق قوانین فدرال به دادگاه اداری ویژه
ی اجتماعی یا مالیاتی واگذار هادادگاهممکن است بعضی دعاوی مربوط به حقوق عمومی به 

ر (. در آلمان سه دادگاه کار، مالی و اجتماعی د035: 0411)فرکمان و گریش، شده باشند 
 کنار دادگاه اداری وجود دارند. 

 هاآنکنند که ادارات دولتی در ی اداری به دعواهایی رسیدگی میهادادگاهدر فرانسه نیز 
عبارتی در دو آلمان و فرانسه، همین که یک طرف (. به010: 0417اند )الیوت و ورنون، دخیل

شود و در ومی محسوب میباشد، دعوا از نوع دعاوی حقوق عمدعوا، دولت و نهاد عمومی 
گیرد. ی اداری( قرار میهادادگاهحقوق عمومی ) یی مربوط به حوزههادادگاهصالحیت 

دعاوی حقوق اداری در دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی باشند و  یکلیه کهیدرصورت
صالحیتی  رسیدگی کند، تعارضات ساختاری و هاآنبه  دارتیصالحعنوان تنها مرجع دیوان به

؛ گرددیم، برطرف شودیمکه موجب سرگردانی و سلب یا تحدید حق دادخواهی شهروندان 
 074و  071بنیادین نظام عدالت اداری از جمله اصالح اصول  و اصالحامری که نیازمند تحول 

 قانون اساسی است.

 . صالحیت شعب2-1
دعوا و موضوع  یخواندهدر این مبحث، با توجه به اینکه مفهوم و تعیین شاکی دعوا، 

ی مصادیق و قلمرو حق دادخواهی است، به این معنا که پذیرش صالحیت کنندهنییتعدعوا، 
عدم پذیرش صالحیت رسیدگی  رسیدگی دیوان عدالت اداری به معنای قبول حق دادخواهی و

سه موضوع مذکور با  دیوان عدالت اداری به معنای سلب یا تحدید حق دادخواهی است،
 : شوندیمشناسانه بررسی یکرد آسیبرو

 . صالحیت شعب به لحاظ شاکی2-1-1
قانون تشکیالت آیین دادرسی دیوان  01 یقانون اساسی و نیز ماده 074به موجب اصل 

منظور رسیدگی به شکایت مردم از واحدهای عدالت اداری، دیوان مرجع قضایی است که به
بان در موارد متعددی، ایجاد محدودیت در شده است. شورای محترم نگه سیتأسدولتی، 

قانون اساسی یا خالف شرع دانسته است. از  43ی حق دادخواهی مردم را یا خالف اصل زمینه
و  (3)1ی ماده 1 ی، تبصره (4)0ی ماده« ب»بند  0به اطالق جزء  توانیماین موارد  یجمله

دعوا مقید به زمان است و موجب  )در مواردی که طرح (5)2 یاطالق قطعی بودن قرار ماده
مجلس  0421تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب  ی( الیحهشودیمتضییع حق 

 شورای اسالمی اشاره کرد: 
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تعیین دقیق نام و نام خانوادگی مأمور مورد شکایت و مبنی بر اطالق این تکلیف و الزام شاکی 
ضوع، در مواردی که مأمور به این شکل قابل رد دادخواست شاکی در صورت عدم رعایت این مو

جا که حق دادخواهی افراد را مورد شناسایی نباشد اما از طرق دیگر قابل شناسایی باشد، از آن
 (. 0420)نظرات استداللی شورای نگهبان،  دهد، مغایر قانون اساسی استخدشه قرار می

اسناد و مدارک  یشدهیگواهاطالق الزام شاکی به پیوست رونوشت یا تصویر خوانا و »
مورد استناد خود به دادخواست و رد نمودن دادخواست وی در صورت عدم پیوست نمودن 

علت عدم دسترسی شاکی به تصویر یا رونوشت اسناد به یها، در مواردی که امکان تهیهآن
این حکم باشد؛ زیرا ها ممکن نباشد، موجب تضییع حقوق افراد شده و مغایر شرع میاصل آن

در مواردی که شاکی صرفاً به مضمون اسناد مورد استناد خود آگاهی دارد، لیکن توانایی 
ها را ندارد، موجب رد دادخواست شاکی شده و حقوق افراد مورد دسترسی به متن و اصل آن

 . (0420)نظرات استداللی شورای نگهبان، « گیردتضییع قرار می
هایی که محدودیت مهلت دارند، ر مورد شکایتاطالق قطعیت قرار رد دادخواست د

ها، در صورت زیرا در مورد این نوع شکایت ،آوردوجود میموجبات تضییع حقوق افراد را به
علت اتمام مهلت وجود ندارد، قرار رد دادخواست توسط دفتر، امکان طرح شکایت مجدد به

د دادخواست، حق این افراد در صورت عدم قطعیت و قابل اعتراض بودن قرار ر کهیدرحال
وجود جا که این اطالق، موجبات تضییع حقوق افراد را بهشود. در نتیجه، از آنتضییع نمی

 . (0420)نظرات استداللی شورای نگهبان، است آورد، مغایر با شرع می
و قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری این است که شاکی باید مردم باشند  074داللت اصل 

ظور از مردم، مطلق اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی بوده که به موجب قانون، شکایت و من
های اجرایی اعم از . بنابراین تمام دستگاهستینقابل طرح در دیوان عدالت اداری  هاآناز 

دولتی یا عمومی غیردولتی که به حکم قانون قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند، 
وان شاکی اقدام به طرح شکایت در دیوان کنند. البته پذیرش دعاوی طاری از عنتوانند بهنمی

ی اعتراض مانند اعتراض العادهفوقهای دولتی مانند ورود ثالث، جلب ثالث و طرق دستگاه
های دستگاه یعدم امکان طرح شکایت )ابتدایی( از ناحیه یدادرسی با قاعده یثالث و اعاده

(، با این حال حتی در صورت تحقق عملی آن 14-01: 0424)موالبیگی،  اجرایی منافاتی ندارد
دعاوی حقوق اداری که همانا دعاوی مطرح در روابط  یهم، مرجعیت واحد رسیدگی به کلیه

کند تا مردم/ شهروندان از شهروندان و نهادهای عمومی است، صورت عملی کامل پیدا نمی
های نظام عدالت الصی یابند. یکی از آسیبتعارضات در صالحیت مراجع برای همیشه خ

یی قانونی امکان طرح دعوا از طرف مراجع دولتی علیه اشخاص نزد شناسااداری ایران، عدم 
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ی اداری است که مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقوقی حقوق هادادگاه
موجب صدور  اوالًی عمومی دادگستری است و همین مسئله هادادگاهعمومی علیه اشخاص، 

توانند همانند های عمومی نمیشود؛ ثانیاً دادگاههای مشابه میاحکام متفاوت در حوزه
عدم شناخت اداره و اقتضائات امر عمومی و  لیدلبهی اداری حافظ منافع عمومی هادادگاه

با  هاآنعدم آشنایی دقیق  لیدلبهمدیریت عمومی و نیز عدم تأمین بهتر اصل حاکمیت قانون 
بینی وکیل عدم پیش لیدلبهعالوه، وظایف و اختیارات مقامات و نهادهای عمومی باشند. به

معاضدتی و مساعدت حقوقی رایگان در نظام دادرسی اداری )حداقل در دعاوی مهم و با آثار 
و پیامدهای جدی( برای اشخاص خصوصی، امکان دادخواهی اثربخش در مقام اعتراض به 

ها از جانب هر رو برابری سالحات نهادها و مراجع اداری وجود ندارد. ازاینتصمیمات و اقدام
روست که و مشکالت قانونی و عملی روبه خألهادو طرف، در نظام عدالت اداری ایران با 

نیازمند اصالح قانون در این حوزه است. البته تحقق این امر نیازمند سازوکارهای جدیدی 
ون اساسی( است، چراکه صراحت این اصول، دست شورای قان 074و  071)اصالح اصول 

 . بنددیمگرایانه که رافع مشکل موجود باشد، نگهبان را هم در مقام تفسیر غایی و آفرینش

 . صالحیت دیوان به لحاظ وضعیت طرف شکایت2-1-2
، صالحیت دیوان را 0421قانون تشکیالت و آیین دادرسی اداری دیوان مصوب  01ی ماده

و  هاسازمان، هاشرکتها، د به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهمحدو
، سازمان تأمین اجتماعی و تشکیالت و نهادهای انقالبی و هایشهرداردولتی و  مؤسسات
 43کرده است. در راستای تحقق کامل حق دادخواهی موضوع اصل  هاآنوابسته به  مؤسسات

دیوان  یقی است، دو الیحه در خصوص دیوان عدالت اداری )الیحهقانون اساسی که حق مطل
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  یو الیحه 0413عدالت اداری مصوب 

در مقام بیان حدود  0413مصوب  الیحه 04ی ماده 0مجلس( ارائه شده است. در بند  0421
ایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص رسیدگی به شک صالحیت و اختیارات شعب دیوان،

گانه و نیروهای ی اقدامات و تصمیمات واحدهای اداری قوای سهحقیقی یا حقوقی در زمینه
ها و مؤسسات عمومی ها، نهادهای دولتی، شهردارینظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکت

در « دی آنها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصالحات بعقانون فهرست نهاد»احصاشده در 
آن از سوی شورای محترم  دأییتصالحیت شعب دیوان ذکر شده بود، امری که در صورت 

و همچنین تحقق مطلوب نظام عدالت اداری  43نگهبان، گامی اساسی در جهت تحقق اصل 
سبب را به (3)الیحه 04 یی مادهگانهشش، اما شورای نگهبان اطالق بندهای شدیمبرداشته 
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قانون اساسی  074ی مغایر اصل ردولتیغو تصمیمات واحدهای عمومی  شمول اقدامات
ی جابه متأسفانه( و مجلس شورای اسالمی نیز 113: 0412زاده و همکاران، شناخت )موسی

ی را از ردولتیغعمومی  مؤسساتنهادها و  صرفاًاینکه در مقام تأمین نظر شورای نگهبان، 
مذکور را نیز حذف کرد. بنابر نظرهای  یر مصوبهنهادهای مقرر د یمصوبه حذف کند، بقیه

تشکیالت و آیین دادرسی  یاستداللی اعضای شورای نگهبان که البته در مقام بررسی الیحه
و واحدهای  نیمأمورطرح شکایات نسبت به »مجلس ابراز شده است،  0421دیوان مصوب 

تی اعم از قوه مجریه و سایر دولتی در دیوان عدالت اداری، عام و شامل کلیه نهادهای حکوم
(؛ دیدگاهی که امید زیادی را به تحقق 0420)نظرات استداللی شورای نگهبان، « باشدقوا می

، چراکه دهدیمحق مطلق دادخواهی و تظلم نسبت به حکومت و تحقق عدالت اداری نوید 
حکومتی است، و واحدهای  مأموران یدعوا در دعاوی اداری، همه یاین نظر، خوانده براساس
ی قابل نقد است، به این دلیل ردولتیغعمومی  مؤسساتاز جهت خارج کردن نهادها و  هرچند

زعم . بهشودیممشابه از دو مرجع متفاوت  یکه موجبات صدور احکام متفاوت در حوزه
مقننه و  یهای اداری )غیر از امور خاص تقنین( قوهبرخی حقوقدانان شکایت از بخش

قضاییه )غیر از امور خاص قضایی که امر قضاوت است( را با توجه به  یری قوههای ادابخش
ای موارد متفاوت است عملی دیوان در پاره یدانند، اما رویهدیوان شایسته می سیتأس یفلسفه

 هرچند(. از طرف دیگر، 12: 0424باشد )موالبیگی، و حتی دارای تفسیر دوگانه در عملکرد می
و نهادهای عمومی غیردولتی تفکیک  مؤسساتی بین نهادهای انقالبی و درستبهقانون دیوان 

دهد، همچنان قائل شده و شکایت از نهادهای انقالبی در دیوان را مورد پذیرش قرار می
و نهادهای عمومی غیردولتی با وجود اقدام به امر عمومی و برخورداری از  مؤسسات

تضییق و  گونهنیایت دیوان ذکر شده است. صالحیت اعمال قدرت عمومی خارج از صالح
قانون اساسی و مغایر حق دسترسی به  43و  074تحدید صالحیت دیوان، خالف روح اصول 

حکومت در  یعدالت اداری است و شایسته بود که دولت در مفهومی موسع، یعنی مجموعه
س، شورای نگهبان، ی اداری مجلهابخشعبارت دیگر، برابر شهروندان قابل شکایت باشند. به

قضاییه، مشمول صالحیت دیوان باید  یمجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان و قوه
ی اداری مراجع مذکور باشیم، حق دادخواهی هابخشباشد. اگر قائل به عدم امکان شکایت از 

ی دادگستری باشیم، هادادگاهو اگر قائل به صالحیت  میاکردهرا نقض  43موضوع اصل 
و دیوان عدالت( در  هادادگاهخواسته یا ناخواسته به صدور آرای متعارض دو مرجع )

که خالف امنیت حقوقی و قضایی است. امری که با وجود  میادادهی مشابه رضایت هاحوزه
ی و بدون توجه به نظرهای شیاندمصلحتارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون 
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فعلی موجود در  یو برطرف کردن مشکالت عدیده وفصلحلمر در جهت کارشناسان ا
صورت فعلی تصویب کرد را به 01 یصالحیت شعب دیوان )بدوی و تجدیدنظر( ماده یحیطه

ی ریکارگبهنهادی که برخالف شورای نگهبان که گاهی اوقات، ظاهر اصول دست شورا را در 
تای فراهم کردن اقتضای حق مطلق دادخواهی و روش تفسیر غایی اصول قانون اساسی در راس

با توسل به معیار مصلحت نظام عدالت اداری به این  توانستیم، بنددیمتأمین عدالت اداری 
 برای همیشه پایان دهد. مسئله

 . صالحیت شعب دیوان به لحاظ موضوع شکایت2-1-3
ی )همانند فرانسه منظور تحقق کامل و جامع حق دادخواهشکل مطلوب صالحیت دیوان به

در روابط مقامات و نهادهای عمومی و  جادشدهیادعاوی  یو آلمان( این است که همه
ی اداری قابل رسیدگی باشد تا مرجع واحد صالح به رسیدگی هادادگاهشهروندان در مراجع و 

شده و شهروندان با دوگانگی و تعارض و سردرگمی مواجه نشوند. در وضعیت مطلوب 
عمال اداری یکجانبه( و اعمال اداری دوجانبه، اقدامات و نیز ترک تصمیم و اقدام تصمیمات )ا

ی اداری باید باشد. در این هادادگاهمقام و نهادهای عمومی، قابل رسیدگی در مراجع و 
های مراجع های دادخواهی، سرگردانی ناشی از تعارض صالحیتصورت پیچیدگی آیین

های متعدد موجب سلب یا تضییق حق دادخواهی های دادرسیهدادرسی و هزین یقانونی، اطاله
عملی  ییا دسترسی به عدالت اداری نخواهد بود. اما هم از منظر مقررات قانونی و هم رویه

هایی وجود دارد که حق دسترسی به دادگستری دیوان، از نظر موضوع صالحیت نیز چالش
ی هیأت عمومی رأدهد. اوالً براساس می الشعاع قرارتحت شدتبه)نظام عدالت اداری( را 

رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها  12/1/75 یمورخه 44 یدیوان عدالت اداری به شماره
( قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل 01 یباشد خارج از شمول )مادهکه مسائل حقوقی می

 طرح در دیوان ذکر نشده است.
هایی تخدامی مستخدمان عمومی، استثنائات و در نتیجه پیچیدگیشکایات اس یدوم، در زمینه 

به کارمندان شورای نگهبان، مجمع تشخیص  توانیماین استثناها  یوجود دارد؛ از جمله
مصلحت نظام، مجلس خبرگان، کارمندان )غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری(، مجلس 

ی اشاره کرد. در این زمینه، شورای ردولتیغمی )مشموالن قوانین خاص( و کارمندان نهادهای عمو
مجلس و نیز  0413دیوان عدالت اداری مصوب  یالیحه (7)04ی ماده 4محترم نگهبان بند 

تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  یالیحه (1)01ی ماده 0بند « ب»و « الف»های جزء
قانون  074ی مغایر اصل دولتریغسبب شمول واحدهای عمومی مجلس را به 0421اداری مصوب 
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 هاآنی اعضای شورا بود و در نظرهای استداللی همه دیتأکاساسی شناخت. دیدگاهی که مورد 
 منظور رسیدگیبه« اداری عدالت دیوان»قانون اساسی  074 به موجب اصل: »منعکس شده است

و  دولتی هاینامهاحدها یا آیینیا و مأمورین به نسبت مردم و اعتراضات ، تظلّماتشکایات به
ها تشکیل شده است. بر این اساس، صالحیت دیوان، صرفاً رسیدگی به آن حقوق احقاق

حیت و تکلیفی شکایات مردم نسبت به نهادهای دولتی است و نسبت به نهادهای غیردولتی صال
مأمورین و واحدهای تفسیری شورای نگهبان هرچند طرح شکایات نسبت به  ندارد. براساس نظر

دولتی در دیوان عدالت اداری، عام و شامل کلیة نهادهای حکومتی اعم از قوه مجریه و سایر قوا 
ها و نامهدولتی صرفاً تصویب هاینامهها و آییننامهباشد، اما شکایت نسبت به تصویبمی

، اطالق این رونیازا .شودقوا نمیو شامل سایر  ردیگیمجریه را در برم مصوب قوه هاینامهآیین
« ، مغایر قانون اساسی استردیگیماده که هم نهادهای دولتی و هم نهادهای غیردولتی را در برم

 .(0420)نظرات استداللی شورای نگهبان، 
ی از صالحیت دیوان شده ردولتیغموجب خروج مستخدمان نهادهای عمومی  این نظر 

 هاآنی را مرجع صالح به رسیدگی به شکایات استخدامی ی دادگسترهادادگاهاست و اگر 
مشابه  یاز دو مرجع صالح در یک حوزه صادرشدهبدانیم، موجبات صدور آرای متعارض 

را نیز صالح ندانیم )امری که در بسیاری از  هادادگاهاستخدامی( خواهیم بود و اگر  ی)حوزه
قرار عدم صالحیت به نفع دیوان صادر در خصوص شکایات استخدامی  هادادگاهموارد توسط 

دادرسی ناشی از سرگردانی بین مراجع و در  ی(، نقض حق دادخواهی)از نظر اطالهشودیم
 کردن از شکایت( یا تحدید حق دادخواهی صورت گرفته است.  نظرصرف تینها

گذار ی دادگستری واهادادگاهسوم، تعیین میزان خسارت پس از احراز تخلف توسط دیوان به 
دیوان عدالت اداری  یالیحه (2)05 یشده است. در این زمینه نیز شورای محترم نگهبان ماده

مجلس که دیوان را در صورت صالحیت نسبت به اصل شکایت، صالح به تعیین  0413مصوب 
صالحیت دیوان عدالت اداری  یسبب توسعه، بهدکریممیزان خسارت و حکم به جبران آن 

دادرسی، پرداخت  یموجب اطاله شدتبهقانون اساسی دانسته است؛ امری که  074مغایر اصل 
ی تضییق )و حتی سلب( حق دسترسی به عدالت اداری نوعبهآن،  تبعبهدادرسی و  یدو هزینه

دیوان صالحیت رسیدگی به اصل  کهیدرصورتمذکور،  یشود، چراکه وقتی به موجب مقررهمی
پس از احراز ورود خسارت، میزان آن را تعیین کند و این امر  نستتوایمشکایت را داشته باشد، 

صالحیت  یتوسعه وجهچیهبهو  است زیناذن در شیء، اذن در لوازم آن  یموافق با قاعده کامالً
. ضمن اینکه نص صریحی که قانونگذار عادی را از اعطای این شودینمدیوان محسوب 

 قانون اساسی وجود ندارد. صالحیت به دیوان منع کرده باشد، در 
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 هاآنتوانند در دیوان به های دولتی نمیقضایی، دستگاهچهارم، در مورد آرای مراجع شبه
های مشابه اعتراض کنند، امری که موجب صدور آرای متعارض توسط دو مرجع متفاوت در حوزه

 دهد. ع قرار میالشعاشود و حقوق شهروندان را در فرایند دسترسی به عدالت اداری تحتمی
 یقضایی، با توجه به رویهپنجم، همچنین در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای مراجع شبه

یا نقض آرای  دییتأقانون دیوان، آرای شعب بدوی اعم از  35 یعملی دیوان و مستفاد از ماده
دادرسی و تضییع وقت  یاین مراجع در شعب تجدیدنظر قابل اعتراض است که موجب اطاله

( 75-45: 0424شود )موالبیگی، ها در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان میمردم و تراکم پرونده
 .گرددیمو این مسئله نیز موجب سلب یا حداقل تحدید حق دادخواهی شهروندان 

 . صالحیت هیات عمومی2-2
اساساً مقررات اداری برخالف قانون که از نظر رعایت قانون اساسی و شرع )که 

های اسالمی، ملی، حقوق شهروندان و صالحیت نهادها و مقامات اصول و ارزش یهدربرگیرند
ند توسط مرجع نظارتی یعنی شورای نگهبان قابل نظارت بوده و وضع آن نیز دارای اعمومی

ی کنندهنییتعتشریفات است( تشریفات الزامی قانونگذاری را ندارد، زیرا فرض بر آن است که 
ی مستقل هانامهنییآشهروندان نیستند. البته اگر مقررات اداری از جمله حقوق و تکالیف برای 

حقوق و تکالیفی برای شهروندان باشد، حداقل  یی داشته و دربرگیرندهسازمانبرون یجنبه
صورت رسمی منتشر شود و به اطالع عموم برسد و در راستای تضمین عدم نقض باید به

و تعیین صالحیت هر یک از نهادهای عمومی صورت حقوق شهروندان که با تحدید قدرت 
توانند غیرقابل هنجاری )تضمین اصل حاکمیت قانون( نمی مراتبسلسلهو نیز رعایت  ردیگیم

رو هر گونه استثنا قائل شدن به مقررات اداری مبنی بر عدم نظارت قضایی باشند. ازاین
یا تضییق حقوق و تکالیف  که موجب سلبخصوص زمانی)به هاآنی قضایی ریپذنظارت

شهروندی شده یا فراتر از صالحیت خود عمل کرده باشد(، سلب حق دادخواهی یا حق 
صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،  یدسترسی به عدالت اداری است. در حوزه

 یی قوههانامهنییآمجریه )مانند  یی نهادهای خارج از قوههامصوبهطرح شکایات مشابه علیه 
ی هاهیروو  هابرداشتقضاییه و...( و وجود  یمقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه

قضاییه را وادار به درخواست نظر تفسیری از  یمفهوم دولت، ریاست قوه یمتناقض درباره
و  هانامهبیتصوآیا محدوده دیوان عدالت اداری در این اصل شامل »شورای نگهبان کرد: 

و همچنین مصوبات  هاآنی اداری وابسته به هاسازمانه مقننه و قضاییه و ی قوهانامهنییآ
شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و 
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در «. باشد؟ی دولت به معنای قوه مجریه میهانامهبیتصویا مخصوص به  شودیمامثال آن نیز 
ی تفسیری شماره قضاییه، شورای نگهبان در نظر یرئیس قوه یپاسخ به استفساریه

با توجه به قرینه قوه مجریه در »اعالم کرد:  صراحتبه 10/01/0414 یمورخه 2417/41/14
 «. قانون اساسی، مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است 071قسمت اخیر اصل 

 0413ان عدالت اداری مصوب دیو یالیحه (01)11ی ماده 0شورای محترم نگهبان بند 
مجریه و  یبه قوای دیگر غیر از قوه هانامهنییآو  هانامهبیتصو یسبب توسعهمجلس را به

قانون اساسی دانست  074ی مغایر اصل ردولتیغعمومی  مؤسساتنیز تسری آن به 
 (.114: 0412زاده و همکاران، )موسی

تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  ییحهال (00)01 یماده 1 یهمچنین این شورا تبصره
 (01)4 یقانون اساسی و تبصره 074و  57،071را مغایر اصول  0421عدالت اداری مصوب 

قانون اساسی دانست. البته نظرهای اعضای محترم  074و  071مذکور را مغایر اصول  یماده
 : میپردازیم هاآنبه  اختصاربهشورای نگهبان در خصوص مواد مذکور متفاوت بود که 

 است: شده رادیادر خصوص مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی بین اعضای شورا دو نظر  
دولتی،  هاینامهشکایت نسبت به آیین تفسیری شورای نگهبان، براساس نظریه»نظر اول: 
ایر قوا گیرد و شامل سمجریه را در برمی مصوب قوه هاینامهها و آییننامهصرفاً تصویب

جا که مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را قابل شکایت و شود؛ لذا این مصوبه از آننمی
قانون اساسی و نظریه  074و  071داند، مغایر اصول رسیدگی در دیوان عدالت اداری می

 .(0420)نظرات استداللی شورای نگهبان، « باشدتفسیری شورای نگهبان در این خصوص می
شود که در دو صورت امکان ابطال استفاده میقانون اساسی  071از اصل »نظر دوم: 

ها و نامهکه تصویبدولتی در دیوان ممکن است: یکی زمانی هاینامهها و آییننامهتصویب
که این مصوبات، است و دیگری، زمانی اسالمی و مقررات های دولتی، مخالف قوانیننامهآیین

کننده باشد. بر این اساس، اگر مواردی اتفاق بیفتد که شورای وضع اختیاراتاز حدود  خارج
اختیارات خود )اختیارات مندرج در اساسنامه شورا(،  یهعالی انقالب فرهنگی خارج از حیط

 071رسد این مصوبات براساس اصل نظر مینامه بنماید، بهاقدام به تصویب مصوبه یا آیین
 .(0420)نظرات استداللی شورای نگهبان،  «دگی و ابطال در دیوان باشدقانون اساسی، قابل رسی

بین اعضای شورا دو نظر ایراد مقننه نیز  یقضاییه و قوه یدر خصوص مصوبات اداری قوه
 به عدم مغایرت است: قائلدیدگاه اول بر مغایرت و دیدگاه دوم شده است: 

پیرامون این اصل، شکایات نسبت به  تفسیری شورای نگهبان نظربراساس دیدگاه مغایرت: 
مجریه و سایر  ینهادهای حکومتی؛ اعم از قوه یمأمورین و واحدهای دولتی عام و شامل کلیه
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مصوب  هاینامهها و آییننامهدولتی صرفاً تصویب هاینامهباشد، اما شکایت نسبت به آیینقوا می
جا که مصوبات مصوبه از آن شود؛ لذا اینر قوا نمیگیرد و شامل سایمجریه را در برمی یقوه

مصوبات اداری مجلس  یهای وابسته به آن و نیز کلیهسازمان ییه و کلیهیقضا یاداری قوه
و  071داند، مغایر اصول شورای اسالمی را قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می

تنها این ماده، نه. باشددر این خصوص میتفسیری شورای نگهبان  و نظر قانون اساسی 074
مصوبات اداری مجلس شورای اسالمی را قابل شکایت و رسیدگی در  یها بلکه کلیهنامهآیین

هیأت عمومی دیوان دانسته است؛ به این معنا که مصوبات اداری مجلس مانند استیضاح وزرا نیز 
قانون  23از این جهت، مغایر با اصل  باشد. بر این اساس، این مادهقابل شکایت در دیوان می

بر  اسالمی از نظر انطباق شورای مجلس مصوبات یاساسی است؛ زیرا وفق این اصل، کلیه
 باشند، نه در دیوان عدالت اداریمی نگهبان قابل بررسی شورای اساسی در و قانون اسالم موازین

 .(0420)نظرات استداللی شورای نگهبان، 
صالحیت عام  در خصوصقانون اساسی و  074این ماده ذیل اصل  :عدم مغایرت دیدگاه

و  ، تظلماتشکایات به منظور رسیدگیبه اداری عدالت ، دیوان. به موجب این اصلاستدیوان 
 ستأسی ها،آن حقوق و احقاق دولتی هاینامهیا واحدها یا آیین مأمورین به نسبت مردم اعتراضات

مجریه و در معنای دیگر  یشود: در یک معنا به مفهوم قوهگردد. دولت در چند معنا استفاده میمی
باشد، بلکه اعم مجریه نمی یجا دولت به معنای قوهبه معنای حاکمیت عمومی و حکومت. در این
های مهناینیآ 074حکومت است. در نتیجه، اصل  لاز آن و به معنای تمامی ارکان حاکمیت و ک

 .(0420)نظرات استداللی شورای نگهبان،  ردیگییه را نیز در برمیقضا یاداری قوه
تفسیری مضیق و ادبی از مفهوم دولت در اصول  یتفسیری شورای نگهبان تنها به ارائه نظر

عملی آن چیزی جز تحدید امکان دادخواهی  یقانون اساسی پرداخته است، اما نتیجه 074و  071
( و در صورت 010: 0417اقتدار عمومی نیست )گرجی،  یکنندهاری از نهادهای اعمالعلیه بسی

ی انامهنییآوفاداری مطلق قانونگذار به رویکردهای تفسیری شورای نگهبان بسیاری از اعمال 
ی با ازانهیگرو چنین رویکرد نظارت شودیمنهادهای قدرت عمومی از قلمرو نظارت خارج 

نخستین دادرسی اداری که فراهم  یآن( و فلسفه 43اصل  ژهیوبهون اساسی )اصول بنیادین قان
آوردن امکان دادخواهی مردم علیه اعمال تمامی قوای حکومتی و تشکیالت دولتی است، تهافت 

حاکمیت قانون تمامی نهادهای متصل به اقتدار عمومی یا خدمت  یآشکار دارد. در اندیشه
 توانستیم(. شورای نگهبان 014: 0417نظارت قرار گیرند )گرجی، ی تحت اگونهبهعمومی باید 

دیوان( و با نگاهی به دیگر اصول  سیتأسبا تفسیری غایی )با توجه به فلسفه و غایت اساسی 
نهادها،  یکلیه»(، امکان نظارت بر اعمال مندنظامآن )تفسیر  43قانون اساسی از جمله اصل 
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عمومی اعم از انتفاعی و  مؤسساتو انواع مختلف  هاشرکت، هاسازمان، هاوزارتخانهتشکیالت، 
 ماًیمستقرا که به موجب اذن صریح یا ضمنی قانونگذار ایجاد و  المنفعهعامی و حتی رانتفاعیغ
و  شوندیماداره  هاآنی مراجع و مقامات قانونی یا تحت نظارت استصوابی و قیمومت لهیوسبه

دولت یا وجوه عمومی تأمین  یومی محسوب و از طریق خزانهجزو اموال عم هاآن یبودجه
 (.043: 0471)صدرالحفاظی، « ساختیمفراهم  گرددیم

تشکیالت و آیین دادرسی  یخود، موارد اختالفی الیحه یاصرار مجلس بر مصوبه لیدلبه
فعلی قانون تشکیالت و آیین  01 یدیوان عدالت به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و ماده

دادرسی دیوان عدالت اداری در مجمع تصویب شد و تنها مستثنیات صالحیت هیأت عمومی 
یه و صرفاً یقضا یی قوهیرسیدگی به تصمیمات قضا» دارد:این ماده است که مقرر می یتبصره

یه و مصوبات و تصمیمات شورای یقضا یها و تصمیمات رئیس قوه، بخشنامههانامهنییآ
مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول  نگهبان، مجمع تشخیص

البته این تبصره نیز ابهاماتی دارد که در صورت تفسیر موسع عرصه را «. این ماده خارج است
با تفسیر سازگار با حق مطلق دادخواهی که  توانیمو تنها  کندیمبر حق دادخواهی تنگ 

آن ابهامات را برطرف کرد. ذکر مصادیق مستثنا از عدالت اداری نیز باشد،  یکنندهتأمین
این موضوع است که منظور از  دیمؤ 01ی ماده یصالحیت هیأت عمومی به شرح تبصره

ناظر بر  صرفاًکار رفته، دولت به معنای اعم است و به 01 یماده 0دولتی که در بند  یکلمه
و چنانچه منظور  اندمجریه یج از قوهمجریه نیست، زیرا عمده مصادیق مورد استثنا خار یقوه
مجریه است  یمجریه بود، مستثنا کردن مصادیق مذکور که خارج از قوه یقوه« دولتی»از 

صالحیت رسیدگی  01 یمبنایی نداشت، بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده
جز موارد ی اعم( بهو مقررات دولتی )به معنا هانامهنییآبه مصوبات و تصمیمات کلی 

 صرفاً(. البته این موارد استثناشده، 017-013: 0424مستثناشده در تبصره را دارد )موالبیگی، 
شامل وظایف خاص شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری 

و شامل تصمیمات اداری، استخدامی و مالی که توسط مسئولین اجرایی این نهادها  دشویم
عنوان نهاد اجرایی، مستثنا شدن مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم به. گرددینم، شودیماتخاذ 

 یکه اگر قائل به این نظریه هاستآن دییتأسبب نظارت مقام والیت بر مصوبات این نهاد و به
 نشأمقام برای نظارت بر اجرای قانون اساسی با توجه به  نیترمناسبباشیم که  نانهیبواقع

بر نظارت بر انطباق مصوبات این نهاد با قانون اساسی  توانیمای بودن، مقام والیت است، فراقوه
ی خود توسط مقام والیت قائل بود. البته مصوبات و تصمیمات هاتیصالحو خارج نشدن آن از 

 ینکته نیست. 01 یماده یمشمول حکم مقرر در تبصره هاشهرستانو  هااستانشورای تأمین 
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قانون  15و  041اجرای اصول  یقانون نحوه 1 یشایان ذکر اینکه حکم مقرر در تبصره
نسخ نشده و کماکان معتبر است، اما  01 یچون حکم خاصی است، با اطالق ماده (04)اساسی

دولتی اظهار نظر نکرده  یرئیس مجلس در خصوص یک مصوبه کهیدرصورتتواند دیوان می
قانون اساسی،  15صمیم کند. همچنین مصوباتی که در اجرای اصل است، رسیدگی و اتخاذ ت

دولتی یا وابسته به دولت( را  مؤسساتو  هاشرکت، هاسازمان ی)اساسنامه هاآنمجلس تصویب 
به دولت واگذار کرده است، از حیث عدم مغایرت با احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی 

گونه مصوبات نیز چون در حکم مقررات قانونی است، در اینشورای نگهبان برسد.  دییتأباید به 
هیأت عمومی قابل رسیدگی نیست. اما برخی استثنائات بر صالحیت دیوان براساس آرای 

دیوان نیز وجود دارد که با توجه به اثر سلب یا تحدید حق دادخواهی قابل نقد  یوحدت رویه
 رویکرد خود را تغییر دهد. 01 یماده یاست و باید دیوان با توجه به حکم عام تبصره
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 گيرینتيجه
حق مطلق دسترسی  یکنندهقانون اساسی تضمین 43در نظام جمهوری اسالمی ایران اصل 

قانون  074به دادگستری است و دیوان عدالت اداری مرجع تحقق عدالت اداری موضوع اصل 
عمل این دیوان  ینحوه ، حدود اختیارات و074ذیل اصل  براساسشود. اساسی محسوب می

، اندکردهروند تکاملی را طی  هرچندشده در این زمینه . قوانین وضعکندیمرا قانون معین 
چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ  اندنتوانستهدر این نوشتار بررسی شد،  کههمچنان

قانون  074عدالت اداری باشند و در روند قانونگذاری موضوع اصل  یکنندهصالحیت، تأمین
قانون اساسی تحدید شده است و این امر  43اساسی حق دسترسی به دادگستری موضوع اصل 

است. نظرهای شورای محترم  قرار دادهالشعاع موضوع دسترسی به عدالت اداری را تحت
مهم و  یحق دادخواهی است، اما در دو حوزه یکنندهنگهبان در موارد متعددی تقویت

قانون دیوان و  01ی الحیت شعب )بدوی و تجدیدنظر( موضوع مادهیعنی ص رگذاریتأث
قانون دیوان، مبتنی بر تفسیر ادبی و لفظی بوده و  01 یصالحیت هیأت عمومی موضوع ماده

قانون اساسی نبوده است )تحدید  43کامل حق مطلق دادخواهی موضوع اصل  یکنندهتأمین
گرا با توسل به روش تفسیر غایی یا نتیجه تواندو می توانستیمحق دادخواهی(. شورا 

)توجه به اصول دیگر از جمله  مندنظاموجودی دیوان عدالت اداری( و نیز تفسیر  ی)فلسفه
نقش مجمع  مسئلهو سایر اصول( حق دادخواهی را تقویت کند. اما در این  053و  43اصول 

عنوان م ندارد، بهی شورای محترم نگهبان را ههاتیمحدودتشخیص مصلحت نظام که 
که مشکالت نظام عدالت  رفتیمبود و انتظار  کنندهنییتعی مصلحت خیلی دهندهصیتشخ

صالحیتی )همان موارد ارجاع  یاداری را از نظر حق دسترسی به این نظام، حداقل در حوزه
موارد ، در این متأسفانهکند که  وفصلحلقانون دیوان( برای همیشه  01و  01: اصول شدهداده

ی و با استفاده از نظرهای علمی و شیاندمصلحتبا  شدهدادهمجمع در تصویب موارد ارجاع 
 کارشناسانه اقدام نکرده است. 
که نظام عدالت اداری ما متناسب با تحوالت و در راستای  کندیمدسترسی به عدالت اقتضا 

ی ساختاری هانهیزمها و کارامدی و اثربخشی سیر تکاملی را طی کند و با فراهم کردن بستر
)در سه سطح و شبیه ساختار نظام عدالت مدنی یا کیفری( و صالحیتی، به تمام دعاوی مطرح 
در روابط بین دولت و شهروندان رسیدگی کنند. امری که با تغییر نگرش و همیاری مراجع 

ع ، مجلس و مجم051لوایح قضایی موضوع اصل  یقضاییه در مقام ارائه یمربوط )قوه
تشخیص مصلحت در مقام تصویب و شورای نگهبان در مقام تفسیر و نظارت( به سمت 
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است. ابتکار ایجاد شعبات استانی و شهرستانی دیوان به موجب  ریپذاصالحگرا رویکرد نتیجه
که از طریق لوایح  گرددیبرمقضاییه )ریاست محترم قوه(  یقانون اساسی به قوه 051اصل 

 برطرفست تا حداقل مشکل دسترسی فیزیکی و مکانی به دادگستری ا ریپذامکانقضایی 
دعاوی حقوق  یشود، اما حاکمیت مرجع واحد دادرسی اداری صالح به رسیدگی به کلیه

 074و  071دعاوی مطرح در روابط دولت و شهروندان( جز با اصالح اصول  یاداری )کلیه
 نیست. ریپذامکانقانون اساسی 

ت فعلی نسبت مراجع شبه قضایی با اصول و قواعد دادرسی منصفانه ضمن اینکه در وضعی
صورت کارامد و اثربخش تعیین و تعریف نشده با دیوان عدالت اداری به هاآنو نیز نسبت 

و این امر اقتضای  دهدیمحق دادخواهی منصفانه را تحت تأثیر قرار  مسئلهاست که این 
 .طلبدیمیا قانون جامع آیین دادرسی اداری را تدوین و تصویب قانون جامع عدالت اداری 
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 .نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت -0
 .1 یماده 1 یتبصره .4

اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست  شدهیتصویر خوانا و گواه شاکی باید رونوشت یا» -1 یماده
 ...«.دادخواست نماید

در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی » -1 یتبصره
ا ها بنشده است ولی باید تصدیق آنممکن نباشد، دیوان مکلف به قبول تصویر یا رونوشت گواهی

 .«اصل اسناد را از واحد مربوط بخواهد
چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار » -2 یماده .9

 .«شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیستمدیر دفتر شعبه، رد می

 از: نداعبارت 04 یی مادهگانهششی بندها . 6
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و »ـ 0بند 

های دولتی، گانه و نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکتتصمیمات واحدهای اداری قوای سه
ومی ها و مؤسسات عمها و مؤسسات عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها، نهادشهرداری

 «. غیردولتی و اصالحات بعدی آن
ها و ی علمی دانشگاههاتیأهرسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات قضات، اعضای »ـ 4بند 

ها و مؤسسات قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحد»مؤسسات آموزش عالی، مشمولین 
مستلزم  هاآنین قانون نسبت به این ماده و همچنین مستخدمین مؤسسات که شمول ا 0مذکور در بند 

ها و ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری، نسبت به اقدامات و تصمیمات متخذه از سوی واحد
 «مؤسسات مذکور، از حیث تضییع حقوق استخدامی.

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و »ـ 3بند 
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این ماده، صرفاً  4و  1، 0ها و مؤسسات دولتی و عمومی مذکور در بندهای احدتصمیمات مأمورین و
  «های قانونی مربوط به آنان.در رابطه با امور راجع به وظایف و مسئولیت

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به خودداری »ـ 5بند 
به شرح مذکور در  هاآناجع اختصاصی اداری و یا مأمورین ها و مؤسسات دولتی و عمومی و مرواحد

های قانونی مربوطه که موجب تضییع حقوق آنان بندهای قبلی این ماده، از انجام وظایف و مسئولیت
 « شده باشد.

رسیدگی به شکایات راجع به تصمیمات و مصوبات و آراء قطعی دانشگاه آزاد اسالمی و سایر »ـ 3بند 
ی مواردی از قبیل ممیزی، ارزیابی استثنابهمؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیرانتفاعی ها و دانشگاه

های های حل اختالف قانون شوراهای اسالمی و سازمانعلمی و نقل و انتقاالت دانشجویی، هیأت
 «ای از قبیل سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی.اداری حرفه

ها و های علمی دانشگاه، تظلمات و اعتراضات قضات، اعضای هیأترسیدگی به شکایات»ـ 4بند  .7
ها و مؤسسات و سایر مستخدمین واحد« قانون استخدام کشوری»مؤسسات آموزش عالی، مشمولین 

مستلزم  هاآناین ماده و همچنین مستخدمین مؤسسات که شمول این قانون نسبت به  0مذکور در بند 
ها و کشوری، نسبت به اقدامات و تصمیمات متخذه از سوی واحدذکر نام است اعم از لشکری و 

 «مؤسسات مذکور، از حیث تضییع حقوق استخدامی.
 :صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است» -01 یماده .1
 :رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از -0

های دولتی، ها، مؤسسات، شرکتها، سازماندولتی اعم از وزارتخانهتصمیمات و اقدامات واحدهای  -الف
هایی که شمول ها و سایر دستگاهمؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مؤسسات وابسته به آن

 .ها مستلزم ذکر یا تصریح نام استقانون بر آن
ها وری که راجع به وظایف آنتصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند )الف( در ام -ب

 .«است
( 04شاکی مدعی ورود خسارتی از ناحیه اشخاص یا مراجع مذکور در ماده ) کهیدرصورت»ـ 05ی ماده .5

گردد و دیوان صالحیت رسیدگی به اصل شکایت را داشته باشد، شعبه دیوان پس از بررسی دالئل طرفین 
  «.نمایدوده و حکم به جبران آن صادر میو احراز ورود خسارت، میزان خسارت را مشخص نم

باشند و تشریفات شعب دیوان در رسیدگی به این موارد در حکم شعب حقوقی دادگستری می»تبصره ـ 
نفع، مطابق دادرسی و شرایط تجدیدنظرخواهی از سوی ذی یرسیدگی در این قسمت از قبیل هزینه

خیص نیز در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی باشد. شعب تشمقررات قانون آیین دادرسی مدنی می
 « باشند.موضوع این ماده حسب مورد، در حکم شعب تجدیدنظر استان یا شعب دیوان عالی کشور می

 حدود صالحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: »ـ 11 یماده .30
ها و تصمیمات اداری نامه، آیینهانامهبیتصوـ رسیدگی به اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به 0

ها و مؤسسات عمومی غیردولتی از حیث گانه، نهادهای صادره از قوای سهو سایر مقررات و نظامنامه
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از  هاآنبا قانون اساسی یا عادی و یا خارج بودن  هاآنبا احکام شرع و یا مغایرت  هاآنمخالفت مدلول 
 «کننده.حدود اختیارات مرجع تصویب

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و » -1 یتبصره .33
  .«وظایف این شورا باشد قابل شکایت و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است

های وابسته به آن قابل شکایت و یه و کلیه مصوبات سازمانیمصوبات اداری قوه قضا» -4 یتبصره .32
 «.ومی دیوان استرسیدگی در هیأت عم

های نامهها و تصویبنامهینیدر مواردی که رئیس مجلس شورای اسالمی مصوبات، آ»ـ  1ی تبصره .31
( قانون اساسی را مغایر با 041وهشتم )( و یکصدو سی15مقامات مذکور در اصول هشتادوپنجم )

است و دیوان عدالت اداری االتباع متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و الزم
موارد صالحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکرشده  گونهنینسبت به ا

االجراء است و شامل موارد باشد. این قانون از تاریخ تصویب الزمبا رئیس مجلس شورای اسالمی می
کلیه قوانین مغایر ازجمله قانون  شود. همچنینقبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می

 .«شودنسخ می 03/01/0411( قانون دیوان عدالت اداری مصوب 15استفساریه ماده )
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Abstract  
Undeniable and unrestrainable is the absolute right to access to 

Judiciary guaranteed with the Article 34 of the Constitution of the Islamic 
Republic of Iran. Beside this, Articles 170 and 173 of the Constitution are 
the institutional guarantees of the right to petition by means of the 
Administrative Justice Court. Following issues would be raised in this 
regard: would the Law on the Organization and Procedure of the 
Administrative Justice Court provide the absolute right to access to justice 
or the current mechanism needs essential amendments? Would the 
Comments of the Guardian Council regarding the legislative process in the 
area of Articles 170 and 173 of the Constitution strengthen the right to 
access to justice or undermine it? This research through collecting data 
from various legal sources and with a descriptive-analytic method seeks to 
answer these questions. It seems that the Law on the Organization and 
Procedure of the Administrative Justice Court can’t fully provide the right 
to access to court and administrative justice. Therefore, the structure and 
jurisdiction of the administrative justice system necessarily should be 
amended toward a result-oriented approach by means of changing the 
attitude and by cooperation of the related entities; the Judiciary while 
preparing the judicial bills set forth in Article 158, the Islamic Consultative 
Assembly and if necessary, the State Expediency Council while enacting 
bills and the Guardian Council while reviewing the Constitutionality of the 
enacted bills. It seems the ideal status of the administrative justice system 
requires the Articles 170 and 173 of the Constitution to be amended.  

Key words 
Right to Access to Judiciary, Administrative Justice Court, Guardian 

Council, Judicial Review of Administrative Acts. 
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Abstract 
One of the apparent principles of budgeting is annuality also reflected in 

the Constitution of Iran. But what is the foundation of this principle despite 

its clarity? This article as a library research is based on the methods of 

historical and comparative analysis to find the origins of the annual 

budgeting principle and to clarify the amount of preservation and survival 

of those origins in the actual era and to consider the efficiency of the annual 

budgeting principle to provide the goals. This study indicates that the 

annual budgeting principle is on the basis of two main foundations: the 

annual revenue of the government and the impossibility of auditing in less 

than a year which is nowadays not mattered. Beside this, the subsequent 

consequences of annuality like comparative insight and strategic targeting 

would be provided by other means such as long-term financial planning. 

The annual budgeting principle is in practice implemented with numerous 

exceptions. Although the increase in budgeting intervals makes the 

governments not to appropriately react in front of changing people’s will 

and power rotation, every government in the actual situation is somehow 

involved with the consequences of previous policy-makings. Due to the 

facilities and requirements of the present era, there is no need to emphasize 

on the annuality of the budget as a principle. 

Key words 
Budgeting Principles, Annuality Principle, Financial Plan, Budgeting, 

Budget History, Fiscal Law. 
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Abstract 
Central to a precise understanding of the stance of the Constitution in a 

country is to scrutinize the scopes and restrictions of the Constitutional 
review of the ordinary laws. The Indian Constitution is an interesting 
adaptation of the British parliamentary sovereignty and American judicial 
sovereignty. The main question is to clarify the areas of Constitutional 
review of the ordinary laws of the parliament and its limitations. The 
review of the Constitutionality of the laws is implemented based on two 
concepts: First, the fundamental rights regarding the ordinary laws, and 
second the basic structure regarding the Constitutional amendments. The 
restrictions imposed on the Indian Constitutional review are composed of 
two general classes: Constraints due to the exceptional circumstances and 
restrictions regarding the legal structure of India. Proceedings without legal 
ceremonies, military rule and declaration of necessity are subject to the first 
exception, and power of the parliament to amend the Constitution and the 
posteriori review relate to the second limitation which have an insignificant 
impact on Constitutional review due to being provisional and exceptional. 
Therefore, despite the relative sovereignty of the Parliament in India, the 
vast scope of the provisions subject to Constitutional review has created a 
great status for the Constitution against the enactments of the parliament 
and the Supreme Court develops this supremacy through its well-founded 
decisions. 

Key words 
Fundamental Rights, Basic Structure, Structural Constraints, 

Constitutional Review, Exceptional Status.  

                                                                                                                                        
*E-mail: Maziyarkhademii@gmail.com 



 

5 

 
 

Scrutiny on Incapability of the President for 
Rule-Making in the Legal System of Islamic 

Republic of Iran 
 

Mahdi Balavi1 & Sayyede Zahra Saeid2*  

1- Assistant Professor, Tehran university - Farabi campus 
2- Ph.D student of public law, Tehran university - Farabi campus 

 
Abstract 

From the perspective of legal status, public law is based on the 
concept of competence. Accordingly, the incapability of the political and 
executive officials is the principle unless it is stipulated in the letter of the 
law or is essential to exercise the competence. The Constitution, as a 
national covenant and legal document, is the origin of all the 
competences. The Article 138 of the Constitution expressively restricts 
the competence of rule-making into three officials; the council of 
ministers, each of ministers and the commissions composed of some 
ministers, and therefore the president isn’t mentioned in this Article. 
Beside this, the other Articles of the Constitution like 113, 126 and 134 
do not prove the president's competence implicitly. The president is not 
competent in framing regulation individually in the legal system of the 
Islamic Republic of Iran, hence. He can just reflect his opinions and 
approaches in the format of the decisions of the council of ministers. This 
research, first examines the concept of competence and rule-making and 
then, scrutinizes the issue of the incapability of the President for Rule-
Making in accordance with the aforesaid Articles in the format of implicit 
and explicit competence. 

Key words 
Article 138, Article 113, Article 126, President, Competence, Rule-Making.  
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Abstract 
One of the most important issues of the legal systems is legislation 

and mechanisms to make law. According to the Article 85 of the 
Constitution, the Islamic Consultative Assembly is permitted to delegate 
the competence of making provisional laws to its internal commissions in 
necessary cases. Hence, the necessity is one of the conditions of delegated 
legislation. Therefore, the main question is to clarify the approach of the 
Islamic Consultative Assembly and the Guardian Council regarding the 
concept of necessity and its requirements including the responsible entity. 
This research through a descriptive-analytic method seeks to answer the 
aforesaid question with emphasis on the rules regarding the issue of 
necessity set forth in Article 85 of the Constitution. The Assembly 
restricts the concept of necessity to the necessity of passing laws and this 
is obtained whenever the Assembly finds it for any reason useful for the 
better advancement of the affairs. Therefore, the standing order of the 
Islamic Consultative Assembly has recognized this entity as the 
competent authority to discern the reasons and necessity of delegated 
legislation. Nevertheless, the Guardian Council has in recent years issued 
some comments which necessitates the Council to confirm the 
ascertainment of necessity recognized by the Assembly. The Guardian 
Council considers the necessity due to the legal order and in fact, in the 
format of the necessity to make law. 
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Abstract 
Public properties are the national wealth of a country and belong to all 

generations. The economic value of these properties requires to specially 
preserve and protect them. Several strategies such as the use of modern 
technologies, strengthening of supervisory bodies and etc. are proposed to 
prevent the damages from private entities against public properties and to 
prevent abuses of power by the state and public entities. Nevertheless, the 
most important mechanism in this regard is to provide legal strategies to 
basically solve the problems. Legal capacities to protect public properties 
should be used effectively and in case of legal gap or defect, it is necessary to 
use the experiences of the other countries so as to provide appropriate 
legislative measurements. This article examines the current legal mechanisms 
used in the field of administrative law to preserve public properties and 
clarifies the legal status of Iran in this regard. Although the legal system of 
Iran has provided a required legal basis to protect the public domain, but 
there are some legal defects in some spheres. Therefore, the problem in the 
first section is the lack of understanding the law or failure to execute it and in 
the second part is that there is no rule to be implemented.   

Key words 
Public Properties, State-Owned Properties, Protecting Public Properties, 

Ownership. 
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