فصلناهم دانشحقوقعمو يم
علمي ـ پژوهشي

سال ششم ،بهار و تابستان  ،9316شماره 97

به موجب نامهي شماره  /3/61/13736مورخ  6333/4/61وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري
عنوان فصلنامه ي «بررسی هاي حقوق عمومی» به « دانش حقوق عمومی» تغییر یافته و
درجهي علمی -پژوهشی به این فصلنامه اعطا شد .این درجه شامل شمارههاي  6تا 4
فصلنامهي بررسیهاي حقوق عمومی نیز میشود.
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فصلناهم دانشحقوقعمو يم
علمي ـ پژوهشي

سال ششم ،بهار و تابستان  ،6931شماره 61
صاحب امتياز :پژوهشكده شوراي نگهبان
مديرمسئول :عباسعلي كدخدايي
سردبير :سيامك رهپيك
اعضاي هيأت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا)

ـ محسن اسماعيلي ،دانشيار حقوق خصوصي دانشگاه تهران
ـ فيروز اصالني ،استاديار حقوق عمومي دانشگاه تهران
ـ غالمحسين الهام ،دانشيار حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران
ـ محمدجواد جاويد ،دانشيار حقوق عمومي دانشگاه تهران
ـ سيدمحمد حسيني ،دانشيار حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران
ـ ولي رستمي ،دانشيار حقوق عمومي دانشگاه تهران
ـ سيامك رهپيك ،استاد حقوق خصوصي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري و عضو پژوهشكده شوراي نگهبان
ـ عباسعلي كدخدايي ،استاد حقوق عمومي دانشگاه تهران و عضو پژوهشكده شوراي نگهبان
ـ فريد محسني ،استاديار حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري و عضو پژوهشكده شوراي نگهبان
مقاالت اين فصلنامه لزوماً بيانكنندهي ديدگاه شوراي نگهبان و پژوهشكده نيست.
نقل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ مجاز است.
آدرس :تهران ،خيابان شهيد سپهبد قرني ،كوچه شهيد دهقانينيا (خسرو سابق)،
روبروي مسجد الرحمن ،پالك ،21پژوهشكده شوراي نگهبان
فكس 00111808 :ـ 812
صندوق پستي :تهران  21261 -2641تلفن 00111861 :ـ 812
E-mail: mag@shora-rc.ir
آدرس سامانه فصلنامهmag.shora-gc.ir :
ارسال مقاله و پيگيري روند داوري آن و همچنين كليهي مكاتبات با دفتر فصلنامه
صرفاً از طريق سامانه فصلنامه انجام ميگيرد.

قيمت78/888 :
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 اين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  mag.shora-gc.irو پايگاه استناديعلوم جهان اسالم ( )ISCنمايه ميگردد.
 كليه حقوق مادي براي فصلنامهي «دانش حقوق عمومي» محفوظ است و آن دسته ازنويسندگان محترمي كه در صدد انتشار مقالهي منتشرهي خود در مجموعه مقاالت ،يا بخشي
از يك كتاب هستند ،الزم است با ارائه درخواستكتبي ،موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.

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

راهنماي نگارش مقاالت
از نويسندگان محترم ،با رعايت نكات زير مقاالت خود را از طريق سامانه فصلنامه ()mag.shora-gc.ir
ارسال نمايند .صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي قرار ميگيرند كه موارد زير در آنها مراعات شده باشد:
 .1نام و نامخانوادگي و مشخصات نويسنده  /نويسندگان بهطور كامل و به صورت زير در ابتداي مقاله ذكر شود:
 .1-1در صورت تعدد نويسندگان ،حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.
 .2-1رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاه ـ شهر ـ كشور
 .3-1آدرس ايميل نويسنده  /نويسندگان نوشته شود.
 .2چكيده مقاله داراي 222واژه و در بردارندۀ موضوع مقاله ،سؤال و روش تحقيق و مهمترين نتايج و
فهرستي از واژگان كليدي ( 5تا  8كليدواژه) باشد.
 .3مقدمه مقاله حاوي موضوع و مسئلهي پژوهش ،سؤال تحقيق ،داليل ضرورت تحقيق ،تبيين روش تحقيق،
ارائهي پيشينهي موضوع و ادبيات تحقيق و مرور ساختار مقاله باشد.
 .4نتيجه مقاله حاوي پاسخ به سؤال تحقيق و ارزيابي آن باشد.
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 .5ارجاع به منابع و مآخذ ،در متن مقاله و در پايان نقل قول يا موضوع استفادهشده به شكل زير آورده شود:
 .1-5قرآن كريم( :نام سوره ،شماره آيه) .مثال( :حديد.)25 :
 .2-5منابع فارسي( :نام خانوادگي مؤلّف ،سال نشر ،جلد :صفحه ـ بدون درج مخفف ص)؛ مثال:
(حسيني ،1331 ،ج.)83 :2
 .3-5منابع التين( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, vol 2: 71( :
 .1تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان شود و از كاربرد كلمات همان ،پيشين و)Ibid, op.cit( ...
خودداري شود.
 .3چنانچه از نويسندهاي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد ،با ذكر حروف الفبا (داخل قالب)
پس از سال انتشار ،از يكديگر متمايز شوند .مثال( :حسيني[1331 ،الف] ،ج .)85 :2در چنين مواردي،
در فهرست منابع نيز حرف مذكور در داخل قالب پس از سال انتشار ذكر ميگردد.
 .8تمام توضيحات اضافي و همچنين معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات (در صورت لزوم) با
عنوان «يادداشتها» ،در انتهاي متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداشتها مثل متن مقاله ،به
روش درونمتني [بند ]5خواهد بود).
 .9در پايان مقاله ،فهرست الفبايي منابع فارسي و التين به صورت زير ارائه شود:
 .1-9ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع التين.
 .2-9كتاب :نام خانوادگي ،نام نويسنده (تاريخ چاپ) ،نام كتاب ،نام مترجم ،محلّ انتشار :نام ناشر،
نوبت چاپ ،جلد.
 .3-9مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگي ،نام نويسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشريه،
دوره نشريه ،شماره نشريه ،صفحات مقاله.
 .4-9مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايرهالمعارفها :نامخانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ):
«عنوان مقاله» ،نام كتاب ،نام ويراستار ،محل انتشار :نام ناشر ،نوبت چاپ ،شماره جلد ،صفحات مقاله.
 .12ترجمۀ انگليسي عنوان مقاله ،چكيده و كليدواژهها ،نام و مشخصات نويسنده/نويسندگان ،تماماً معادل
فارسي آنها همراه مقاله ارسال گردد.
 .11مقاله در محيط  ،Word2007متن مقاله با قلم ( BLotus12التين  ،(TimesNewRoman11كتابنامه
( BLotus11التين  (TimesNewRoman10و يادداشتها ( BLotus10التين(TimesNewRoman9

حروفچيني شود.
 .12عناوين (تيترها) با روش شمارهگذاري عددي باشد .ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از
راست به چپ تنظيم شود (تيترهاي اصلي با  2 ،1و ...ـ تيترهاي فرعي با  2-1 ،1-1و ...ـ تيترهاي
فرعيتر با  2-1-1 ،1-1-1و ...ـ و پس از آن با حروف ابجد باشد).
 .13حجم مقاله ،از  4522كلمه كمتر و از  3522كلمه بيشتر نباشد (از ابتداي مقاله تا پايان فهرست منابع).
 .14مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.
 .15مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.
 .11فصلنامه در اصالح و ويرايش مقاالت آزاد است.
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تأملی بر مبنا و رویکرد شوراي نگهبان نسبت به
صالحيتهاي غيرمصرح ولیفقيه در قانون اساسی
نادر ميرزاده كوهشاهي ،*1محمدامين ابریشمي راد

**2

 .1استادیار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشكدهي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
دريافت5992/9/52 :

پذيرش5992/55/52 :

چکيده
بررسي نظرها و رویهي شوراي نگهبان گویاي تمثيلي بودن رویكرد این شورا نسبت به
صالحيتهاي مصرح وليفقيه در قانون اساسي است .این رویكرد شورا پيش و پس از بازنگري
در قانون اساسي و با اضافه شدن قيد «مطلقه» به اصل  75قانون اساسي نيز تغيير نكرده است .با
انجام پژوهشي توصيفي–تحليلي ،ضمن اثبات تمثيلي بودن صالحيتهاي وليفقيه در قانون
اساسي از منظر شوراي نگهبان ،تالش شد تا مباني رویكرد شورا تبيين و تحليل شود.
براساس بررسيهاي انجامگرفته ،در مواردي كه شوراي نگهبان بهصورت ایجابي و بدواً،
برخي امور غيرمصرح در قانون اساسي را از شئون وليفقيه شناخته و هر گونه قانونگذاري
مجلس در آن حوزهها را منوط به اخذ اذن ایشان دانسته ،مبناي نظرهاي شوراي نگهبان
صالحيت شرعي وليفقيه بهمنظور ادارهي امور حسبه (والیت خاصه بوده است .در این موارد
كه در حد استثنا هستند ،مستند به اصول قانون اساسي و رویهي غالب شوراي نگهبان ،مجلس
صالحيت قانونگذاري در زمينهي امور حسبه را دارد .اما در مواردي كه شوراي نگهبان بهسبب
اعمال اقتدار وليفقيه در حوزهاي خاص ،قانونگذاري مجلس در آن حوزه را منع كرده ،مبناي
نظرهاي شورا برگرفته از پذیرش والیت مطلقه فقيه بوده است كه به وليفقيه صالحيت صدور
حكم حكومتي مي دهد .مبتني بر اصول حقوقي ،قانون اساسي و برخي نظرات شوراي نگهبان،
مجلس در چارچوب فرامين وليفقيه صالحيت قانونگذاري در این حوزهها را دارد.
واژگان كليدي :شوراي نگهبان ،صالحيتهاي وليفقيه ،صالحيتهاي غيرمصرح،
قانونگذاري ،مجلس شوراي اسالمي.
* E-mail: Mirzadeh@ut.ac.ir
** (نویسنده مسئول

E-mail: Abrishami.law@gmail.com
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مقدمه
تشكيل حكومت با محوریت والیت فقيه ،ظهور نوع جدیدي از حكومت دیني است كه در
بيش از سه دههي اخير بسياري از فقها و حقوقدانان را به بررسي ویژگيهاي خود واداشته
است .در این زمينه یكي از موضوعاتي كه همواره مورد توجه بوده ،تبيين حدود صالحيتهاي
وليفقيه در چنين نظامي است.
قانون اساسي بهعنوان مهمترین سند حقوقي و سياسي در نظام جمهوري اسالمي ایران ،در
اصل  111به احصاي صالحيتهاي وليفقيه در این نظام پرداخته است .عالوهبر این اصل ،در
برخي از اصول دیگر قانون اساسي نيز بهصراحت صالحيتهایي براي رهبري پيشبيني شده
است .با وجود چنين تصریحاتي ،از ابتداي انقالب و تدوین قانون اساسي ،در عمل صالحيتهاي
رهبري محدود به موارد مصرح در قانون اساسي نبوده و ایشان در بسياري از حوزههاي
حاكميت به اعمال اقتدار پرداختهاند.
با توجه به نقش واالي شوراي نگهبان بهعنوان نهاد مفسر قانون اساسي و نيز مرجع تطبيق
مصوبات مجلس با قانون اساسي و موازین شرع ،بررسي رویكرد این شورا در زمينهي حدود
صالحيتهاي وليفقيه و بهدنبال آن تبيين مباني نظرهاي این شورا در خصوص صالحيتهاي
غيرمصرح وليفقيه ،ميتواند نمایانگر حدود صالحيتهاي وليفقيه و مباني آن ،در نظام
جمهوري اسالمي ایران باشد .همچنين ،این بررسيها ميتواند امكان تحليل حقوقي نظرهاي
این شورا را فراهم كند تا از این طریق بتوان ضعفهاي موجود در نظام قانونگذاري كشور را
شناسایي و براي رفع آنها پيشنهادهاي الزم را ارائه كرد .از طرفي ،با توجه به اینكه كليهي
مصوبات مجلس تحت نظارت شرعي و قانوني شوراي نگهبان هستند ،این بررسيها ميتواند
تا حدودي ،صالحيت قانونگذاري مجلس در حوزههاي مرتبط با صالحيتهاي وليفقيه را
مشخص سازد .بنابراین ،در این پژوهش تالش ميشود تا در قالب پژوهشي توصيفي  -تحليلي
به پرسشهاي زیر پاسخ داده شود:
 .1با توجه به رویه و نظرهاي شوراي نگهبان ،رویكرد شوراي نگهبان نسبت به صالحيتهاي
مصرح وليفقيه ،حصريمحور است یا تمثيليمحور؟
 .2آیا رویكرد شوراي نگهبان ،پيش وپس از بازنگري در قانون اساسي تغيير كرده است؟
 .3درصورتيكه رویكرد شوراي نگهبان تمثيليمحور است ،مبناي نظرهاي شوراي نگهبان
در این زمينه چيست؟
بهمنظور پاسخگویي به پرسشهاي مذكور ،پس از بيان مختصرِ رویكردهاي رایج در خصوص
حدود صالحيتهاي وليفقيه در قانون اساسي (بند  ، 1تالش خواهد شد تا تمثيلي بودن رویكرد
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شوراي نگهبان نسبت به صالحيتهاي وليفقيه اثبات شود (بند  2؛ در نهایت نيز ،مبتني بر
رویكرد شوراي نگهبان ،مباني نظرهاي این شورا بازشناسي و تحليل خواهد شد (بند . 3

 .2حدود صالحيتهاي ولیفقيه در قانون اساسی
اصل  7قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران در زمان غيبت حضرت وليعصر

والیت

امر و امامت امت را بر عهده ي فقيه عادل و باتقوا ،آگاه به زمان ،شجاع ،مدیر و مدبر قرار داده
است .بر این مبنا ،اصل  75قانون اساسي( 1قواي حاكم در جمهوري اسالمي ایران را زیر نظر
والیت «مطلقه» امر و امامت امت دانسته و از این طریق مقام رهبري را مافوق سه قوهي
مجریه ،مقننه و قضایيه قرار داده است.
با توجه به اینكه قانون اساسي هر كشور توصيفگر وضعيت و جایگاه نهادهاي اساسي آن
كشور است و از سوي دیگر بيانگر صالحيتها و حدود اقتدارات هریک از قوا و نهادها در آن
كشور است ،قانون اساسي ایران نيز عالوهبر توصيف وضعيت و جایگاه مقام رهبري و قواي
سهگانه در اصل  ،75در اصل  111قانون اساسي به بيان وظایف و اختيارات مقام رهبري
پرداخته

است2(.

در كنار این اصول ،قانونگذار اساسي در فصول ششم ،نهم و یازدهم قانون

اساسي ،جایگاه و صالحيتهاي قواي سهگانه را در نظام سياسي كشور مشخص كرده است.
فارغ از مناقشات موجود در زمينهي نسبت قانون اساسي و وليفقيه و ارتباط آنها با مبناي
مشروعيت نظام جمهوري اسالمي ایران ،برگرفته از مجموع اصول قانون اساسي دو رویكرد مطرح در
خصوص حدود صالحيتهاي وليفقيه وجود دارد كه در ادامه بهتفصيل به آنها خواهيم پرداخت.
برخي با استناد به مبناي تشكيل نظام جمهوري اسالمي ایران (نفي اقتدار مطلقه  ،احصاي
صالحيتهاي مقامات در قانون اساسي را بهمنزلهي حصري بودن صالحيتها در قانون اساسي
دانستهاند (هاشمي ،1335 ،ج . 32 :1براساس این رویكرد ،شمول عبارت ذیل اصل  75قانون
اساسي («بر طبق اصول آینده این قانون اعمال ميگردند» نسبت به وليفقيه نيز مؤید آن است كه
اعمال والیت مطلقهي فقيه تنها از طرقي كه در اصول آیندهي قانون اساسي( 3مشخص ميشود،
امكانپذیر است (مهرپور . 131 :1331 ،بنابراین در این رویكرد ،صالحيتهاي وليفقيه در
محدودهي قانون اساسي و اركان مشخص آن در نظر گرفته ميشود و اطالق در والیت رهبري
را مربوط به كل اركان كشور تلقي ميكنند (هاشمي ،1331 ،ج . 12 :2بهعبارتي دیگر ،مبتني بر
این رویكرد« ،والیت مطلقه» اصطالحى است كه جنبهي موضوعى دارد (نه شخصى و كليهي
اقتدارات ناشي از آن مربوط به كل دولت اسالمى است (هاشمي ،1331 ،ج . 11 :2براساس این
رویكرد ،نظارت رهبري بر قواي سهگانه را باید بهگونهاي تفسير كرد كه بين اصول قانون
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اساسي تعارض ایجاد نشود (كاتوزیان . 211 :1331 ،ازاینرو در هر حوزهاي كه قانون اساسي
به صالحيت وليفقيه تصریح نكرده ،اعمال نظارت ایشان ،تنها برگرفته از شخصيت روحاني
وليفقيه و اطالق امر به معروف و نهي از منكر ممكن است (هاشمي ،1335 ،ج 272 :1و در
نتيجه تصميمات ایشان نيز همانند تصميمات دیگر مجتهدین تنها براي مقلدین ایشان اعتبار
دارد (مهرپور. 135 :1331 ،
در مقابل رویكرد مذكور ،برخي با عطف توجه به مفهوم «والیت مطلقه» در اصل ،75
صالحيتهاي وليفقيه را منحصر به موارد مصرح در قانون اساسي ندانسته و معتقدند كه این
موارد جنبهي تمثيلي دارند (ارسطا . 17-75 :1333 ،بر مبناي این رویكرد ،اساساً ذكر قيد
«مطلقه» در جریان بازنگري در قانون اساسي ،بهمنظور رفع معناي حصر از صالحيتهاي مقرر
در اصل  111بوده است (عميدزنجاني 117-116 :1337 ،و موارد مصرح تنها نمونههایي از
اختيارات وليفقيه هستند .از طرفي ،عبارت ذیل اصل  ،75صالحيتهاي رهبري را منحصر به
طرق پيشبينيشده در اصول آیندهي قانون اساسي نكرده و چنين برداشتي از این عبارت ،تنها
یک مغالطهي ادبي است؛ چراكه جملهي ذیل این اصل بهصورت جمع بهكار رفته و این مطلب
بيانگر آن است كه جملهي اول این اصل موضوع این عبارت بوده است .بنابراین این قواي
سهگانهاند كه براساس اصول آیندهي قانون اساسي اعمال ميشوند و جملهي «زیر نظر والیت
 ،»...تنها یک جملهي معترضه مابين جمالت صدر و ذیل اصل  75است كه به اطالق خود باقي
است (عميدزنجاني. 115 :1337 ،
در تأیيد رویكرد اخير ،از مشروح مذاكرات و منطوق قانون اساسي مؤیداتي بهدست ميآید
كه گویاي تمثيلي بودن صالحيت هاي مصرح رهبري در قانون اساسي است .براي نمونه ،مخبر
كميسيون رهبري در جریان اصالح قانون اساسي در سال  1313یكي از محورهاي اصلي
اصالحات را در این جهت دانسته بود كه شبههي حصري بودن صالحيتهاي وليفقيه در
قانون اساسي سال  1373از بين برود (ادارهي كل قوانين ،ادارهي تندنویسي ،1331 ،ج163 :2
و بر این اساس ،الحاق قيد «مطلقه» به اصل  75قانون اساسي در دستور كار این شورا قرار
گرفت .عالوهبر این ،تصریح بند  3اصل  111قانون اساسي بر صالحيت وليفقيه نسبت به حل
معضالت نظام كه از طرق عادي حلشدني نيستند و صراحت اصل  115قانون اساسي مبني بر
اینكه وليفقيه ،والیت امر و همهي مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد ،مؤیداتي بر این
مطلباند كه صالحيتهاي مصرح رهبر در قانون اساسي جنبهي تمثيلي دارند.
حال كه بهاختصار اهم دالیل معتقدان به این دو رویكرد مطرح شد ،در ادامه ضمن بررسي رویه
و نظرهاي شوراي نگهبان ،رویكرد این شورا در زمينهي این موضوع بررسي خواهد شد.
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 .3رویکرد شوراي نگهبان نسبت به صالحيتهاي ولیفقيه
اثبات تمثيلي بودن صالحيتهاي وليفقيه از منظر شوراي نگهبان تا حدود زیادي منوط به
بررسي رویكرد شوراي نگهبان تا زمان اصالح قانون اساسي است؛ چراكه با توجه به
اصالحات صورتگرفته در قانون اساسي ( 1313و اضافه شدن قيد «مطلقه» به اصل  ،75در
صورت اثبات تمثيلي بودن صالحيتهاي مقام رهبري در مقطع زماني پيش از بازنگري ،مسلماً
رویكرد این شورا نسبت به مقطع زماني پس از بازنگري در قانون اساسي نيز تمثيليمحور
خواهد بود.
بهمنظور اثبات ادعاي مذكور شایان ذكر است كه در جریان بازنگري در قانون اساسي ،مخبر
كميسيون

رهبري(6

بر این مطلب تأكيد كرد كه« :برحسب آنچه كه در شوراي نگهبان مكرر

مورد بحث قرار گرفته ،از اصل یكصدودهم استفاده انحصار اختيارات والیتفقيه

ميشود»(7

(ادارهي كل قوانين ،ادارهي تندنویسي ،1331 ،ج . 163 :2همچنين برخي از اعضاي شوراي
بازنگري قانون اساسي بر این مطلب تأكيد داشتند كه مفهوم مخالف احصاي وظایف و
اختيارات رهبري در قانون اساسي ،تحدید صالحيتهاي ایشان به این موارد بوده است
(ادارهي كل قوانين ،ادارهي تندنویسي ،1331 ،ج . 153 :2عطف توجه به استدالالت معتقدان
به تمثيلي بودن صالحيتهاي وليفقيه در قانون اساسي نيز مؤید آن است كه در بيشتر
استدالالت ،قيد «مطلقه» در اصل  ،75مستند صالحيتهاي غيرمصرح وليفقيه شناخته ميشود؛
و با توجه به فقدان این قيد تا زمان بازنگري در قانون اساسي ميتوان گفت كه حداقل در
قانون اساسي پيش از بازنگري ،صالحيتهاي وليفقيه حصريمحور بوده است .با وجود این،
مروري تاریخي بر رخدادها و اتفاقات بهوجودآمده از ابتداي انقالب اسالمي و تشكيل نظام
جمهوري اسالمي ایران تا مقطع زمانيِ بازنگري در قانون اساسي ،نمایانگر آن است كه در
عمل ،صالحيتهاي وليفقيه محدود به موارد مصرح در قانون اساسي نبوده و اتفاقاً شوراي
نگهبان نيز فرمانها و اقدامات وليفقيه در این زمينه را مورد پذیرش و صيانت قرار داده است.
از جمله مهمترین مصادیق این موارد ميتوان به فرمان حضرت امام خميني(ره مبنيبر تشكيل
«مجمع تشخيص مصلحت نظام» اشاره كرد كه به اصالح برخي از فرایندهاي موجود در قانون
اساسي و مرتبط با شوراي نگهبان منجر شد.
عالوهبر مورد اشارهشده كه عمالً نافي لزوم نظارت شوراي نگهبان بر برخي از مصوبات
مجلس و نمایانگر پذیرش عملي «والیت مطلقهي فقيه» توسط شوراي نگهبان بود ،برخي از
نظرهاي شوراي نگهبان مربوط به مقطع زماني پيش از بازنگري در قانون اساسي نيز مؤید
پذیرش رویكرد تمثيليمحور توسط شوراي نگهبان هستند .براي نمونه ،هرچند در جریان
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تصویب «اساسنامهي سپاه پاسداران انقالب اسالمي» ،آنجا كه مجلس اموري را در صالحيت
نمایندهي مقام رهبري قرار ميدهد ،شوراي نگهبان به موجب نظر خود ،بر صالحيت
قانونگذاري مجلس در حدود قانون اساسي اشاره كرده و از این جهت تعيين نمایندهي رهبري
در نهادها و سازمانها را مغایر با اصول  11و  111قانون اساسي اعالم كرد؛( 1اما در این مورد،
او ًال شورا اضافه شدن قيد «در صورت وجود» به نمایندهي رهبري را رافع ایراد خود دانست؛
ثاني ًا شورا به موجب عبارت ذیل ایراد خود صراحتاً مقرر كرد« :مقام رهبري برحسب اختيارات
والیت ميتواند در هر یک از سازمانها و نهادها كه الزم بداند نمایندهاي را با اختياراتي تعيين
نماید» .در جریان تصویب «قانون مقررات مالي ،اداري ،استخدامي و تشكيالت جهاد
سازندگي» نيز هرچند شورا ،عضویت نمایندهي مقام رهبري در «شوراي مركزي جهاد» را با
استناد به اینكه از لحاظ قانوني وظایف رهبري منحصر در امور مذكور در اصل  111است،
مغایر با قانون اساسي اعالم كرد 5(،اما در این مورد نيز شورا مصوبهي اصالحي را با اضافه
شدن قيد «در صورت معرفي معظمله» به «نمایندهي رهبري» ،فاقد ایراد شناخت 3(.به موجب
عبارت ذیل این ایراد نيز شورا بيان داشت« :در هر مورد معظمله ترتيب خاصي معين نمایند
شد»3(.

نظر شریف ایشان اجرا خواهد
بررسي و تحليل نظرهاي مذكور گویاي آن است كه در همهي این نظرها ،تأكيد شوراي
نگهبان بر حصري بودن صالحيتهاي وليفقيه تنها در زمينهي قانونگذاري مجلس بوده است.
توضيح آنكه ،زمانيكه شوراي نگهبان بر حصري بودن صالحيتهاي مقام رهبري تأكيد كرده،
شورا در مقام بيان حدود صالحيتهاي وليفقيه در نظام جمهوري اسالمي ایران نبوده ،بلكه با
عطف توجه به اصل  51قانون اساسي كه صالحيت قانونگذاري مجلس را مقيد به حدود مقرر
در قانون اساسي معرفي كرده ،در مقام بيان حدود صالحيت قانونگذاري مجلس بوده است.
نتيجه اینكه ،همانطوركه در نظرهاي این شورا تصریح شده ،صالحيتهاي وليفقيه مقيد به
موارد مصرح در قانون اساسي نيست.
با مشخص شدن رویكرد شوراي نگهبان تا زمان بازنگري در قانون اساسي باید به این نكته
اشاره كرد كه پس از اصالح قانون اساسي ،با توجه به تصریح به قيد «مطلقه» در اصل ،75
رویكرد تمثيليمحور شوراي نگهبان نسبت به صالحيتهاي وليفقيه بروز بيشتري یافت و
عالوهبر التزام شورا به صيانت از فرمانهاي وليفقيه ،شورا در مواردي حتي بهصورت ایجابي
اموري را -بدون اینكه در قانون اساسي بهصورت صریح در صالحيت وليفقيه قرار گرفته
باشند -در صالحيت ایشان اعالم كرد و قانونگذاري مجلس در آن حوزهها را منوط به كسب
اجازه از ایشان دانست كه این موضوع ،در بند بعدي بهتفصيل مطرح خواهد شد.
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بنابر توضيحات باال ،مشخص شد كه چه پيش از بازنگري در قانون اساسي و چه پس از آن،
رویكرد شوراي نگهبان نسبت به صالحيتهاي وليفقيه تمثيليمحور بوده است .با این مقدمه،
در ادامه با بررسي و تحليل رویه و نظرهاي شوراي نگهبان ،مباني رویكرد شورا تبيين ميشود.

 .4تبيين و تحليل مبانی رویکرد شوراي نگهبان
هرچند نظرهاي متعدد شوراي نگهبان بر وجود صالحيتهاي غيرمصرح براي وليفقيه تأكيد
دارند ،مبنا یا مباني در نظر گرفتن چنين صالحيتهایي در رویه و نظرهاي این شورا شفاف و
مشخ ص نيستند .توضيح آنكه ،وقتي شوراي نگهبان با استناد به موازین شرع یا اصول قانون
اساسي ،یک صالحيت غيرمصرح را براي وليفقيه شناسایي كرده ،اغلب شورا استدالل نظر
خود را اعالم نكرده و تنها به بيان مستند آن نظر (موازین شرع یا اصل قانون اساسي اكتفا
كرده است .جالب آنكه ،حتي در مواردي شوراي نگهبان مستند نظر خود را نيز بيان نكرده و
تنها بهصورت اعالمي ،با اعالم مغایرت یک مصوبه بر یک صالحيت غيرمصرح وليفقيه تأكيد
كرده است 11(.همهي این موارد ،تبيين مبناي نظرهاي شوراي نگهبان را با مشكل مواجه
ميسازد و بهجز بررسي مشروح مذاكرات شوراي نگهبان و تحليل حقوقي یا شرعي موضوع
مصوبهي مورد ایراد ،راه دیگري در پيش روي پژوهشگر این حوزه نيست.
تبيين مباني رویكرد شوراي نگهبان نيازمند آن است كه بار دیگر بر این نكته تأكيد شود كه
معموالً شورا از دو طریق بر وجود صالحيتهاي غيرمصرح براي وليفقيه تأكيد كرده است؛
گاهي شورا بهصورت ایجابي و بدواً ،اموري را در صالحيت رهبري دانسته و از این نظر امكان
قانونگذاري مجلس در آن حوزهي مشخص را منوط به اخذ اذن ایشان كرده است .از سوي
دیگر ،گاهي وليفقيه اقدام به اعمال اقتدار در حوزهي مشخصي كرده و شوراي نگهبان بهمنظور
تضمين و صيانت از آن اقدام یا تصميم ،قانونگذاري مجلس در آن حوزهي مشخص را تعرض به
حوزهي اقتدار وليفقيه تلقي كرده و از این نظر قانونگذاري مجلس را منع كرده است .در این
موارد كه فراواني بيشتري نسبت به دستهي قبل دارند ،هرچند مجلس صالحيت عام قانونگذاري
در حوزهي مربوطه را داراست ،با توجه به ورود رهبري به آن حوزهي مشخص ،شوراي نگهبان
در موارد متعددي مجلس را از قانونگذاري در آن حوزه منع كرده است.
بررسي آن دسته از نظرهاي شوراي نگهبان كه شورا موضوعي را ایجاباً و بدواً در صالحيت
وليفقيه دانسته و قانونگذاري مجلس در آن حوزه را منوط به اذن ایشان كرده ،مبين آن است
كه موازین شرع مستند اصلي این دسته از نظرهاي شورا بوده است .بررسي مشروح مذاكرات
شوراي نگهبان در بررسي این قبيل مصوبات مؤید آن است كه« :اگرچه مطابق اصل  51قانون

8
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اساسي ،مجلس ميتواند در عموم مسائل ،در حدود مقرر در قانون اساسي ،قانون وضع نماید،
ولي بعضي از امور از قبيل :سرپرستي موقوفات ،گرفتن زكات و مصارف آن ،والیت بر صغار
و مجانين و  ...از شئون خاص وليفقيه است و مجلس در این امور حق قانونگذاري ندارد»
(گروه تدوین نظرات و مباني آراي شوراي نگهبان. 3 :1333 ،
تبيين دقيقتر مبناي مذكور نيازمند توجه به این مطلب است كه در ميان فقهاي شيعه در
خصوص حدود والیتِ فقيه جامعالشرایط در زمان غيبت امام زمان دو رویكرد عمده وجود
دارد .براساس رویكرد اول ،با این استدالل كه حكومت براى ادامهي حيات بشر و اجراى
احكام و حدود اسالم در زمينه هاى مختلف الزم و ضرورى است (منتظرى1613 ،ق ،ج :5
 ، 636صالحيت وليفقيه -پس از اجتهاد عميق در متون و منابع دین و بهدست آوردن احكام
اسالم -در همهي حوزههاي زندگي اجتماعي جاري دانسته شده است (جواديآملي:1331 ،
 . 263-262بر این اساس ،گفته شده است كه حدود صالحيتهاي فقيه در امر حكومتداري،
سياستگذاري ،اجرا و اقامهي احكام همان اختيارات رسولاكرم

و ائمهي معصومين

است

(خميني1611 ،ق ،ج  . 615 :2تنها استثنا بر گسترهي این صالحيتها نيز آن دسته از اموري
است كه بهصراحت از این والیت استثنا شده است 11(.در مقابل رویكرد مذكور ،برخي
گستردگي صالحيتهاي فقيه در عصر غيبت را همچون معصوم عام و گسترده نميدانند و با
توجه به اصل عدم والیت در فقه ،و از آنجا كه دليل معتبري در حوزهي زعامت فقيه بر جامعه
اقامه نشده ،محدودهي والیتِ فقيه را محدود به امور حسبه دانستهاند (كدیور . 11 :1355 ،به
تعبير دیگر ،تنها والیت بر امور حسبه است كه قدر متيقن و ثابت والیت فقيه تلقي ميشود
(نائيني. 115 :1331 ،
بدون نياز به تفصيل بيشتر ،این مطلب روشن است كه در زمان غيبت امام زمان

امور

حسبيه بهعنوان قدر متيقن صالحيتهاي وليفقيه در هر دو رویكرد مذكور تلقي ميشود و چه
حكومت اسالمي ایجاد شود و چه معتقد به عدم امكان ایجاد حكومت اسالمي باشيم ،چنين
اموري در صالحيت فقيه جامعالشرایط قرار دارند .بنابراین ،با وجود اختالفات موجود در
خصوص مصادیق امور حسبه ،اموري مانند تصرف در مال یتيم (وقتى جد یا وصى پدر یا جد
نداشته باشد  ،تصرف در مال سفيه و مجنون (با توجه به شرایط خاص آنها  ،تصرف در مال
غایب ،تصرف در اداى دیون و وصایاى ميت (وقتيكه وصى نباشد  ،تصرف در بعضى اوقاف
كه ناظر شرعى نداشته باشد ،گرفتن خمس و زكات از كسى كه ممانعت

كند12(،

گرفتن

حصّهي امام از خمس و به نيابت او از باب تتمه به فقراى سادات دادن و امثال اینها
(ميرزايقمي1613 ،ق ،ج  ، 617 :2بيشک مهمترین مصادیق امور حسبهاند كه در صالحيت
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فقيه قرار ميگيرند .از سوي دیگر ،بر مبناي نظر بيشتر فقها ،ادارهي امور حسبه از جمله
واجبات كفایي است و اگر فقيهي تصدي این امور را بر عهده بگيرد ،دیگر امري بيمتولي
وجود ندارد كه سایر فقها بخواهند در آن حوزه ورود

كنند؛(13

ازاینرو با تشكيل حكومت

اسالمي قطعاً باید وليفقيه را مسئول ادارهي امور حسبه دانست.
با این مقدمات ميتوان نتيجه گرفت كه شوراي نگهبان با عطف نظر به اینكه از منظر شرع،
وليفقيه مسئوليت اصلي را در ادارهي امور حسبه بر عهده دارد ،مصوبات مجلس مانند «طرح
زكات» و «الیحهي حمایت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست» را كه در
خصوص این حوزهها وضع قاعده ميكرد ،نيازمند اخذ اذن از وليفقيه دانسته و قانونگذاري
مجلس در این حوزهها را محدود كرده است؛ نكتهاي كه در مشروح مذاكرات شوراي نگهبان
در خصوص «الیحهي حمایت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست» بهروشني
قابل مشاهده است16(.
بهمنظور سنجش ميزان انطباق رویكرد اخير شوراي نگهبان با قانون اساسي و اصول
حقوقي حاكم بر نظام جمهوري اسالمي ایران ،باید با عطف توجه به نكات ذیل ،به تحليل
درستي نظرهاي مطرحشده پرداخت:
اوالً) به موجب اصل  51قانون اساسي صالحيت قانونگذاري مجلس عام ميباشد و در
قانون اساسي این صالحيت نسبت به امور حسبه محدود نشده است .از طرفي ،درحاليكه
برخي فقها اموري مثل «امر به معروف و نهي از منكر» را همان حسبه دانستهاند (عاملي،
1615ق ،ج 63 :2؛ فيض كاشاني1611 ،ق ،ج  ، 65 :2قانونگذار اساسي در اصل  3قانون
اساسي تعيين شرایط ،حدود و كيفيت آن را به قانونگذار عادي داده و در حال حاضر ،مجلس
شوراي اسالمي بدون وجود اذن رهبري اقدام به قانونگذاري در این حوزه كرده است17(.
ازاینرو روشن است كه از منظر قانونگذار اساسي ،قانونگذاري در خصوص همهي امور
مربوط به جامعه و حكومتداري در صالحيت مجلس شوراي اسالمي قرار گرفته و تفكيكي
ميان قانونگذاري در زمينهي مصادیق امور حسبه و غير آن وجود ندارد.
ثانياً) بهصورت خاص ،با توجه به بند  1اصل  171قانون اساسي كه «اخذ تصميم و اقدام
الزم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين ميكند» را از جمله وظایف قوهي قضایيه
دانسته است ،قانون اساسي به مجلس شوراي اسالمي صالحيت داده تا در خصوص امور
حسبه تعيين تكليف كند .از طرفي ،این بند گویاي این نكته است كه با تشكيل نظام سياسي در
ذیل وليفقيه ،دیگر لزومي ندارد كه تکتک صالحيتهاي شرعي وليفقيه مستقيماً توسط خود
این مقام انجام گيرد و علياالصول ایجاد نهادهاي سياسي در زیر مجموعه نهاد رهبري بدین
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منظور بوده كه صالحيتهاي وليفقيه از طریق این مراجع و نهادها اعمال شود .بنابراین ،با
تشكيل نظام جمهوري اسالمي ایران باید به والیت فقيه نگاه سيستمي داشت و همهي
كارویژههاي قواي سهگانه را بهنوعي اعمال والیت توسط كارگزاران وليفقيه تلقي كرد.
براساس همين رویكرد ،تاكنون مجلس شوراي اسالمي در مصوبات متعدد خود ادارهي برخي
از امور حسبه را به قضات دادگستري سپرده و شوراي نگهبان نيز چنين مصوباتي را مغایر با
موازین شرع نشناخته است11(.
ثالثاً) مبناي مدنظر فقهاي شوراي نگهبان آنچنانكه باید ،حتي براي فقهاي ادوار مختلف
شورا روشن و بدیهي نبوده است .در تأیيد این مطلب باید گفت كه شوراي نگهبان عالوهبر
تأیيد «طرح تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيریه» كه در زمينهي اموري
همچون اداره و نظارت بر موقوفات اقدام به ایجاد نهادي خاص كرده است ،در بند  1نظر
شمارهي  331مورخ  1313/2/3خود بهصراحت امكان قانونگذاري مجلس در زمينهي امور
حسبيه را شناسایي كرده و تنها مشروعيت یافتن آن را منوط به تجویز وليفقيه دانسته

است15(.

مبتني بر ادلهي مذكور و با عطف توجه به نظرهاي ذكرشده از سوي شوراي نگهبان و قوانين
مورد تأیيد این شورا ،باید نتيجه گرفت كه ظاهراً در نظرهاي اخيرالذكر ایراد شوراي نگهبان
ناظر بر واگذاري برخي از امور حسبه به غير قوهي قضائيه بوده كه در این صورت باید شورا
این مصوبات را مغایر با بند  1اصل  171قانون اساسي اعالم ميكرد؛ چراكه در مواردي كه
چنين اموري در صالحيت قوهي قضایيه قرار گرفته ،این شورا آن مصوبه را مغایر با موازین
شرع اعالم نكرده است .البته در این خصوص ،بهنظر ميرسد كه بند  1اصل  171قانون اساسي
بدین معنا نيست كه صالحيت قانونگذاري مجلس در خصوص امور حسبه محدود به مواردي
است كه ادارهي این امور در صالحيت قوهي قضایيه قرار بگيرد ،بلكه بنابر آنچه در خصوص
عام بودن صالحيت قانونگذاري مجلس در قانون اساسي گفته شد ،روشن است كه مجلس
ميتواند بسياري از اموري كه در منابع فقهي ،در زمرهي امور حسبه قرار داشته و مستقيماً
توسط حاكم اسالمي انجام ميشده را در صالحيت قواي حاكم در نظام جمهوري اسالمي ایران
كه كارگزاران وليفقيه محسوب ميشوند و تحت نظارت عاليهي ایشان قرار دارند ،قرار دهد.
در تأیيد نظر اخير ،الزم به بيان است كه بنابر تعاریف موجود ،حسبه به هر كار نيكي گفته
ميشود كه شرعاً وجود آن در خارج خواسته شده و متولّي خاصي براي آن تعيين نشده
باشد(13

(بحرالعلوم1613 ،ق231 :

13(.

با توجه به تعریف ذكرشده ،در حال حاضر بسياري از

صالحيتهاي قانوني وزارتخانهها و دستگاههاي عمومي در زمرهي حسبه قرار خواهند گرفت
و علياالصول بر طبق رویكرد شوراي نگهبان واگذاري آنها به غير وليفقيه مغایر با موازین
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شرع خواهد بود .بنابراین ،به منظور جلوگيري از تفسيري كه به سلب كامل صالحيت
قانونگذاري از مجلس منجر شود ،در استناد به امور حسبه حداقل باید به مصادیق مشخص و
متداول این امور كه همهي فقها بر آن تصریح دارند ،اكتفا كرد تا بتوان چنين محدودیتي را در
صالحيت قانونگذاري مجلس در حد یک استثنا حفظ كرد.
در خصوص نوع دیگر نظرهاي شوراي نگهبان كه این شورا از طریق صيانت از اعمال
اقتدارات وليفقيه بر تمثيلي بودن صالحيتهاي این مقام در نظام جمهوري اسالمي ایران تأكيد
ميكند ،شایان ذكر است كه مستند شوراي نگهبان در این موارد از سه وضعيت خارج نيست.
گاهي شورا اصل  75قانون اساسي را مستند نظر خود اعالم كرده است؛ گاهي موازین شرع
مستند نظرهاي شورا قرار گرفته؛ و گاهي نيز موازین شرع در كنار اصل  75مستند نظر این
شورا بوده است .براي نمونه در نظریههاي شوراي نگهبان در خصوص «طرح حمایت از
مدیریت ،احداث ،تجهيز و نوسازي مساجد و نمازخانههاي كشور»( 21و «طرح تشكيل هيأت
منصفه»(21

مستند نظر شورا ،اصل  75بوده است .برخالف نظر اخير ،در بند  56نظر شمارهي

 53/21/6311مورخ  53/6/3شوراي نگهبان در خصوص «الیحهي آیين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقالب در امور مدني» 22(،هر گونه تصميمگيري دربارهي دادگاه ویژهي روحانيت
بدون كسب موافقت و تأیيد وليفقيه خالف موازین شرع دانسته شده است .در بند  3نظر
شمارهي  31/21/2353مورخ  31/11/2در خصوص «الیحهي اصالح قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و

انقالب»(23

نيز حكم مشابه قبلي ،مغایر با موازین شرع و اصل  75قانون اساسي

اعالم شده است.
پيش از تبيين مبناي نظرهاي شوراي نگهبان در این موارد ،الزم است به این نكته توجه شود
كه تا زمان بازنگري در قانون اساسي ،موازین شرع بهعنوان تنها مستند پيشبيني صالحيتهاي
غيرمصرح براي وليفقيه در اعمال والیت مطلقه محسوب ميشد و استناد به اصل  75قانون
اساسي پس از بازنگري در قانون اساسي و الحاق قيد «مطلقه» به این اصل ،در نظرهاي شورا
متداول شد.
با توجه به مقدمهي مذكور و آنچه در خصوص دو رویكرد عمدهي فقهي در زمينهي حدود
صالحيتهاي وليفقيه گفته شد ،بهنظر ميرسد كه با ظهور انقالب اسالمي ،رویكرد فقهي امام
خميني(ره

در خصوص ویژگيهاي حكومت اسالمي و نقش وليفقيه در این نظام مجال تجلي

یافت .براساس این رویكرد ،مسئوليت اصلي اجراي دقيق احكام الهي در جامعه بر عهدهي
وليفقيه است (جواديآملي 266 :1331 ،و ایشان بهمنظور تأمين مصالح جامعه صالحيت یافته
تا در موارد تزاحم احكام اسالم ،اقدام به تشخيص اهم و مهم نماید (جواديآملي. 267 :1331 ،
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بنابراین ،در این موارد تصميمات وليفقيه در قالب فرمانها و دستورالعملهاي جزیي ،وضع
قوانين و مقررات كلي و دستور اجراي احكام و قوانين شرعي بروز ميكند كه از آن با عنوان
احكام حكومتي یاد ميشود (صرامي 65 :1331 ،؛ و تبعيت از این احكام براي همهي اركان
نظام الزم است.
حتي بدون نياز به تصریح به قيد «مطلقه» در اصل  ،75پذیرش رویكرد اخير در زمينهي جایگاه
و نقش «والیت فقيه» در قانون اساسي گویاي این مطلب است كه وليفقيه ميتواند در حدود
مصالح جامعه به اعمال اقتدار بپردازد (ادارهي كل قوانين ،ادارهي تندنویسي ،1331 ،ج 173 :2و
ایشان در اعمال چنين اقتداراتي هيچ محدودیتي بهجز موازین شرع و مصالح اسالم ندارند
(معرفت . 53 :1333 ،همچنانكه برخي اقدام قانونگذار اساسي در اختصاص اصلي بهعنوان
والیت فقيه را تنها بياني قانوني از اعتقاد دیرینهي مسلمانان به جایگاه و شأن حكومتي فقها
دانستهاند (كعبي 235 :1336 ،كه مفهوم آن این است كه بدون وجود اصلي ناظر بر جایگاه
وليفقيه نيز ،این مقام در رأس نظام سياسي كشور قرار داشت .بنابراین ،تصریح به قيد «مطلقه»
در اصل  75قانون اساسي (در جریان بازنگري در قانون اساسي تنها تأكيدي بر وجود چنين
صالحيتهایي براي وليفقيه محسوب ميشود.
بررسي نظرهاي شوراي نگهبان نيز گویاي این مطلب است كه در استنادات شورا ،ظاهراً
تفاوتي ميان استناد به موازین شرع و اصل  75وجود ندارد و قيد «مطلقه» كه در سال  1313به
اصل  75الحاق شده ،تنها تأكيدي بر پذیرش رویكرد فقهي فوقاالشاره بوده است .در تأیيد این
مطلب ،تا پيش از بازنگري در قانون اساسي ،با توجه به فقدان امارهي محكمي كه مؤید تمثيلي
بودن صالحيتهاي وليفقيه در نظام جمهوري اسالمي باشد ،وليفقيه مبتني بر پشتوانهي فقهي
موضوع «والیت» اقدام به اعمال اقتدار ميكرد و فقهاي شوراي نگهبان نيز با عطف توجه به
این پشتوانه ،هر گونه تعرض به اوامر رهبري را مغایر با موازین شرع قلمداد ميكردند .اما با
اصالح قانون اساسي و اضافه شدن قيد «مطلقه» ،چنين مواردي عالوهبر اینكه مغایر با موازین
شدند26(.

شرع محسوب ميشدند ،مغایر با قانون اساسي نيز قلمداد
با مشخص شدن مبناي رویكرد شوراي نگهبان در این قبيل نظرهاي شورا ،الزم است به
نكاتي اشاره كرد كه شوراي نگهبان در مقام ایفاي صالحيت خود جهت صيانت از فرمانهاي
وليفقيه باید آنها را رعایت كند تا رویهي این شورا شفافتر و متقنتر باشد:
اوالً) با توجه به تصریح اصل  75قانون اساسي به «والیت مطلقهي فقيه» در حكومت
جمهوري اسالمي ایران و شناسایي این گزارهي فقهي در قانون اساسي ،بهتر است كه رویهي
شوراي نگهبان بر وجههي قانوني چنين اقتداراتي متمركز باشد و با توجه به نبود خأل قانوني
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در این زمينه ،صيانت از اعمال اقتدارات غيرمصرح وليفقيه مبتني بر نظرهاي حقوقدانان و
فقهاي شوراي نگهبان صورت پذیرد .البته این بدان معنا نيست كه فقهاي شوراي نگهبان نتوانند
به استناد موازین شرع از چنين اقتداراتي صيانت نمایند؛ بلكه ،چنانچه حقوقدانان شوراي
نگهبان مصوبهاي را مغایر با حكم وليفقيه ندانند و بهتبع آن ،مصوبه را مغایر با اصل  75اعالم
نكنند ،با توجه به صالحيت مطلق فقهاي شوراي نگهبان در قانون اساسي ،فقهاي شورا
ميتوانند در این موارد به استناد موازین شرع آن مصوبه را مغایر اعالم كنند.
ثانياً) بنا بر تعریف مطرحشده از احكام حكومتي ،این احكام ممكن است در قالب فرمانها
و دستورالعملهاي جزیي

باشد27(.

در این موارد تردیدي نيست كه مجلس نميتواند در آن

موضوع خاص اقدام به قانونگذاري نماید و در صورت ورود مجلس به آن حوزه ،شوراي
نگهبان علياالصول به استناد وجود حكم حكومتي ،مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسي یا
موازین شرع اعالم خواهد كرد .اما ،در مواردي كه حكم وليفقيه جزئي و موردي نيست و آن
حكم ،همچون قوانين یک قاعده یا وضعيت عيني و كلي ایجاد ميكند و یا اقدام به شناسایي
یک فرآیند و یا نهاد خاص در نظام سياسي كشور مينماید ،پذیرش این مطلب كه با ورود
وليفقيه به آن حوزه ،صالحيت قانونگذاري مجلس در آن زمينه به طور كلي محدود ميشود،
مشكل خواهد بود و چنين تلقياي با اصلبودن صالحيت عام قانونگذاري مجلس منطبق
نيست .بنابراین ،در این موارد به صورت اجمالي ميتوان گفت كه مجلس شوراي اسالمي
ميتواند در چارچوب فرامين وليفقيه اقدام به قانونگذاري در حوزههاي مرتبط با اعمال
اقتدارات وليفقيه نماید .در تأیيد نظر اخير ،با بررسي نظرات شوراي نگهبان نيز این مطلب به
دست ميآید كه علي رغم اینكه شوراي نگهبان در موارد متعددي ،به استناد حكم حكومتي
وليفقيه راجع به دادگاه ویژه روحانيت ،قانونگذاري مجلس در ارتباط با این حوزه را منع كرده
است؛(21

اما در مواردي مجلس اقدام به قانونگذاري در ارتباط با دادگاه ویژه روحانيت كرده و

شوراي نگهبان نيز آن مصوبه را مغایر با قانون اساسي یا موازین شرع نشناخته است كه این
رویكرد باتوجه به عموم صالحيت مجلس و لزوم یكپارچگي انتظام امور كشور صحيح به نظر
ميرسد .براي نمونه ،ماده ( 723قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور
مدني(– 25مصوب  –1353پرداخت حقوق و مزایاي قضات و كاركنان دادگاه ویژه روحانيت
را تابع مقررات مربوط به قوهقضائيه دانسته است ،كه شوراي نگهبان در این مورد هرگونه
تعيين ضوابط در خصوص دادگاه ویژه روحانيت را خارج از محدوده قوانين عادي ندانسته و
این مصوبه را تأیيد كرده است .البته ،در انتهاي این مطلب ،تأكيد بر این نكته الزم است كه
تبيين این موضوع كه در چه مواردي ،ورود قانونگذار به حوزه اعمال اقتدار مطلقه وليفقيه در
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تعارض با حكم حكومتي ایشان ميباشد و در چه حدود و شرایطي قانونگذار ميتواند در
زمينهي موضوعات احكام حكومتي قانونگذاري نماید نيازمند بررسيهاي دقيق و مفصلي است
كه از رسالت این تحقيق خارج بوده و نيازمند پژوهش مجزایي است.

نتيجهگيري
با توجه به اهداف اعالمشده براي این پژوهش ،مبتني بر بررسيهاي انجامگرفته نكات ذیل
بهدست آمد:
 .3مبتني بر رویهي عملي و نظرهاي شوراي نگهبان ميتوان گفت كه همواره شوراي نگهبان
صالحيتهاي مصرح وليفقيه در قانون اساسي را تمثيلي ميدانسته است .البته ،مبناي شوراي
نگهبان تا پيش از بازنگري در قانون اساسي و اضافه شدن قيد «مطلقه» به اصل  75قانون
اساسي ،برگرفته از پشتوانهي مفهوم «والیت» در فقه شيعه بوده است؛ اما پس از بازنگري در
قانون اساسي ،این رویكرد شورا تقویت شد و در واقع گزارهي شرعي موجود ،در مفاد قانوني
نيز بروز خارجي یافت.
 .0در مواردي كه شوراي نگهبان بهصورت ایجابي و بدواً ،امور خاصي را از شئون وليفقيه
دانسته و از این نظر امكان قانونگذاري مجلس در آن حوزهي مشخص را منوط به اخذ اذن
ایشان كرده است ،موازین شرع مستند اصلي این دسته از نظرهاي شورا بوده است .در اینگونه
نظرها ،مبناي رویكرد شوراي نگهبان این بوده است كه در امور حسبه ،مسئوليت اصلي در
صالحيت فقيه جامعالشرایط است و از این نظر قانونگذاري مجلس در این حوزهها نيازمند
اخذ اذن از وليفقيه است .این در حالي است كه صالحيت قانونگذاري مجلس در اصل 51
قانون اساسي عام است و این صالحيت نسبت به امور حسبيه محدود نشده است .از طرفي،
بند  1اصل  171قانون اساسي « اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون
معين ميكند» را از جمله وظایف قوهي قضایيه دانسته كه این به معناي تصریح بر صالحيت
مجلس در قانونگذاري در این موارد است .بنابراین ،در این موارد باید اذن وليفقيه به مجلس
شوراي اسالمي را مفروض دانست و معتقد به آن بود كه در این موارد مجلس ميتواند بدون
كسب اذن خاص وليفقيه قانونگذاري كند.
 .1در مواردي كه وليفقيه اقدام به اعمال اقتدار در حوزهي مشخصي كرده و شوراي نگهبان
بهمنظور تضمين و صيانت از آن اقدام یا تصميم ،قانونگذاري مجلس در آن حوزهي مشخص
را تعرض به حوزهي اقتدار وليفقيه تلقي كرده و به این دليل قانونگذاري مجلس را منع كرده
است ،مبناي نظرهاي شوراي نگهبان در این موارد پذیرش والیت مطلقهي فقيه است كه به
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وليفقيه صالحيت صدور حكم حكومتي در زمينههاي مختلف را ميدهد .در خصوص این
دسته از نظرهاي شوراي نگهبان بنا بر آنچه به تفصيل بيان شد ،اینگونه به نظر ميرسد كه
ممنوعيت قانونگذاري مجلس در حوزههاي مرتبط با موضوع احكام حكومتي مطلق نيست و
در چارچوب آن احكام و مقيد به آنكه حكم حكومتي نقض نشود ميتوان مجلس را جهت
قانونگذاري در این حوزهه ا صالح دانست .همچنان كه شوراي نگهبان نيز در برخي از نظرات
خود چنين مبنایي را پذیرفته است.
 .4در پایان پيشنهاد ميگردد تا به منظور تكميل یافتههاي این تحقيق و تبيين دقيقتر حدود
صالحيت قانونگذاري مجلس ،پژوهشي اختصاصي در زمينهي حدود صالحيت قانونگذاري
مجلس در حوزههاي مرتبط با احكام حكومتي انجام شود ،تا عالوه بر تبيين دقيقتر حدود
صالحيت قانونگذاري مجلس ،ضوابط حاكم بر نظارت شوراي نگهبان در این موارد به صورت
دقيقتري مشخص شوند.
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یادداشتها
 .3قواي حاكم در جمهوري اسالمي ایران عبارتاند از :قوهي مقننه ،قوهي مجریه و قوهي قضایيه كه
زیر نظر والیت مطلقهي امر و امامت امت بر طبق اصول آیندهي این قانون اعمال ميگردند .این قوا
مستقل از یكدیگرند.
 .0البته اصول دیگري همچون اصول  151 ،131 ،112و  155نيز صالحيتهایي را براي وليفقيه تعيين
كرده است.
 .1براي نمونه براساس بند  3اصل  111قانون اساسي حل معظالت نظام كه از طرق عادي قابل حل
نيست ،از طریق مجمع تشخيص مصلحت نظام در صالحيت وليفقيه قرار گرفته است.
 .4آیتاهلل مؤمن.
 .5با توجه به متن كامل مشروح مذاكرات این شورا ،منظور از واژهي «انحصار» در این جمله همان
«حصر» است.
 .9بند  6نظر شمارهي  6736مورخ  1311/3/6شوراي نگهبان:
«مواد مربوط به نمایندهي رهبري با اصل  111مغایرت دارد .بدیهي است مقام رهبري برحسب
اختيارات والیت فقيه ميتواند در هر یک از سازمانها و نهادها كه الزم بداند نمایندهاي را با
اختياراتي تعيين نماید ،اما صالحيت قوهي مقننه براي قانونگذاري در چارچوب قانون اساسي
ميباشد و تعيين نمایندهي رهبري بموجب قانون در نهادها و سازمانها با اصل  11و اصل 111
قانون اساسي كه وظایف رهبري را صریحاً معين كرده است ،مغایر ميباشد».
 .1نظر شمارهي  11226مورخ  1311/11/16شوراي نگهبان:
«در مواد  2و  3با توجه به اصول قانون اساسي كه به موجب آن مقام رهبري مافوق قواي سهگانه است
و با توجه به اینكه از لحاظ قانوني وظایف رهبري منحصراً در امور مذكور در اصل  111قانون اساسي
ميباشد ،مشاركت دادن نمایندهي آن مقام در مسئوليتهاي اجرایي مخالف قانون اساسي است».
 .8براي مشاهدهي روند تصویب این ماده ر.ک:
مركز تحقيقات شوراي نگهبان ،مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي
اسالمی (دورهي دوم) ( ، 1333تهران :انتشارات معاونت تدوین ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
معاونت حقوقي ریاست جمهوري ،چ اول ،صص .315-316
 .6برخالف نظرهاي ذكرشده ،شوراي نگهبان در نظر خود به شمارهي  3551مورخ  1312/3/12در
خصوص مادهي « 2طرح تأسيس وزارت اطالعات» كه مقرر ميداشت« :درصورتيكه مقام رهبري
در امر اطالعات نمایندهاي تعيين كنند ،نماینده مزبور بر حسن جریان امور وزارتخانه و انطباق آن با
موازین اسالمي و رهنمودهاي مقام رهبري نظارت تامه داشته و گزارشات الزم را خدمت مقام
رهبري تقدیم ميدارد» ،مقرر كرد« :نظر به اینكه به موجب اصل  51قانون اساسي« ،مجلس شوراي
اسالمي در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع نماید» و براساس اصل « 11اعمال
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قوهي مجریه جز در اموري كه مستقيماً به عهدهي رهبري گذارده شده از طریق رئيسجمهور و
نخستوزیر و وزرا است» قانونگذاري مجلس شوراي اسالمي در رابطه با نمایندهي مقام رهبري در
وزرات اطالعات ،خارج از حدود مصرح در قانون اساسي است بنابراین مادهي  2با اصول  11و 51
قانون اساسي مغایر است» .لذا ،مجلس با توجه به ایراد شورا این ماده را حذف كرد.
 .32براي نمونه در نظر شوراي نگهبان در خصوص «قانون مقررات مالي ،اداري ،استخدامي و
تشكيالت جهاد سازندگي» شورا بيان داشت كه« :در هر مورد معظمله ترتيب خاصي معين نمایند
نظر شریف ایشان اجرا خواهد شد» و بر مبناي چنين صالحيتي اشاره نكرد.
 .33براي نمونه آنچه از آثار امام خميني(ره بهدست ميآید ،این است كه ایشان والیت بر جهاد ابتدایي
را براي فقيه قائل نبودند (خميني1611 ،ق ،ج. 112 :1
 .30در مشروح مذاكرات شوراي نگهبان در بررسي طرح زكات نيز یكي از اعضاي شورا بر این نكته
تأكيد كرده است كه «پرداخت و مصرف زكات ،علياالصول نيازي به نظارت ولي امر ندارد ،مگر
آنكه وليامر ،خود ،لزوم اخذ و مصرف آن در مصارف مشخص را تشخيص دهد» (ر.ک :نظرات
استداللي شوراي نگهبان در بررسي طرح زكات ،ص  3به آدرس اینترنتي:
http://nazarat.shorarc.ir/Forms/FileLoad.aspx?id=upxeChGWiuk=&TN=t 3UfZQEEXxsEgniSHDauiJtllgADAm
kc&NF=bHiIRfspeW=0

 .31شيخطبرسي ،مال فتحاهلل كاشاني ،جارا ...زمخشري ،فخر رازي ،رشيدالدین ميبدي ،محمد رشيدرضا و
عالمه طباطبایي (ره  ،از جمله معتقدان به این برداشت هستند (به نقل از :رفيعي. 135-113 :1353 ،
 .34یكي از اعضاي شوراي نگهبان بيان داشته است« :حمایت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و
بدسرپرست بهنحو خاص مورد اهتمام شارع مقدس بوده و از نظر فقهي ،از جمله امور حسبيه
محسوب ميشود».
 .35منظور قانون حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منكر است كه در تاریخ  1336/2/2به تأیيد
شوراي نگهبان رسيده است.
 .39براي نمونه ميتوان به مادهي  6قانون حمایت خانواده -مصوب  ،-1331/12/11مادهي  51قانون
آیين دادرسي كيفري -مصوب  -1332/12/16و بند «خ» مادهي  21قانون مجازات اسالمي -مصوب
 -1332/12/11اشاره كرد.
« .31بند  ... -1الزم به تذكر است كه براى مشروعيتیافتن مداخالت سازمان  ...ممكن است در قانون
براى سرپرست سازمان صالحيت شرعى او را در مداخله در امور اوقاف شرط نمایند ،مثل اینكه
مجاز در تصرف در امور حسبيه از جانب فقيه باشد».
« .38في والیة الحسبة التي هي بمعني القربة المقصود منها القرب بما الي اهلل تعالي و موردها كل
معروف علم ارادة وجوده في الخارج شرعاً من غير موجد معين فهو من قبيل ما كان فيه والیة الفقيه،
غير انّه متعذر الوصول له حتي یرجع اليه .»...
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 .36تعریف دیگر از حسبه ،آن را عبارت از كارهایي ميداند كه از نظر شرع مطلوب و از نظر زندگي
اجتماعي ضروري و اجتنابناپذیر است (عميدزنجاني. 235 :1337 ،
 .02نظر شمارهي  36/112/613مورخ  1336/2/17شوراي نگهبان مقرر ميدارد:
«چون به موجب آن [این مصوبه] امور مربوط به مساجد به سازمان اوقاف و امور خيریه كه وابسته به
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ميباشد واگذار گردیده ،حال اینكه مقام معظم رهبري مدظلهالعالي در
خصوص ادارهي امور مساجد امر به اقداماتي فرمودهاند ،لذا مغایر اصل  75قانون اساسي شناخته شد».
 .03منظور بند  1نظر شمارهي  11/21/3131مورخ  31/11/13شوراست كه امكان تسري این قانون
نسبت به روحانيان را كه صالحيت رسيدگي به جرائم آنها با توجه به حكم وليفقيه در صالحيت
دادگاه ویژه روحانيت ميباشد ،از شمول این مصوبه استثنا نكرده است.
 .00بند  -56در مادهي  715و تبصرهي آن چون دادگاه ویژه با نظر مبارک حضرت امام (ره تشكيل
شده و در ادامه هم تحت نظر مقام معظم رهبري اداره ميشود هر گونه تصميم دربارهي آن دادگاه
بدون كسب موافقت و تأیيد وليفقيه خالف موازین شرعي است.
 .01بند  -3در تبصرهي  6مادهي  3عنوان شده است كه پروندههاي موضوع تبصره  1مادهي  6در هر
مرحلهاي كه باشد جهت ادامهي رسيدگي به دادگاه كيفري استان مربوطه ارسال ميشود ،چون
اشخاص موضوع تبصرهي  1مادهي  6شامل روحانيان ميگردد ،خالف موازین شرع و اصل 75
قانون اساسي شناخته شد و . ...
 .04قانونگذار اساسي در جریان بازنگري در قانون اساسي بر این نكته تصریح كرد كه از نظر شرعي
نميتوان اختيارات وليفقيه را در قانون اساسي محدود كرد (ادارهي كل قوانين ،ادارهي تندنویسي،
 ،1331ج . 163 :2در جاي دیگر نيز بر این نكته تأكيد شد كه« :اصل پنجم كليتاً آنچه را كه در
اختيار امام زمان است ،در اختيار وليفقيه» قرار داده است (ادارهي كل قوانين ،ادارهي تندنویسي،
 ،1331ج . 153 :2بنابراین قيد «مطلقه» براي رساندن این معنا به اصل  75قانون اساسي الحاق شد.
 .05نمونهي این قبيل احكام حكومتي را ميتوان مواردي همچون نامهي مقام معظم رهبري به
رئيسجمهور در خصوص معاون اولي آقاي مشایي در تاریخ  1333/6/25و نامهي مقام معظم رهبري
به رئيس مجلس ششم در خصوص عدم اصالح قانون مطبوعات در تاریخ  1353/7/17معرفي كرد.
 .09بهعنوان نمونه ،شوراي نگهبان بهموجب نظر شماره  1321مورخ  ،1313/11/3به این استناد كه تشكيل
دادگاه ویژه روحانيت به امر مقام معظم رهبري بوده ،هرگونه تعيين ضوابط در آن خصوص را خارج از
محدوده قوانين عادي دانسته است و بر این اساس« ،طرح انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي» كه
شامل دادسرا و دادگاه ویژه روحانيت ميشد را مغایر با قانون اساسي و موازین شرع اعالم كرد.
 .01ماده  -723دادسرا و دادگاه ویژه روحانيت كه براساس دستور والیت ،رهبر كبير انقالب امام
خميني(ره تشكيل گردید ،طبق اصول ( 7و ( 75قانون اساسي تا زمانيكه رهبر معظم انقالب
اسالمي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد و پرداخت
حقوق و مزایاي قضات و كاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه ميباشد.
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و بدسرپرست ،پژوهشکدهي شوراي نگهبان ،شمارهي مسلسل ،13331165 :تاریخ
انتشار.1333/3/3 :
 .15مركز تحقيقات شوراي نگهبان ( ، 1333مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد
مصوبات مجلس شوراي اسالمی (دورهي دوم) ،تهران :انتشارات معاونت تدوین ،تنقيح
و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي ریاست جمهوري ،چ اول.
 .13معرفت ،محمدهادي ( ، 1333والیت فقيه ،قم :مؤسسهي فرهنگي تمهيد ،چ چهارم.
 .13منتظرى نجفآبادى ،حسينعلى (1613ق  ،مبانى فقهى حکومت اسالمى ،ترجمهي
محمود صلواتى و شكورى ،قم :مؤسسهي كيهان ،ج.5
 .21مهرپور ،حسين ( ، 1331مختصر حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران ،تهران:
دادگستر ،چ سوم.
 .21ميرزاى قمى (گيالنى  ،ابوالقاسمبنمحمدحسن (1613ق  ،جامعالشتات فی أجوبة السؤاالت،
تهران :مؤسسهي كيهان ،چ اول ،ج.2

 .22نائيني ،حسين ( ، 1331تنبیهاالمة و تنزیهالملة ،تهران :مركز اسناد انقالب اسالمي ،چ اول.
 .23هاشمي ،سيد محمد ( ، 1331حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران ،تهران :ميزان ،چ
چهارم ،ج .2
 .26ـــــــــــــــــــ ( ، 1335حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران ،تهران :ميزان ،چ
هشتم ،ج .1
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الزامات و راهکارهاي ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در
جمهوري اسالمی ایران (در پرتو قانون اساسی ،حقوق
بشر اسالمی ،اعالمیهی پاریس و رویهی کشورها)*
اكبر طالبكي طرقي ،**1محمدصالح عطار

***2

 .1استادیار مركز مطالعات عالي انقالب اسالمي دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشجوي دكتري حقوق بينالملل دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
دريافت5992/55/91 :

پذيرش5996/5/55 :

چکيده
نهاد ملي حقوق بشر تأسيسي دولت -نهاد اما با تركيب غيردولتي و كارویژهي نظارت بر
حكومت است كه برخي كشورها در سطح ملي با هدف حمایت از حقوق بشر ایجاد كردهاند و
جمهوري اسالمي ایران نيز به ایجاد آن -مطابق اصول اعالميهي پاریس -تعهد داده است .این
مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است كه «مبنا و راهكار تأسيس این نهاد در نظام حقوقي
كشورمان چيست؟» .ازاینرو با استفاده از روش توصيفي-تحليلي و با استناد به قانون اساسي،
اعالميهي حقوق بشر اسالمي و بررسي تجارب سایر كشورها ،اوالً ،امر به معروف و نهي از
منكر دولت از سوي مردم -مندرج در اصل  3قانون اساسي -را ضامن رعایت حقوق بشر و
ملت در جامعهي اسالمي و مبناي مناسبي براي ایجاد نهاد ملي معرفي كرده است؛ ثانياً برخي از
نهادهاي موجودِ داراي كارویژهي مشابه با نهاد ملي در كشورمان را در صورت تغيير ساختار
قانوني یا استفسار از شوراي نگهبان قابل انطباق بر اصول اعالميهي پاریس دانسته است؛ ثالثاً
ابتكار قانون مؤسس نهاد جدید را از طریق ارائهي الیحهي قضایي یا طرح مجلس یا مصوبهي
شوراي عالي امنيت ملي (بهطور موقت ممكن ميداند.
واژگان كليدي :اصل  3قانون اساسي ،اعالميهي پاریس ،امر به معروف و نهي از منكر،
حقوق بشر اسالمي ،نهاد ملي حقوق بشر.
* این مقاله برگرفته از یک پروژه كاربردي بوده و نيز با هماهنگي (مجوز كنگره بين المللي علوم انساني اسالمي به این نشریه
ارسال شده است.
E-mail: Tala@ut.ac.ir
** نویسندهي مسئول
*** E-mail: Mohasa257@yahoo.com
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مقدمه
براساس اصل  3قانون اساسي «در جمهوري اسالمي ایران دعوت به خير ،امر به معروف و
نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل بر عهدهي مردم نسبت به یكدیگر ،دولت نسبت
به مردم و مردم نسبت به دولت .شرایط و حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند» .تحقق
اصل  3قانون اساسي نيازمند تصویب قانون است كه ابتكار آن تنها از سوي حكومت ميسر
است .بر این اساس ،نهادهایي كه ایجاد آنها در قالب قانون پيشبيني ميشود نيز قاعدتاً
نهادهایي خواهند بود كه به ابتكار حكومت تشكيل خواهند شد 1(،اما جایگاه حقوقي و ميزان
وابستگي این نهادها به حكومت ميتواند بسيار متفاوت باشد .برخالف قانون اساسي عربستان
سعودي كه امر به معروف و نهي از منكر را صرفاً وظيفهي دولت ميداند 2(،قانون اساسي
جمهوري اسالمي ایران انجام این فریضه را هم وظيفهي مردم و هم دولت دانسته است؛
ازاینرو شایسته است كه در قانون عادي مربوط به آن نيز به ایجاد نهادهاي حكومتي مانند
ستاد امر به معروف و نهي از منكر اكتفا نشود و در صورت امكان نهادي با تركيب مردمي -نه
سازمان مردمنهاد -براي تسهيل انجام وظيفهي مردم ایجاد شود .این مسئله (لزوم دخالت
نهادهاي مردمي ساختهي حكومت  ،در سطح بينالمللي نيز با ادبيات متفاوتي طرح شده است،
چنانكه با وجود دستگاههاي بازرسي و قضایي متعدد دولتي در كنار نهادهاي جامعهي مدني
مانند مطبوعات و ...در كشورها براي مقابله با نقض حقوق بشر ،آنان درصدد ایجاد نهادهاي
ملي حقوق بشر با ویژگي یادشده برآمدهاند .با توجه به آنچه بيان شد ،در این مقاله نهادهاي
ملي حقوق بشر بهعنوان الگویي امروزي براي نهادینهسازي امر به معروف و نهي از منكر از
سوي مردم بررسي شده و با نهادهاي مشابه موجود در جمهوري اسالمي ایران و برخي
كشورها تطبيق داده خواهد شد تا از این رهگذر بتوان به بهترین راهكار نهادسازي در این
زمينه دست یافت .نهاد ملي حقوق بشر( 3را چنين تعریف كردهاند :مجموعهاي كه براساس
قانون اساسي یا قانون عادي یا حكم دولت تأسيس ميشود كه وظایف آن بهطور خاص ،ارتقا
و حفاظت از حقوق بشر

است )Reif, Linda C, 2004: 82

 .بنابراین نهاد ملي از ابزارهاي مدرن

براي تضمين رعایت حقوق بشر در جوامع سياسي است كه براي تبيين ارتباط آن با ابزارهاي
تحقق اصل  3و نيز چگونگي بهرهمندي از آن ،الزم است ابتدا مفهوم حقوق بشر ولو بهاجمال
و رابطهي آن با مفاهيم دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر روشن شود و سپس
اصول تشكيل و شيوهي عملكرد آن بهعنوان یک الگوي ابزاري بررسي شود .كه اهتمام این
مقاله صرفاً به شيوهي ایجاد نهاد ملي در نظام حقوقي كشور بوده و ارائهي پيشنهاد در مورد
شرح وظایف آن ،هرچند در مباني و الزامات ایجاد آن ریشه دارد ،لكن بررسي تفصيلي

الزامات و راهکارهاي ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران (در پرتو قانون اساسی)... ،

59

جداگانهاي را ميطلبد .اما نكتهاي كه باید بدان توجه شود ،اختالفنظر در مورد فایدهي
نهادهاي ملي است؛ برخي معتقدند كه با وجود دستگاه قضایي مستقل و حكومت دموكراتيک
نيازي به نهاد ملي نيست ،اما نظر دیگر بر این است كه یک نهاد مستقل كه مستقيماً از كارهاي
اجرایي ،قضایي و اداري و حكومتي دور است ،ميتواند نقش رهبري را در زمينهي حقوق بشر
بر عهده گيرد و سهم شایستهاي در حمایت از حقوق شهروندان و توسعهي فرهنگ حقوق
بشري ایفا كند (مهرپور . 235 :1355 ،در حال حاضر غلبه با نظر دوم است ،چنانكه هم
سازمان ملل به كشورها ایجاد نهاد ملي را توصيه ميكند و هم یكي از توصيههاي معمول از
سوي كشورها به كشوري كه پروندهاش در قالب سازوكار بررسي دورهاي جهاني وضعيت
حقوق بشر

)UPR

شوراي حقوق بشر در حال بررسي است ،توصيه به ایجاد نهاد ملي حقوق

بشر است .توضيح آنكه در قالب سازوكار یادشده و در دورهي تقریباً چهارساله ،وضعيت
حقوق بشر تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل بررسي ميشود و كشورهاي دیگر توصيههایي
را به كشور تحت بررسي ارائه ميكنند و آن كشور نيز بعضي را ميپذیرد و بعضي را رد
ميكند .موارد پذیرفتهشده نوعي تعهد محسوب ميشود و چهار سال بعد باید گزارشي از ميزان
اجراي آنها از سوي كشور مورد نظر به شوراي حقوق بشر ارائه شود .از جمله كشورهایي كه
متعهد به ایجاد این نهاد شده ،جمهوري اسالمي ایران است كه در سال  2111توصيهي لهستان
را در این زمينه پذیرفت( 6و در سال  2116گزارشي از ميزان تحقق آن ارائه داد .بنابراین فارغ
از اینكه آیا پذیرش این توصيه اقدام درست یا نادرستي بوده است ،اكنون باید مسئوالن در پي
طراحي نهادي منطبق با فرهنگ كشورمان باشند كه ميتواند به فرصتي براي ایجاد نهاد ملي
حقوق بشر و امر به معروف و نهي از منكر تبدیل شود كه عالوهبر تضمين حقالناس ،رعایت
حقاهلل را نيز تضمين كند و عالوهبر اثرگذاري داخلي ،الگویي براي سایر كشوهاي مسلمان و
قدمي براي اجرایي شدن اعالميه حقوق بشر اسالمي باشد.

 .1معناي حقوق بشر و رابطهي آن با اصل 8
حقوق بشر مفهومي تفسير بردار است كه بر سر تعریف آن اجماعي وجود

ندارد (Richard

) Pierre Claude& Burns H. Weston, 2006: 20و ازاینرو تعاریفي كه براي آن ارائه شده
است ،بيشتر حالت دور پيدا ميكنند ،از جمله «حقوقياند كه هر كس بهواسطهي انسانبودنش
واجد آنهاست»

)7(. Donnelly, 2003: 10

بعضي نيز آن را حقوقي دانستهاند كه «هر فرد به

مقتضاي كرامت انساني خود از آن بهرهمند ميشود» (كميساریاي عالي حقوق بشر13 :1331 ،
كه خود نيازمند تعریف كرامت انساني خواهد بود .شاید به همين دليل باشد كه معموالً آن را
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با بيان ویژگيهایش تعریف كردهاند .چنانكه بعضي پنج ویژگي زیر را براي آن نام بردهاند:
پاسخ به مطالبات فردي و اجتماعي ،بنيادین بودن (منشأ آن یک یا دو حق بنيادین مانند حق
زندگي و تعيين سرنوشت است  ،متشكل از دامنهي متنوعي از قواعد اخالقي و حقوقي ،قابل
تحدید در صورت تعارض با امنيت یا منافع دیگران و جهاني بودن). (Claude& Weston, 2006: 20
بعضي هم آن را «ضمانتهاي اخالقي» ناميدهاند) (Nickel, 1992 :561-2اما مسئلهي بااهميت
آن است كه حقوق بشر مجموعهاي از ارزشهاي گزینششده و نه همهي آنهاست
)1( Donnelly, 2003: 10-11

این ارزشها  -كه ميتوان آنها را با آنچه معروف ميناميم

همردیف دانست ،اگرچه در عنوان با بسياري از ارزشهاي فرهنگي در كشورهاي جهان
مشترک است ،اما از مباني غربي سرچشمه گرفته و نه در یک فرایند فرهنگي طوالنيمدت بلكه
براساس ضرورت هاي پس از جنگ جهاني دوم به یک دسته قواعد در اعالميهي جهاني حقوق
بشر تبدیل شده و براي امضا در برابر دولتها قرار گرفته است .بهعبارت دیگر ،این معروفها
نهتنها در عرف بينالمللي شناسایي شد ،بلكه تعهد به رعایت آنها در قالب كنوانسيونهاي
جهاني چون ميثاق حقوق مدني و سياسي یا اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مورد پذیرش بيشتر
دولتها -بهعنوان نمایندگان ملت -قرار گرفت و نقض این حقوق جهانشمول بهنوعي منكر
بدل شد .پس از این مرحله ،نوبت به ایجاد ابزارهایي رسيد تا دولتها را به رعایت این حقوق
امر و از نقض آنها نهي كنند .یكي از این ابزارها نهاد ملي حقوق بشر است .پيشينهي ایجاد
نهاد ملي حقوق بشر به سال  1361و دومين نشست شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل
بازميگردد .تا سال  1351نياز به وجود نهادهایي كه اجراي حقوق بشر را در سطح ملي تنظيم
كنند ،احساس ميشد ،اما تعداد آنها كم بود ،تا اینكه براساس قطعنامهي كميسيون حقوق بشر،
در سال  1331كارگاهي با عنوان نهادهاي ملي حفاظت و ارتقاي حقوق بشر در پاریس برگزار شد
كه نتيجهي آن توصيهها و اصولي بود كه به «اصول پاریس»
National Institutions

( Principles relating to the Status of

مشهور شد و در قطعنامهي سال  1332كميسيون حقوق

بشر(5

و 1333

مجمع عمومي( 3انعكاس یافت .اصول پاریس بر سه موضوع تمركز داشت :صالحيت و
پاسخگویي نهادهاي ملي ،تركيب نهاد ملي و تضمين استقالل و متكثر بودن آن و شيوهي
اجراي وظایفشان از جمله همكاري با جامعهي مدني .در نهایت یک بخش خاص صالحيتي به
این اصول اضافه شد كه مربوط به صالحيت استماع ،طرح و حل شكایات فردي بود .كار بر
روي این موضوع در همينجا به پایان نرسيد و بهطور مثال در كنفرانس جهاني حقوق بشر
وین  1333مورد توجه قرار گرفت؛ تا جایي كه نقش سازندهي آنها در مادهي  31برنامهي
عمل اعالميه وین مورد تأكيد قرار گرفت ) (Lindsnaes, Lindholt, Yigen (Eds.), 2001:10كه
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براساس آن كشورها ميتوانند با تأسيس نهادهاي ملي حقوق بشري ،مناسبترین و بهترین
روشهاي ممكن را مطابق با فرهنگ و سنت جوامع خود براي حمایت و ارتقاي حقوق بشر بهكار
گيرند (غائبي . 13 :1335 ،بر همين اساس و در گام اول براي بوميسازي این نهاد در كشورمان،
ميتوان نهاد ملي را نهاد ناظر بر حقوق بشر «مطالبات مردم از دولت»

(koyuncu, 2008: 703

و

دانست3(.

از آنجا كه
متناظر با نهاد متولي امر به معروف و نهي از منكر دولت وسيلهي مردم
در پيشينهي تاریخي و كتابهاي فقهي و حقوقي ما تاكنون ساختاري بومي براي تحقق جامع
این بعد از امر به معروف و نهي از منكر پيشبيني نشده است ،نهاد ملي حقوق بشر ميتواند
الگوي مناسبي براي آن باشد .البته باید توجه داشت كه نهادهاي ملي حقوق بشر ابزاري براي

درونيسازي ارزشهاي حقوق بشرند .این ارزشهاي غرببنياد –فارغ از اینكه ریشه در
حقوق طبيعي یا قراردادي و اندیشهي كانت یا الک داشته باشند -ایستا نيستند و حالت
تهاجمي دارند ،یعني با وجود ادعاي ریشه داشتن در مفهوم كرامت انساني مدنظر ادیان
) ،(Langley, 1999: iixنميتوانند با برخي از ارزشهاي بومي و دیني همزیستي داشته باشند،
چنانكه حق تغيير مذهب نوعي تهدید براي بسياري از ادیان محسوب ميشود .اما بهنظر
ميرسد ميتوان این تهدید را به فرصت تبدیل كرد؛ فرصتي براي معرفي نهاد امر به معروف و
نهي از منكر در قالب ابزارهایي كه براي افكار عمومي آشناست و نشان دادن برتريهاي
انكارناپذیر این هنجارهاي الهي بر قواعد بشرساخته .ظاهراً با تكيه بر چنين طرز تفكري بود كه
جمعي از اندیشمندان مسلمان تالش كردند تا محتواي اسالم را در قالب قواعد حقوق بشر
قرار دهند و مفهوم نوتركيب «حقوق بشر اسالمي» را ایجاد كنند كه ميتوان گفت در اعالميهي
حقوق بشر اسالمي مصوب اجالس وزراي خارجهي سازمان كنفرانس اسالمي در قاهره
( 1331تبلور یافت و مواد آن با الهام از اعالميهي جهاني حقوق بشر تهيه شد .بعضي از
علماي پایهگذار پيشنویس این اعالميه مانند مرحوم عالمه جعفري ،از نتيجهي كار كه حاصل
دخالت سران كشورهاي اسالمي با گرایشهاي متفاوت بود رضایت كامل نداشتند (جعفرى
تبریزى1613 ،ق ، 136 :اما بههر حال چنين تالشي كه مخرج مشترک آراي فقها و فالسفهي
شيعه و سني بود ،قابل تقدیر است .نكتهي جالب در این اعالميه تأكيد بر مفهوم دعوت به خير
و امر به معروف و نهي از منكر در مقدمه و مواد آن است ،بهگونهاي كه در مقدمه ،رعایت
حقوق اساسي و آزاديهاي عمومي عبادت و كوتاهي نسبت به آنها یا نقض آنها منكر دانسته
شده كه هر فرد بهتنهایي مسئول پاسداري و اجراي آنهاست و «امت» بهگونهاي هماهنگ در
تضمين آنها مسئوليت دارد .در بند «ج» مادهي  22نيز دعوت به خير و امر به معروف و نهي
از منكر براساس ضوابط شریعت اسالمي ،بهعنوان حق هر فرد به رسميت شناخته شده است.
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بر این اساس ميتوان گفت ضمانت اجراي اعالميه ،امر به معروف و نهي از منكر فردي و
گروهي است .ضمانت اجراي منحصربهفردي كه هم به لحاظ دروني افراد را به رعایت حقوق
بشر (و حقوق خداوند و هم با وجود قواعد دقيق حقوقي افراد جامعه را به رعایت این
ارزشها وادار ميكند .لكن براي اجراي عملي این قواعد حقوقي ،به وجود ساختارهاي مناسبي
نياز است كه شاید طراحي آن بهترین گام براي تحقق معروفها و دفع و رفع منكرها باشد.
البته امروزه نهادهاي نظارتي حكومتي در كشورهاي اسالمي تحقق بخشي از این حقوق را از
طریق امر به معروف و نهي از منكر مردم از سوي دولت تضمين

ميكنند11(،

اما بهنظر ميرسد

براي تحقق بخشي از مطالبات مردم از حكومت یعني امر به معروف و نهي از منكر دولت از
سوي مردم نيازمند ایجاد نهادهایي جدید هستيم .ازاینرو الگوگيري از نهادهاي ملي حقوق
بشر براي ایجاد یک ساختار بومي یا اصالح ساختارهاي موجود ،ميتواند ضمن تحقق این بعد
از اصل  3در سطح داخلي ،زمينه را براي اجرایي شدن اعالميهي حقوق بشر اسالمي و انجام
تعهد كشورمان به شوراي حقوق بشر سازمان ملل فراهم سازد .در پایان باید این نكته را مورد
توجه قرار داد كه گرایش به استفاده از ابزارهاي حقوق بشري براي تبيين مفاهيم اسالمي نيز
روزبهروز در حال گسترش است ،تا حدي كه یكي از فيلسوفان برجستهي شيعه ضمن نقد
اعالميهي جهاني حقوق بشر ،خود متني را در قالبي مشابه اعالميه تحت عنوان نظامنامهي
حقوق و تكاليف بشر و در  32ماده پيشنهاد داده

است11(.

 .2وظایف ،تشکيالت و شيوهي تأسيس
همانگونهكه اشاره شد ،وظایف و ساختار نهادهاي ملي حقوق بشر در قالب اصول اعالميهي
پاریس تبيين شده است كه در این گفتار بهصورت تفكيكي بررسي و ارزیابي خواهد شد.

 .1-2صالحیت و وظایف
صالحيتها و وظایف نهادهاي ملي حقوق بشر براساس اعالميه پاریس به دو قسمت
تقسيم شده است:

 .1-1-2صالحیت ارتقا و محافظت از حقوق بشر
هر نهاد ملي داراي مسئوليتهاي ذیل است:
 .1تقدیم گزارش مشورتي به دولت ،مجلس یا هر ارگان داراي صالحيت ،در حوزههاي
زیر:
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بررسي مقررات قانوني یا اجرایي و ارائهي توصيهنامه براي اطمينان از تطابق آن با
اصول اساسي حقوق بشر ،و در صورت لزوم توصيه به تدوین قانون جدید یا اصالح
قانون یا اقدامات اجرایي؛



بررسي و توجه دادن دولت به موقعيتهاي نقض حقوق بشر و ارائهي توصيه براي

خاتمه دادن به آن.
 .2تضمين و ارتقاي هماهنگي قانونگذاري ملي ،مقررات و عملكردها با چارچوبهاي
حقوق بشر بينالمللي كه دولت عضو آن است و تضمين اجراي مؤثر آنها،
 .3ترغيب به تصویب چارچوبهاي فوق یا الحاق به آنها و تضمين اجراي آنها،
 .6همكاري در تهيهي گزارشهاي دولتها به نهادها و كميتههاي سازمان ملل و
سازمانهاي منطقهاي،
 .7تشریک مساعي با سازمان ملل یا سازمانهاي منطقهاي و ملي مرتبط با موضوع،
 .1شركت در تدوین برنامههاي آموزشي حقوق بشر و مشاركت در اجراي آنها در مدارس
و دانشگاهها،
 .5عمومي كردن حقوق بشر و مبارزه با هر گونه تبعيض وسيلهي گسترش آگاهي عمومي.

 .2-1-2صالحیتهای اضافی شبهقضایی
یک نهاد ملي ميتواند صالحيت استماع و بررسي شكایات و دادخواستهاي جزیي را
داشته باشد .در چنين شرایطي عملكرد آنها ميتواند بر اصول ذیل مبتني باشد:
 .1جستوجوي راهحل دوستانه از طریق مصالحه ،یا در محدودهي معينشده از طریق
تصميمات الزامآور یا در موارد ضروري بر مبناي قابليت اعتماد؛
 .2آگاه ساختن شاكي در زمينهي حقوقش بهخصوص راههاي جبران؛
 .3استماع هر شكایت یا دادخواست یا ارجاع آنها به هر مقام صالح دیگر در محدودهي
مشخصشده توسط قانون؛
 .6ارائهي توصيهنامه به مقامات صالح بهویژه در مورد اصالح یا تجدیدنظر در قوانين و
مقررات اداري.

 .2-2ساختار
 .1ساختار نهاد ملي و انتصاب اعضاي آن ،چه با انتخابات و چه غير آن ،باید متضمن حضور
متكثر نيروهاي اجتماعي (جامعهي مدني باشد ،شامل:
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نهادهاي غيردولتي اتحادیههاي تجاري ،نهادهاي اجتماعي و تخصصي مرتبط مانند
انجمن وكال؛



گرایشهاي فكري فلسفي یا مذهبي؛



دانشگاهها و علماي برجسته؛



مجلس؛
بخشهاي دولتي (تنها در ظرفيت مشورتي .



 .2استقالل مالي
 .3انتصاب اعضا توسط سندي رسمي كه مدت زمان مشخص حكم را تعيين كند .این حكم
ممكن است تجدیدشدني باشد ،مشروط به اینكه تكثر عضویت در نهاد تضمين شود.
 .6تركيب و حيطهي صالحيت نهاد ملي باید در متن قانون اساسي یا متون قانوني مشخص شود.
 .7بودجهي نهاد باید مستقل باشد12(.

 .3-2شیوهی تأسیس
نهادهاي ملي معموالً به سه شيوه ایجاد ميشوند .1 :تصریح در قانون اساسي مانند آفریقاي
جنوبي و گرجستان .2 ،از طریق تصویب قانون عادي مانند استراليا ،دانمارک و هند یا از طریق
فرمان دولتي مانند فرانسه 13(،اندونزي و قزاقستان .هيچ دليلي وجود ندارد كه نهادهاي نوع سوم
استقالل كمتري نسبت به دو نوع اول داشته باشند ).(Lindsnaes, Lindholt, Yigen (Eds.), 2001:14-15
نكته قابل توجه اینكه نهادهاي ملي حقوق بشر از سال  2111امكان سخنراني در نشستهاي
كميسيون حقوق بشر سابق را یافتهاند و هماكنون نيز این حق را در شوراي حقوق بشر دارند
(غائبي 31 :1335 ،كه در كنار دولتها و سازمانهاي مردمنهادِ داراي مقام مشورتي،
دیدگاههاي خود را ابراز كنند.

 .3انواع نهادهاي ملی حقوق بشر
هنوز تعریف مشخصي از نهاد ملي حقوق بشري كه در مورد آن اجماع و توافق عمومي
وجود داشته باشد ،وجود ندارد (غائبي . 17 :1335 ،اما در مقام طبقهبندي معموالً نهادهاي ملي
در یكي از دو شاخهي كلي «كميسيونهاي حقوق بشر» یا «آمبودزمانها» (دفاتر بازرس كل
قرار ميگيرند.

 .1-3کمیسیونهای حقوق بشر
كميسيونهاي حقوق بشر حدود چهل سال پيش تأسيس شدند و از آغاز دههي  31تعداد
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آنها بسيار زیاد شده است .كميسيون ممكن است توسط قانون اساسي ،قوهي قانونگذاري یا
قوهي مجریه ایجاد شود و اعضاي آن از سوي قانونگذار یا قوهي مجریه انتخاب ميشوند.
كميسيون حقوق بشر داراي همه یا برخي از این كاركردهاست :ارائهي مشورت به دولت براي
امضا و اجراي قراردادهاي حقوق بشر ،ایجاد و تقویت قوانين داخلي حقوق بشر ،تحقيق در
مورد حقوق بشر ،آموزش حقوق بشر ،نظارت بر زندانها و دیگر مكانهایي كه افراد به طرز
غيراختياري در آن محدود ميشوند و بررسي ادعاهاي مبني بر نقض حقوق بشر .بهندرت
ممكن است یک كميسيون حقوق بشر بتواند تصميمات خود را به اجرا درآورد .حتي در
بسياري از كشورها از فرانسه گرفته تا مراكش ،كميسيونهاي مشورتي وجود دارند كه قدرت
تحقيق هم ندارند .همچنين درحاليكه كميسيونها ميتوانند دربارة ادعاها تحقيق كنند ،بسياري
از آنها از مصالحه براي فرو نشاندن یک دعوا به شيوهاي دوستانه استفاده ميكنند .كميسيونها
اغلب پس از یک تحقيق فقط توصيههایي را ارائه ميدهند ،هرچند برخي از آنها ميتوانند یک
منازعه را براي رسيدن به توافق الزامآور به محكمه یا دادگاه حقوق بشر ارجاع دهند .تعداد
كمي از كميسيونها این قدرت را دارند كه در پروندههاي قضایي مربوط به حقوق بشر بهعنوان
دوستان دادگاه ظاهر شوند و تعدادي ميتوانند احكام قضایي مرتبط با وضعيتهاي حقوق بشر
را بهدست آورند .صالحيت بعضي كميسيونها فقط در زمينهي تبعيضهاست ،درحاليكه بقيه
داراي حوزهي صالحيت وسيع تري در حقوق سياسي و مدني و حتي حقوق اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگياند

)Linda C, 2004: 83-85

 .(Reif,همچنين یكي از وظایف مهم

كميسيونها بررسي منظم سياست حقوق بشري دولت ،نظارت بر اجراي تعهدات داخلي و
بينالمللي آن و ارائهي توصيههاي الزم است (مهرپور. 233 :1355 ،

 .2-3آمبودزمان (دادآور :دفتر بازرس کل)
اگرچه اولين آمبودزمان مدرن در سال  1313در سوئد ایجاد شد ،بعضي معتقدند كه
كشورهاي غربي به تقليد از «دیوان مظالم» اقدام به تأسيس چنين نهادي كردهاند (رضایيزاده،
 . 176 :1333از جمله به نقل از نویسندگان مسلمان این احتمال مطرح شده است كه پادشاه
سوئد در ایجاد این نهاد ،از دفتر قاضيالقضات در تركيه-كه به آنجا گریخته بود -الگو گرفته
باشد ) .(Reif, Linda C, 2004: 5كارویژهي دیوان مظالم بازرسي و زیر نظر گرفتن رفتار
كارمندان اداري و رسيدگي به تخلفات دارندگان مقام و شغل اداري بوده است .آمبودزمان نيز
نهادي است كه از سوي حكومت براي نظارت بر اعمال اداري دستگاههاي اجرایي ایجاد
ميشود و شكایاتي را از نحوهي عملكرد ادارات دولتي دریافت و در مورد آنها تحقيق ميكند.
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آمبودزمانها در بعضي كشورها زیر نظر پارلمان و در بعضي كشورها زیر نظر قوهي مجریه
قرار دارند (موسيزاده . 25 :1331 ،معموالً آمبودزمانها را به دو نوع كالسيک و چندجانبه
(hybrid

تقسيم ميكنند .یک نوع از آمبودزمانهاي چندجانبه ،آمبودزمانهاي حقوق بشرياند

كه هم وظایف اداري باال و هم وظيفهي حفاظت از حقوق بشر را برعهده دارند .البته
آمبودزمانهاي كالسيک هم ميتوانند شكایات رسيده را با جنبههاي حقوق بشري حلوفصل كنند،
بنابراین هر دو نوع در ارتقا و حفاظت از حقوق بشر نقش دارند ) .(Reif, Linda C, opcit: 1-2اما
نكتهي مهم آن است كه آمبودزمانهاي حقوق بشري نقش آمبودزمانها و كميسيونهاي حقوق
بشري را با هم انجام ميدهند .این نوع ساختارسازي به موج سوم دموكراتيزاسيون در اروپاي
جنوبي برميگردد كه به ایجاد نهادهاي چندمنظوره در اسپانيا و پرتغال در دههي  1351منجر
شد ) .(Reif, Linda C, opcit: 8نتيجه آنكه روزبهروز تمایز بين این نهادها و كميسيونهاي
حقوق بشر مبهمتر ميشود (غائبي . 61 :1335 ،از منظر دیگر و بهلحاظ تطبيقي ،برخي كشورها
مانند

آرژانتين16(،

و كرهي

جنوبي(21

انگلستان،

فرانسه 17(،لهستان11(،

جمهوري

چک 15(،روسيه 13(،اندونزي(13

نهاد ملي فراگيري دارند كه به شكایات شهروندان از دستگاههاي اداري در

سرتاسر كشور رسيدگي ميكند .وجوه كموبيش مشترک عبارتاند از :پيشبيني در قانون
اساسي ،تأسيس بهوسيلهي تصویب قانون ،لزوم ارائهي گزارش به پارلمان ،استقالل ،داشتن
بودجهي خاص ،عدم صالحيت در پروندههاي قضایي در دست رسيدگي در محاكم و قضایي
نبودن رسيدگي .در برخي كشورها مانند كانادا دادآور فراگيري مشاهده نميشود ،اما نهادهاي
شبهدادآور متعددي در سطح شهري ،ایالتي ،فدرال و همچنين در بانکها ،دانشگاهها و نهادهاي
مختلف وجود دارند كه حوزههاي متعددي را پوشش ميدهند 21( .در برخي كشورها مانند هند
از دههي  1311تاكنون تالشهاي زیادي براي تشكيل سازمان ضدفساد انجام گرفته است كه
همچنان ادامه

دارد22(.

مالزي فاقد نهادي شبيه نهادهاي دادآور فراگير است و مقامات این

كشور ضمن بيان عدم قصد خود براي تشكيل چنين نهادي آن را براي مالزي مناسب
ندانستهاند 23(.نهادي كه در مالزي وظيفهي دادآور را بر عهده دارد ،دفتر شكایتهاي عمومي
است كه در سال  1351تشكيل شده و كار آن نظارت و كسب اطمينان از كارامدي و منصفانه
بودن اعمال اداري

است26(.

دولت فدرال آمریكا داراي نهاد دادآور به شكل كالسيک آن نيست

و بهجاي آن مؤسسات و دفاتر مختلفي دارد كه شبيه دادآور عمل

ميكنند27(.

در آلمان نهاد

دادآوري بهصورت یک سازمان مجزا وجود ندارد ،اما كميتهاي به نام «كميتهي شكایات» در
مجلس آلمان به شكایات مردم از دستگاههاي اداري رسيدگي ميكند 21(.در جمهوري خلق
چين« ،وزارت نظارت» مسئول حفظ كارامدي ،نظم و سالمت دولت و آموزش وظایف و
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مقررات به مستخدمان عمومي است و وزارتخانهها و ارگانهاي دیگر حق دخالت در آن را
ندارند 25(.در ژاپن نهاد دادآور به معناي معمول آن وجود ندارد ،اما سازوكارهاي حل اختالف
تأسيسشده تحت نظر وزارت امور داخلي و ارتباطات انجام بخش مهمي از وظایف نهاد
دادآور را بر عهده دارند .كار وزارت مزبور مدیریت و كنترل نظامهاي اساسي است كه بر
زندگي مردم كشور و فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي آنها حكمفرما هستند .این نظامهاي
اساسي شامل دستگاههاي عمومي ،خدمات مدني ،مدیریت محلي و نظامهاي مالي و انتخاباتي،
خدمات اضطراري و اورژانسي ،خدمات پستي و ارتباطات از راه دور

است23( .

 .4نهاد ملی حقوق بشر در جمهوري اسالمی
در جمهوري اسالمي ایران نهادهایي وجود دارند كه به لحاظ شرح وظایف ،شباهت
بسياري به نهادهاي ملي حقوق بشر دارند كه الزم است ابتدا انطباق آنها با نهادهاي ملي از
نظر حقوقي (تطبيق با اصول پاریس بررسي شود و در صورت عدم تطابق ،شيوهي اصالح این
نهادها یا ایجاد یک نهاد جدید منطبق با نظام حقوقي كشور بررسي شود.

 .1-4بررسی نهادهای با کارویژهی مشابه
 .1-1-4کمیسیون حقوق بشر اسالمی
این كميسيون در سال  1353به ریاست رئيس وقت قوهي قضایيه تشكيل شد و اساسنامهي
آن به تصویب هيأت مؤسس رسيد .در سالهاي بعد ،اساسنامه اصالح شد و به اعضاي دولتي
نقش مشورتي داده شد .اهداف این كميسيون براساس مادهي  7اساسنامه شامل موارد زیر
ميشود :تبيين و آموزش حقوق بشر از دیدگاه اسالم ،نظارت بر رعایت این حقوق ،ارائهي
راهحل و موضعگيري نسبت به نقض حقوق مسلمانان ،رسيدگي به موارد نقض حقوق بشر،
همكاري با نهادهاي ملي و بينالمللي حقوق بشر و بررسي وضعيت جمهوري اسالمي نسبت
به ميثاقها و كنوانسيونهاي بينالمللي حقوق بشر .ساختار آن شامل هيأت مؤسس ،شوراي
عالي ،رئيس كميسيون ،دبيرخانه و كميتههاي چهارگانهي زیر است :كميتهي علمي ،زنان،
مراقبت و پيگيري داخلي و خارجي 23(.در مورد انطباق این كميسيون با اصول اعالميهي
پاریس دو نظر وجود دارد :بعضي معتقدند اگر ایجاد تشكيالت از سوي رئيس قوهي قضایيه،
بدون نياز به تصویب قانون را بپذیریم ،كميسيون ميتواند مصداق نهاد ملي باشد (مهرپور،
 ، 616-613 :1355اما بعضي با استناد به اینكه جایگاه قانوني كميسيون در قانون اساسي یا
عادي تعریف نشده است ،انطباق را رد ميكنند (غائبي . 173 :1335 ،دیدگاه دوم از این نظر
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قابل قبولتر بهنظر ميرسد كه اگرچه براساس بند  1اصل  173قانون اساسي ،یكي از وظایف
رئيس قوهي قضایيه ایجاد تشكيالت متناسب با مسئوليتهاي اصل  171از جمله «احياي
حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» است ،لكن تصریح بند یادشده بر ایجاد آن
«در دادگستري» است ،ازاینرو تشكيل نهادي با تركيب غيردولتي و داراي بودجهي مستقل از
دستگاه قضایي از سوي رئيس قوهي قضایيه به لحاظ قانوني محل تردید است.

 .2-1-4سازمان بازرسی کل کشور
طبق اصل  156قانون اساسي« :براساس حق نظارت قوهي قضایيه نسبت به حسن جریان
امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري ،سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور»
زیر نظر رئيس قوهي قضایيه تشكيل ميگردد .حدود اختيارات و وظایف این سازمان را قانون
تعيين ميكند» .با وجود كاركردهاي شبهآمبودزماني و عضویت سازمان بازرسي در انجمن
آسيایي آمبودزمان به نمایندگي از كشور جمهوري اسالمي ایران ،بعضي معتقدند بهسختي
ميتوان آن را بهعنوان یک نهاد آمبودزمان پذیرفت ،زیرا در بيشتر كشورهاي جهان آمبودزمان
زیر نظر قوهي مقننه فعاليت ميكند و در مواردي نيز با قوهي مجریه در تعامل است .عالوهبر
این ،نهاد آمبودزمان فاقد هر گونه صالحيت قضایي است ،این در حالي است كه بنابر مواد
متعدد قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور این نهاد داراي صالحيت قضایي نيز است
(موسيزاده . 31 :1331 ،در مورد ایراد اول باید گفت وقتي در بعضي كشورها مانند فرانسه و
انگليس ،آمبودزمان زیر نظر قوه ي مجریه است و حال آنكه كار اصلي آمبودزمان نظارت بر
اعمال اداري قوهي مجریه است

)Reif, Linda C, 2004: 14

 .بيشک آمبودزماني كه زیر نظر

قوهي قضایيه قرار دارد ،استقالل بيشتري خواهد داشت .البته ایراد دوم (قرار داشتن یک
صالحيت تكميلي بر عهدهي آمبودزمان چه اثري بر صالحيت آن خواهد داشت  ،قابل بحث
است .اما شاید مهمترین ایراد ،تركيب اعضاي این سازمان باشد كه كامالً حكومتي است و با
اصول پاریس همخوان نيست.

 .3-1-4کمیسیون اصل  09قانون اساسی
طبق اصل  31قانون اساسي« :هر كس شكایتي از طرز كار مجلس یا قوهي مجریه یا قوهي
قضایيه داشته باشد ،ميتواند شكایت خود را كتباً به مجلس شوراي اسالمي عرضه كند .مجلس
موظف است به این شكایات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكایت به
قوهي مجریه و یا قوهي قضایيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در
مدت متناسب ،نتيجه را اعالم نماید و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطالع عامه
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برساند» .در مادهي  32قانون آیيننامهي داخلي مجلس نيز آمده است« :بهمنظور اجراي اصل
نودم قانون اساسي كميسيوني بهنام كميسيون اصل نودم قانون اساسي تشكيل ميگردد تا طبق
قوانين مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظيفه نماید».
بهنظر ميرسد این كميسيون با كميسيونهاي حقوق بشر تطابق بيشتري دارد تا
آمبودزمانها ،چراكه محدودهي فعاليت آن فراتر از مسائل اداري است .اما به دليل اینكه زیر
نظر پارلمان است به آمبودزمانها شباهت دارد .البته در مورد واژهي «طرز كار» (كلي یا جزیي
بودن مصادیق آن ابهام و اختالفنظر وجود دارد ،بدین معنا كه آیا هر كس ميتواند از نقض
حق خویش به این كميسيون شكایت كند یا موضوع شكایت صرفاً سياستگذاري ،خطمشي و...
یک قوه است؟ یک دیدگاه بنا به دالیلي چون اصل تفكيک قوا (سپردن اختيار رسيدگي به
شكایات شهروندان به مجلس دخالت در وظایف دستگاه قضاست و نبود ضمانت اجرایي
حقوقي براي تصميمات كميسيون اصل  ،31معتقد است كه منظور از عبارت طرز كار در اصل
 ،31امور كلي و ناظر بر سياستها و راهبردهاي كالن قواي سهگانه است .در مقابل این
دیدگاه ،برخي دیگر با استناد به ادلهاي چون مداقه در پيشنویس قانون اساسي (عبارات كلي
«چگونگي ادارهي كشور»« ،شيوهي قانونگذاري» و «سياست قضایي» مندرج در پيشنویس این
اصل حذف و طرز كار جایگزین آن شد ؛ اصل تفسير موسع قانون اساسي به نفع ملت؛ مفهوم
مخالف ذیل اصل  31قانون اساسي (درصورتيكه مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند ؛
و تأیيد ضمني شوراي نگهبان بر داللت عبارت طرز كار قواي سهگانه بر امور جزیي و موردي
(مادهي  1قانون نحوهي اجراي اصل  31قانون اساسي مصوب  1317كه مقرر ميدارد« :تغيير
شغل و پست در وضعيت مسئول و یا مأمور متخلف از نظر رسيدگي تأثيري نخواهد داشت»
با پذیرش صالحيت رسيدگي به تخلف مأموران دولتي نظر اخير را بهطور ضمني پذیرفته و
مورد تأیيد شوراي نگهبان قرار گرفته است  ،معتقدند كه منظور از این عبارت عالوهبر امور
كلي و كالن شامل امور جزیي و موردي نيز است (موسيزاده به نقل از گزارش مركز تحقيقات
شوراي نگهبان. 212-215 :1331 ،
در مورد ایراد تداخل قوا در صورت رسيدگي به شكایات نيز باید گفت این رسيدگي
قضایي نيست و ميتواند صرف بررسي و اعالم شكایت به مراجع قضایي باشد كه با توجه به
تأیيد مادهي  11قانون آیين دادرسي كيفري

31(1332

از سوي شوراي محترم نگهبان كه براساس

آن برخي سازمانهاي مردمنهاد ميتوانند اعالم جرم كنند ،ازاینرو به طریق اولي ميتوان این
صالحيت را براي كميسيون اصل  31به رسميت شناخت 31(.در نهایت این امر ميتواند با
استفسار از شوراي محترم نگهبان حل شود ،بهویژه آنكه شوراي نگهبان در یكي از نظرهاي
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تفسيري خود در مورد اصل  31قانون اساسي به شمارهي  3311مورخ  ،1311/11/23از عبارت
«شكایت مربوط به تخلفات مسئولين  ...در ارتباط با وظایف آنها» استفاده كرده است كه تاب
تفسير متناسب با وظایف نهاد ملي را

دارد32(.

به هر حال بهنظر ميرسد كه این كميسيون

شباهت زیادي به نهاد ملي حقوق بشر داشته باشد ،مگر در مورد اعضاي آن كه همگي عضو
مجلس بوده و تكثر مورد نظر اعالميهي پاریس ،در آن رعایت نشده است ،لكن با توجه به
تجارب كشورهایي مانند لهستان( 33یا روسيه كه با صرف انتصاب یک نفر بهعنوان كميسيونر
یا رئيس آمبودزمان از سوي پارلمان ،توانستهاند از كميتهي هماهنگي بينالمللي نهادهاي حقوق
بشر ملي درجهي  Aدریافت كنند ،ميتوان به شناسایي آن در سطح بينالمللي اميدوار بود.

 .4-1-4انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان
ایجاد این انجمن ،براساس قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان مصوب 1333/5/17
است كه شباهت زیادي چه از لحاظ ساختاري و چه صالحيتي با نهادهاي ملي حقوق بشر
دارند .به لحاظ ساختاري براساس مادهي  3این قانون« ،انجمن» تشكل غيرانتفاعي ،غيردولتي و
داراي شخصيت حقوقي مستقل است و در مـركز استانها و شهرسـتانها تشكيل و در تهران
انجمن ملي حمـایت از حقوق مصرفكنندگان نيز تشكيل ميشود (تبصرههاي  1و  . 2از
لحاظ صالحيتي این انجمنها چهار وظيفه دارند عبارتاند از :آگاهسازي مصرفكنندگان،
ارائهي مشورت به دستگاههاي دولتي ،بررسي شكایات و ارائهي مشاورهي حقوقي به
مصرفكنندگان ،و ارجاع دعاوي به دستگاه ذيربط .انجام وظيفهي چهارم بدین صورت است
كه انجمنها ميتوانند شكایات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را در حدود موارد مذكور در
این قانون بررسي كرده و در صورت عدم توافق طرفين (شاكي و مشتكيعنه یا بهمنظور
رسيدگي قانوني به سازمان تعزیرات حكومتي ارجاع نمایند (مادهي  . 16تنها اشكال این
انجمنها آن است كه به لحاظ تركيب كامالً مردمي آنها ،ضمانت اجرایي براي تشكيل آنها و
در نتيجه ایجاد انجمن ملي وجود ندارد.

 .5-1-4ستاد حقوق بشر
ستاد حقوق بشر در سال  1336به موجب مصوبهي شوراي عالي امنيت ملي و بهمنظور
پيگيري مسائل حقوق بشر جمهوري اسالمي ایران در سطح داخلي و خارجي ایجاد شد .لكن
با توجه به ریاست رئيس قوهي قضایيه و عضویت مسئوالن حكومتي مانند وزراي امور
خارجه ،دادگستري و كشور و نيز مسئوالن قوهي قضایيه مانند دادستان كل كشور و رئيس
سازمان زندانها در آن ،قابليت انطباق با شرایط اصول پاریس را به لحاظ مردمي بودن ندارد.
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 .6-1-4ستاد امر به معروف و نهی از منکر
این ستاد ،جانشين ستاد احياي امر به معروف ونهي از

منكر(36

شده است .ستاد احيا اوالً

داراي قانون مصوب و پاسخگو نبود؛ ثانياً بهدليل خأل قانوني امكان حمایت از آمران به معروف
و ناهيان از منكر را نداشت .در مورخ  1336/2/2قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهيان
از منكر» سازماني جدید را به نام ستاد امر به معروف و نهي از منكر -كه خود داراي ستادهاي
استاني و شهرستاني است -تشكيل داد كه بيشتر اعضاي آن را وزرا ،رؤساي سازمانها و
نهادهاي حكومتي تشكيل

ميدهند37(.

قبالً بعضي محققان با توجه به شرح وظایف ستاد سابق

یعني ستاد احيا ،تالش كردهاند تا آن را با آمبودزمان مبتني بر اصول اعالميهي پاریس تطبيق
دهند ،لكن مانع اصلي این مطابقت را در انتصاب دبير ستاد از سوي مقام رهبري پنداشتهاند
(جاویدي . 1333 ،اما بهنظر ميرسد این اشكال وارد نباشد ،چراكه آنچه در اصول پاریس بدان

تصریح شده ،عدم امكان عضویت مقامهاي دولتي –به معني قوهي مجریه و نه پارلمان-

بهعنوان عضو داراي حق رأي در نهادهاي ملي است و لذا انتصاب فردي غيردولتي بهعنوان
مسئول این نهاد از سوي یک مقام صالحيتدار ،منافاتي با استانداردهاي مدنظر سازمان ملل
نداشت ،لكن ایراد وارد به ستاد سابق ،نداشتن سند قانوني اعم از مصوبهي مجلس یا دخالت
مقام معظم رهبري در تشكيل این ستاد و دیگري دولتي (حكومتي بودن بيشتر اعضاي این
ستاد بود كه ایراد دوم به ستاد فعلي نيز وارد است ،چراكه براساس اصول پاریس ،اعضاي
دولتي نهاد ملي نميتوانند حق رأي داشته باشند .اما نكتهي جالب در قانون اخيرالتصویب،
اعطاي مقام مشورتي به ستاد امر به معروف و نهي از منكر براي پيشنهاد صدور مجوز ایجاد
سازمانهاي مردمنهاد به وزارت كشور و ستادهاي استاني و شهرستاني براي تأیيد و پيشنهاد
برگزاري تجمعات با عنوان امر به معروف و نهي از منكر به استانداريها و فرمانداريهاست.
این در حالي است كه اعضاي این ستادها خود دولتياند و بهطور خاص وزیر كشور عضو
ستاد مركزي و فرماندار عضو ستاد شهرستان است .ازاینرو اگر اعضاي ستاد دولتي نبودند-
حتي با وجود ریاست یكي از ائمهي جمعه بر ستاد -این نهاد ميتوانست با توجه به مباني
فقهي و قانوني شرحدادهشده ،نهاد ملي حقوق بشر جمهوري اسالمي تلقي شود و اعطاي
صالحيت مشورتي یادشده نيز منطقي بود و ميتوانست نوعي ابتكار در تعيين وظایف براي
یک نهاد ملي البته در حوزهي امر به معروف و نهي از منكر مردم به دولت باشد.

 .2-4مرجع ابتکار ایجاد نهاد
بررسي اصول قانون اساسي نشاندهندهي آن است كه ایجاد نهاد ملي تنها از طریق الیحهي
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قضایي ،طرح مجلس یا مصوبهي شوراي عالي امنيت ملي امكانپذیر است.

 .1-2-4الیحهی قضایی
براساس اصل  173قانون اساسي یكي از وظایف رئيس قوهي قضایيه تهيهي لوایح قضایي
متناسب با جمهوري اسالمي است كه طبق نظریهي تفسيري شوراي نگهبان ،اوالً ،محتواي
لوایح قضایي را فصل یازدهم قانون اساسي بهویژه اصول  171و  175و  173و موضوعات
مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایي معين ميكند؛
ثانياً هيأت دولت نميتواند مستقالً الیحهي قضایي تنظيم كرده و آن را براي تصویب نهایي به
مجلس شوراي اسالمي ارسال كند؛ ثالثاً لوایح قضایي كه توسط رئيس قوهي قضایيه تهيه و به
دولت ارسال ميشود ،به مجلس شوراي اسالمي تقدیم ميگردد .هر گونه تغيير مربوط به امور
قضایي در اینگونه لوایح فقط با جلب موافقت رئيس قوهي قضایيه مجاز است 31(.با توجه به
نظر یادشده و به دالیل زیر بهنظر ميرسد ایجاد نهاد ملي از طریق الیحه ،تنها از مجراي
الیحهي قضایي و نه الیحهي قوهي مجریه امكانپذیر است :بررسي اصل  171قانون اساسي
نشان ميدهد قانونگذار اساسي در زمينهي حمایت از حقوق شهروندي ،قوهي قضایيه را بهطور
خاص مسئول دانسته است .توضيح آنكه براساس این اصل :قوهي قضایيه قوهاي است مستقل
كه «پشتيبان» حقوق فردي و اجتماعي و «مسئول» تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظایفي
از جمله احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع است ،یعني قانون اساسي
عالوهبر وظایفي چون صدور حكم در مورد شكایات ،نظارت بر اجراي قوانين و كشف جرم و
تعقيب مجرمان و مجازات آنان ،وظيفهي دیگري را تحت عنوان «احياي حقوق عامه» بر
عهدهي قوهي قضایيه گذارده است .در تعریف حقوق عامه گفته شده كه عبارت است از
«كليهي حقوق فردي و اجتماعي ملت و مردم كه عمدتاً در قانون اساسي كشورها مورد احصا
قرار ميگيرد» 35(.حقوق عامه در اصول مختلف قانون اساسي بهخصوص اصل  3و نيز اصل
 13تا  63تحت عنوان حقوق ملت بهصورت تمثيلي بيان شده كه مصادیق بارز آن اعم از
حقوق اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،دفاعي ،اقتصادي و قضایي است (نقرهكار . 25 :1333 ،نيز
گفته شده كه حقوق شهروندي جدا از حقوق عامه نيست و رابطهي بين این دو رابطه تساوي
است (نقرهكار . 56 :1333 ،بنابراین ميتوان گفت كه احياي حقوق عامه همان احياي حقوق
شهروندي است كه به گسترش عدل و آزاديهاي مشروع منجر ميشود .وظيفهي نهادهاي ملي
حقوق بشر نيز براساس اصول اعالميهي پاریس «حمایت و ارتقا» حقوق شهروندي در
كشورهاست .ازاینرو ميتوان چنين استنباط كرد كه چون ایجاد نهاد ملي حقوق بشر یكي از
راهكارهاي احياي (ارتقا حقوق عامه (شهروندي است كه براساس اصل  171بر عهدهي
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قوهي قضایيه قرار دارد و نيز بهدليل اینكه یک سري از وظایف نهاد ملي شبهقضایي است،
ازاینرو ایجاد آن از طریق الیحه تنها در چارچوب اختيارات قوهي قضایيه است و دولت
نميتواند در این زمينه بهطور مستقل الیحه تهيه كند .البته چون الیحهي قضایي در هيأت
دولت مطرح ميشود ،قوهي مجریه نيز ميتواند نظرهاي خود را در این زمينه به قوهي قضایيه
منتقل كند و با تشریک مساعي كار به انجام برسد.

 .2-2-4طرح مجلس
با وجود استدالل باال ،با توجه به اصل  51قانون اساسي كه مقرر ميدارد« :مجلس شوراي
اسالمي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند» و با عنایت
به رویهي قانونگذاري موجود مبني بر ورود مجلس به مسائل قضایي و عدم ایراد قانون اساسي
از سوي شوراي نگهبان به ورود مجلس در این زمينه ،بهنظر ميرسد مجلس نيز امكان ابتكار
ایجاد نهاد ملي را براساس ارائهي طرح دارا باشد.

 .3-2-4مصوبهی شورای عالی امنیت ملی
براساس بند  2اعالميهي اصول پاریس ،ایجاد نهاد ملي یا از طریق قانون اساسي یا بهوسيلهي
یک متن قانوني ) (legislative textامكانپذیر است كه براساس نظام حقوقي كشورها ممكن است
متفاوت باشد .بر همين اساس در برخي كشورها ،ایجاد نهاد ملي از طریق فرمان حاكم بوده
است .ازاینرو با توجه به وظایف شوراي عالي امنيت ملي مندرج در اصل  151قانون اساسي
مبني بر« :هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي ،اطالعاتي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي در ارتباط
با تدابير كلي دفاعي  -امنيتي» و نيز «بهرهگيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با
تهدیدهاي داخلي و خارجي» از یک سو و نيز قرائني مانند بند  33امور «سياسي ،دفاعي و امنيتي»
مقرر در سياستهاي كلي برنامهي پنجم توسعهي جمهوري اسالمي ایران (حمایت از آزاديهاي
مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت  ،و نيز حكم ذیل اصل یادشده كه مقرر ميدارد:
«مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأیيد مقام رهبري قابل اجراست» ،بهنظر ميرسد امكان
استفاده از این ظرفيت قانوني براي ایجاد نهاد ملي نيز امكانپذیر است .این سازوكار قانوني
بهدليل حضور سران سه قوه در شورا و تأیيد مصوبه از سوي مقام معظم رهبري شایان توجه
است .همچنين با توجه به اینكه تأسيس ستاد حقوق بشر به موجب مصوبهي شوراي عالي بوده
است ،بهنظر ميرسد ایجاد نهاد ملي حقوق بشر نيز -كه ميتواند موجبات امنيت حقوقي مردم را
فراهم آورد( - 33از سوي شورا امكانپذیر باشد ،اگرچه اعتبار آن نسبت به دو مورد قبل كمتر
خواهد بود و ميتواند راهكاري سریع اما موقت باشد.
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نتيجهگيري و پيشنهاد
از آنجا كه رعایت حقوق بشر در جامعهي اسالمي از مصادیق «معروف» و نقض این
حقوق «منكر» است ،اصل  3قانون اساسي و اعالميهي حقوق بشر اسالمي (وجوب امر به
معروف و نهي از منكر مردم نسبت به دولت مبناي شرعي و قانوني الزم را براي تأسيس نهاد
ملي حقوق بشر در كشور پيش روي قرار ميدهند .از سوي دیگر ،با وجود نهادهاي داخلي
داراي كارویژهي مشابه با نهاد ملي در كشور و نيز رویههاي متعدد سایر كشورها در ایجاد
كميسيون حقوق بشر یا آمبودزمان ،از آنجا كه جمهوري اسالمي ایران متعهد به رعایت شرایط

مندرج در اصول اعالميهي پاریس – بهویژه تشكيل نهاد ملي از طریق قانون (اساسي یا عادي
یا فرمان حكومتي و همزمان دارا بودن تركيب مردمي و استقالل مالي -شده است ،ازاینرو

نهادهاي موجود تكافوي این الزامات را نميكنند و اصالح قوانين ذيربط یا تشكيل سازماني
جدید ضروري بهنظر ميرسد .عليهذا با توجه به هزینه-زمانبر بودن بازنگري در قانون
اساسي و نيز تصویب قانون عادي جدید ،و نيز لزوم جلوگيري از انحراف نهاد ملي از مباني
حقوق بشر اسالمي ،و توجه به مردمي بودن اعضا و در عين حال دولت-نهاد بودن آن كه
مشاركت قواي سهگانه را ميطلبد ،اصالح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
(غيردولتي شدن تمامي اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر یا كارآمدسازي كميسيون
اصل  31قانون اساسي (امكان رسيدگي به شكایات مردم از عملكرد مسئوالن و نه صرفاً كليت
عملكرد دستگاهها و در غير این صورت ایجاد نهادي جدید ،از طریق الیحهي قضایي یا طرح
مجلس یا مصوبه شوراي عالي امنيت ملي پيشنهاد ميشود.
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داخلي و نابودي ارزشهاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي» است (ربيعي. 13 :1333 ،
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بررسی اعتبار حقوقی اصول تغييرناپذیر قانون اساسی
با نگاهی به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
فيروز اصالني ،*1عبدالمجيد رحمانيان

**2

 .1دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشكدهي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
دريافت5992/2/4 :

پذيرش5992/55/52 :

چکيده
قانون اساسي براي حفاظت از خویش و نظام سياسي حاكم ،اصولي را تغييرناپذیر و غيرقابل
و بازنگري اعالم ميدارد؛ اصولي كه محتواي آن متناسب با شرایط فرهنگي ،رویدادهاي تاریخي،
سنن ،عرف ،روابط اجتماعي و سياسي و باورهاي مذهبي هر كشور تنظيم ميشود.
این اصول خدشهناپذیر ،ضامن حفظ نظام حاكم و روح و جوهرهي قانون اساسي است.
تقریباً تمام قوانين اساسي دنيا این اصول را بهعنوان خطوط قرمز اعالم ميكنند و آن را بهمنزلهي
آفرینندهي قانون اساسي بهشمار ميآورند .محتواي این اصول كه در دستهبنديهاي مختلفي جاي
ميگيرند ،شرایط حاكم بر هر كشور را بهتر نمایان ميسازد .برخي از این اصول محتواي مذهبي
و برخي محتواي الئيک دارند یا مبتني بر سكوالریسماند .برخي به جمهوري بودن نظام حاكم
تأكيد ميكنند و برخي به پادشاهي بودن آن .اما از دیرباز در ميان حقوقدانان غربي ،بر سر اعتبار یا
عدم اعتبار حقوقي این اصول ،مباحثي در گرفته است .بيان نظریات طرفداران اعتبار یا عدم اعتبار
این اصول ،براي بحث بازنگري قانون اساسي اهميت دارد .در این مقاله عالوهبر طرح نظریهي
تغييرناپذیري این اصول و مبناي آن و دستهبندي محتواي آنها ،نظریات حقوقدانان و دالیل آنها
مبني بر اعتبار داشتن یا عدم اعتبار این اصول بيان ميشود .همچنين بحث تغيير و تبدیل نسلها و
حق حاكميت ملي سازش یا عدم سازش آن با این اصول تشریح ميشود.
واژگان كليدي :اصول تغييرناپذیر ،اعتبار اصول تغييرناپذیر ،بازنگري قانون اساسي،
قانون اساسي ،محدودیتهاي موضوعي.
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مقدمه
محدودیتهاي موضوعي ،یا اصول تغييرناپذیر در بيشتر قوانين اساسي دنيا وجود دارد .این
اصول خدشهناپذیر ،مرجع بازنگري را از ورود به عرصهي خود باز ميدارد .هدف مهم این
ممنوعيت در بازنگري ،حمایت از پایههاي بنيادین نظام حكومتي است .قانون اساسي برآمده از
فرهنگ ،سنت ،عرف ،روابط اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي هر جامعه است .قانون اساسي آمده
است تا قوامبخش جامعهي سياسي باشد و روابط دولت و ملت را سامان بخشد؛ موضوع این
پژوهش ،چيستي و مبناي اصول تغييرناپذیر و تنوع محتوایي آنها در قوانين اساسي كشورها و
بررسي اعتبار و ارزش حقوقي آنهاست .پرسش این است كه این اصول از چه اعتبار و ارزش
حقوقي برخوردارند؟
ضرورت تحقيق از آن نظر است كه عالوهبر ابهامزدایي در دفاع از حق حاكميت ملي ،به
گسترش بحث حقوق اساسي بهویژه در حوزهي بازنگري و چگونگي برخورد با اصول تغييرناپذیر،
كمک كند.
در ميان حقوقدانان غربي دربارهي اصول تغييرناپذیر قانون اساسي بحثهاي زیادي انجام
گرفته و نظریات متفاوتي ابراز شده است و دربارهي اعتبار یا عدم اعتبار حقوقي این اصول دو
نظریهي متفاوت بيان شده است .برخي حقوقدانان براساس دالیلي به اعتبار و ارزش حقوقي
این اصول قائلاند و عدهاي ،این اصول را فاقد ارزش و اعتبار حقوقي ميدانند.
روش تحقيق در این مقاله بهصورت تحليلي و گردآوري اطالعات كتابخانهاي بهویژه از
مقاالت و كتابهاي فرانسويزبان است.
این مقاله در دو فصل تنظيم شده است؛ در فصل اول به چيستي اصول تغييرناپذیر ،مبنا و
محتواي اصول تغييرناپذیر در قوانين اساسي دنيا پرداخته شده است .در فصل دوم ،نظریههاي
معروف به اعتبار یا عدم اعتبار این اصول و دالیل هر كدام از طرفداران این دو نظریه ،مورد
بحث و بررسي قرار گرفته است .سرانجام ،اعتبار حقوقي این اصول در قانون اساسي جمهوري
اسالمي و بازنگري آنها از سوي مرجع بازنگري ارزیابي ميشود.

 .1اصول تغييرناپذیر قانون اساسی
قوهي مؤسس ،تجسم ارادهي سياسي ملت و بازتاب قدرت سياسي مردم در جامعه است
كه به تأسيس قانون اساسي ميپردازد .هر قانون اساسي از دو مؤلفهي اساسي و تعيينكنندهي
ثبات و بازنگري برخوردار است .اصولي كه به ساختار دولت ،رژیم سياسي و حقوق بنيادین
شهروندان ميپردازد ،مبناي اعتبار قانون اساسي و تضمينكنندهي عنصر ثبات در حيات
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اجتماعي و برخاسته از ارزشهاي بنيادین جامعه است .عنصر بازنگري قانون اساسي ،كه
پاسخگوي نيازهاي متغير نسلهاي مختلف یک ملت و انعكاس ارادهي آنها در ادوار مختلف
است ،عالوهبر حفظ حكومت از تحوالت بنيادین ،روشي صلحآميز براي تغيير ،و وسيلهاي
براي جبران كاستيهاي قانون اساسي است.
قانون اساسي براي حفاظت از خویشتن و نظام سياسي حاكم ،اصولي را تغييرناپذیر و
غيرقابل بازنگري اعالم ميدارد؛ اصولي كه متناسب با شرایط فرهنگي ،رویدادهاي تاریخي ،سنن،
عرف ،روابط اقتصادي ،باورهاي مذهبي و رفتارهاي سياسي هر كشور تنظيم ميشود .مفهوم اصل
تغييرناپذیر ،یعني محدودیتي ماهوي و مانعي بر سر راه اصالح و بازنگري قانون اساسي .در
ادبيات حقوقي از این اصول با عبارتهاي دیگري مانند اصول ثابت ،آسيبناپذیر ،غيرقابل فسخ،
ميشود1(.

تغييرناپذیر ،جاوداني ،خدشهناپذیر ،ابدي و مصون از تعرض نيز تعبير
در زیر به تئوري تغييرناپذیري این اصول و همچنين اعتبار آنها پرداخته شده است.

 .1-1تئوري تغييرناپذیري و مبناي اصول تغييرناپذیر
قانون اساسي ميتواند برخي از مقررات و اصول بنيادین خود را از امكان بازنگري مستثنا
سازد .در این مورد به تغييرناپذیري یا خدشهناپذیري و حفظ حرمت قانون اساسي تعبير ميشود.
در نظر گرفتن عنصر ثبات ،حقوقدانان را بهسوي قانوناساسينویسي گرایش داد و آنها
قانون اساسي نوشته را بهعنوان سند پایدار و رشتهي نگهدارندهي جامعهي سياسي در نظر گرفتند
و براي اینكه عناصر و ارزشهاي اصلي و حافظ جامعه ،محفوظ بماند ،بهسوي درج اصول ثابت
و تغييرناپذیر روي آوردند .از سویي ،دستاندازي و سوءاستفادهي حاكمان خودسر در دورههاي
گذشته ،توجيه این عمل را بيشتر نمایان ميسازد (زرنگ. 33-31 :1336 ،
«زمانيكه جان الک در  1113قانون اساسي بنيادین جامعهي كارولينا را نوشت و بيان كرد
كه شكل و قا نون حكومت كارولينا باید براي هميشه غيرقابل تغيير و خدشهناپذیر باقي بماند»
(Roznai, 2014 : 23

 ،او مطرح كرد كه كل قانون اساسي باید تغييرناپذیر بماند .بهتدریج عنصر

تحوالت زمان و نيازهاي جدید ،ثابت كرد كه دیگر قانون اساسيِ كامالً تغييرناپذیر نميتواند
وجود داشته باشد ،زیرا متن قانون اساسي نميتواند واقعيتهاي اجتماعي و نيازهاي سياسي
آینده را منعكس كند .همچنين «تجربهي معاصر نشان داد كه بهطور نظري و عملي ،تغييرناپذیري
قوانين اساسي باید جزیي باشد»

(Prélot, 1990: 242

.

امروزه بيش از یكصد قانون اساسي در جهان ،اصول تغييرناپذیر را در متن خود در نظر
گرفتهاند .محتواي این اصول از كشوري به كشور دیگر تفاوت ميكند و هر كدام به فراخور
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حوادث تاریخي و وضعيت سياسي و فرهنگي و سنتهاي ملت خود ،دست به چنين اقدامي
زدهاند؛ براي نمونه در قانون اساسي فرانسه ،ایتاليا ،ایاالت متحدهي آمریكا و جمهوري اسالمي
ایران ،جمهوري بودن حكومت به عنوان اصل تغييرناپذیر در نظر گرفته شده است ،یا در برخي
كشورها مانند ایران ،الجزایر ،پاكستان ،افغانستان ،تونس و ...نوع دینِ اكثریت جامعه ،اصل
تغييرناپذیر قوانين اساسي است(( 2در بند بعد محتواي این اصول بهطور دستهبنديشده بيان
ميشود  .درج این اصول تغييرناپذیر ،معموالً نتيجهي آسيبهاي گذشته است ،یا براي حفاظت
از شرایط جدید و احترام به حقي كه در تدوین قانون اساسي اعمال كرده است.
ممكن است ساختارهاي قبلي ،شرایطي را بهوجود آورده باشند كه اگر مثالً اصل تغييرناپذیر
جمهوري بودن حكومت ،درج نشود ،دوباره همان وضع ،برگشتپذیر باشد.
ایجاد اصول تغييرناپذیر ،انگيزههاي مختلفي ميتواند داشته باشد:
الف هر نظام سياسي ميخواهد موجودیت و هویت خود را حفظ كند (محافظت از وضع موجود ؛
ب تدوینكنندگان قانون اساسي ،محتواي اصول خاص را بهعنوان جوهرهي اساسي قانون
اساسي یا هویت و كيان كشور در نظر ميگيرند كه باید براي نسلها باقي بماند .اصول غيرقابل
بازنگري ضامن حفاظت و غيرقابل نفوذي است كه مرجع بازنگري را از ورود به حيطهي خود
منع ميسازد .گاهي این اصول ،سازوكاري براي حفاظت از قدرت موجودِ حاكم ،در برابر
محدودیتهاست .گاهي این اصول ،حقوق پادشاهي را مورد حمایت قرار ميدهد ،اصل موروثي
بودن پادشاهي را ،و جانشيني تاج و تخت را ،مانند قانون اساسي  1323آلباني (اصل  71یا
برخي قوانين اساسي كشورهاي عربي مانند قانون اساسي  1353بحرین (بند  3اصل  21؛
ج -تدوینكنندگان قانون اساسي نيازمند طراحي اصولي از قانون اساسياند تا بهطور دقيق در
مقابل آینده ،سنت و فرهنگ كشور كه ممكن است از طریق بازنگريهاي عادي در معرض آسيب
قرار گيرد ،آنها را بهكار گيرند .ازاینرو با توجه به تجارب گذشتهي هر جامعهاي ،برخي از
ارزشها بهعنوان اصول تغييرناپذیر ،در قانون اساسي در نظر گرفته ميشوند (. Roznai, 2014: 25

 .2-1محتواي اصول تغييرناپذیر قوانين اساسی
محتواي اصول تغييرناپذیر در قوانين اساسي كشورهاي جهان متنوع است و ميتوان كشورها
را در این مورد ،به دستههاي مختلفي تقسيم كرد:
 .1-2-1گروه نخست شكل و نظام حكومتي را مورد حمایت قرار ميدهد.
الف بيش از یكصد قانون اساسي از شكل جمهوري حكومت حمایت ميكند.
ب شكل پادشاهي و سلطنت نيز در برخي از قوانين اساسي مورد حمایت قرار گرفته
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است (مانند قانون اساسي  1353بحرین مادهي 121؛ قانون اساسي  1333كامبوج مادهي 173؛
قانون اساسي  1333قرقيزستان مادهي  37بندهاي  3و  7و مادهي 33؛ قانون اساسي 1365
الئوس مادهي 63؛ قانون اساسي  1371ليبي مادهي 135؛ قانون اساسي  2111مراكش مادهي
157؛ قانون اساسي  1332مراكش مادهي . 111
ج برخي قوانين اساسي «امير» را مورد حمایت قرار ميدهد (مانند قانون اساسي 1312
كویت مادهي . 157
د برخي قوانين اساسي ،دموكراسي تاجدار را مورد حمایت قرار ميدهد (مانند قانون
اساسي  1372یونان مادهي . 113
ه برخي قوانين اساسي از پادشاهي داراي قانون اساسي و رژیم دموكراتيک با پادشاه در
رأس كشور حمایت ميكنند (مانند قانون اساسي  2115تایلند مادهي  231بند . 1
 .2-2-1دومين گروه محتواي اصول تغييرناپذیر ،ساختار سياسي كشورهاست.
الف برخي قوانين اساسي از ساختار فدرالي كشور حمایت ميكنند (مانند قانون اساسي
 1331برزیل مادهي  3بند 6؛ قانون اساسي  1363آلمان مادهي  53بند 3؛ قانون اساسي 2117
عراق مادهي  121بند . 6
ب برخي قوانين اساسي برابري و مساوي بودن تعداد نمایندگان ایاالت در مجلس سنا را
تغييرناپذیر ميدانند (مانند قانون اساسي  1331برزیل مادهي  31بند 6؛ قانون اساسي 1351
پرتغال مادهي 233؛ قانون اساسي  2112تيمور مادهي . 171
ج برخي قوانين اساسي ،ساختار واحد و یكپارچهي دولت را تغييرناپذیر ميدانند (مانند
قانون اساسي  1336گينه بيسائو مادهي 112؛ قانون اساسي  2111آنگوال مادهي 231؛ قانون
اساسي  1333قزاقستان مادهي  31بند 2؛ قانون اساسي  1365الئوس مادهي . 63
د برخي قوانين اساسي ،نظام دو مجلسي را تغييرناپذیر ميدانند (مانند قانون اساسي 1353
بحرین مادهي  121بند . 3
ه برخي قوانين اساسي ،خودمختاري محلي را تغييرناپذیر ميدانند (مانند قانون اساسي
 2111آنگوال مادهي 231؛ قانون اساسي  1337ارمنستان مادهي 116؛ قانون اساسي 1332
دماغهي نيک مادهي 313؛ قانون اساسي  2111ماداگاسكار مادهي 113؛ قانون اساسي 2116
موزامبيک مادهي 232؛ قانون اساسي  1351پرتغال مادهي . 233
و در قوانين اساسي (اصولي كه از نظام دموكراتيک حمایت قرار ميكنند  ،اغلب
تغييرناپذیرند (مانند قانون اساسي  1333الجزایر مادهي 153؛ قانون اساسي  1337ارمنستان
مادهي 116؛ قانون اساسي  2113جمهوري دومنيكن مادهي 113؛ قانون اساسي  1315اكوادور
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مادهي 273؛ قانون اساسي  1372اریتره مادهي  31بند 2؛ قانون اساسي  1372اتيوپي مادهي 31
بند 2؛ قانون اساسي  1331گابن مادهي 52؛ قانون اساسي  1363آلمان مادهي  53بند 3؛ قانون
اساسي  1337گواتماال مادهي 231؛ قانون اساسي  1335هائتيي مادهي  236بند 6؛ قانون اساسي
 1353ـ  1373شمسي ـ جمهوري اسالمي ایران اصل 155؛ قانون اساسي  2111مورو مادهي
157؛ قانون اساسي  2116موزامبيک مادهي 232؛ قانون اساسي  1331رواندا مادهي  31بند 2؛
قانون اساسي  1311سومالي مادهي 117؛ قانون اساسي  1336تاجيكستان مادهي 111؛ قانون
اساسي  2115تایلند مادهي  231بند 1؛ قانون اساسي  2112تيمور مادهي 173؛ قانون اساسي
 1332تركيه مادهي .6
ز برخي اصول تغييرناپذیر مربوط به تفكيک قواست (مانند قانون اساسي  2111آنگوال
مادهي 231؛ قانون اساسي  1333برزیل مادهي  11بند 6؛ قانون اساسي  1331چاد مادهي 223
و قانون اساسي  2111گينه بيسائو مادهي 176؛ قانون اساسي  2111ماداگاسكار مادهي 113؛
قانون اساسي  2116موزامبيک مادهي 232؛ قانون اساسي  1351پرتغال مادهي 233؛ قانون
اساسي  2112تيمور مادهي . 171
ح برخي اصول تغييرناپذیر ،به حاكميت قانون مرتبط است (مانند قانون اساسي  2111آنگوال
مادهي 231؛ قانون اساسي  1337ارمنستان مادهي 116؛ قانون اساسي  1332تركيه مادهي . 6
ط برخي اصول تغييرناپذیر ،مربوط به استقالل دادگاههاست (مانند قانون اساسي 2111
آنگوال مادهي 231؛ قانون اساسي  2116موزامبيک مادهي 232؛ قانون اساسي  1333پرو مادهي
133؛ قانون اساسي  1351پرتغال مادهي 233؛ قانون اساسي  1331روماني مادهي 163؛ قانون
اساسي  2112تيمور مادهي . 171
ي برخي اصول تغييرناپذیر ،مربوط به قوانين قضایي است (مانند قانون اساسي 1351
پرتغال مادهي  233و برخي اصول تغييرناپذیر از حاكميت مردم حمایت ميكنند (مانند قانون
اساسي  1337آذربایجان مادهي 173؛ قانون اساسي  1337گواتماال مادهي . 231
ک تعدادي از قوانين اساسي تصریح ميكنند كه حكومت ،انتخابي است؛ یعني از شكل و
ویژگيهاي انتخابات و نمایندهساالري حمایت ميكنند (مانند قانون اساسي  2113جمهوري
دومينكن مادهي 113؛ قانون اساسي  1313اكوادور مادهي 117؛ قانون اساسي  1337گواتماال
مادهي 231؛ قانون اساسي  1365الئوس مادهي 63؛ قانون اساسي  1371ليبي مادهي 135؛
قانون اساسي  2116موزامبيک مادهي 232؛ قانون اساسي  1333پرو مادهي 132؛ قانون اساسي
 1533سوئيس مادهي 2؛ قانون اساسي  1373ونزوئال مادهي 116؛ قانون اساسي 1373( 1353
جمهوري اسالمي ایران اصل . 155
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ل برخي اصول تغييرناپذیر مربوط به نظام چندحزبي و نظام تكثرگرایي است (مانند قانون اساسي
 1331بوركينافاسو مادهي 117؛ قانون اساسي  1333كامبوج مادهي 173؛ قانون اساسي  1332جيبوتي
مادهي 33؛ قانون اساسي  1332مالي مادهي 113؛ قانون اساسي  2111نيجریه مادهي . 155
م برخي اصول تغييرناپذیر از همگاني بودن ،مستقيم و مخفي و آزاد بودن انتخابات و رأي
برابر شهروندان حمایت ميكنند (مانند قانون اساسي  2111آنگوال مادهي 231؛ قانون اساسي
 1333برزیل مادهي  11بند 6؛ قانون اساسي  1317گواتماال مادهي 215؛ قانون اساسي 2116
موزامبيک مادهي 232؛ قانون اساسي  2111نيجریه مادهي 155؛ قانون اساسي  1351پرتغال
مادهي 233؛ قانون اساسي  2112تيمور مادهي . 171
ن برخي اصول تغييرناپذیر نظر به محدودیت دورهاي رئيس دولت (حكومت دارند -از
نظر تعداد و مدت زمان -یا معيارهاي شایستگي و صالحيت را براي انتخابات مدنظر قرار
ميدهند (مانند قانون اساسي  2116جمهوري آفریقاي مركزي مادهي 113؛ قانون اساسي 1331
جمهوري دومينكن مادهي 111؛ قانون اساسي  1367السالوادور مادهي 151؛ قانون اساسي
 1337گواتماال مادهي 231؛ قانون اساسي  2111گينه بيسائو مادهي 176؛ قانون اساسي 1332
هندوراس مادهي 356؛ قانون اساسي  2111ماداگاسكار مادهي 113؛ قانون اساسي 2111
نيجریه مادهي 155؛ قانون اساسي  2116قطر مادهي 165؛ قانون اساسي  2112جمهوري كنگو
مادهي 137؛ قانون اساسي  2113رواندا مادهي . 133
 .3-2-1سومين مؤلفهي برجسته دربارهي اصول تغييرناپذیر قوانين اساسي« ،ایدئولوژي یا
هویت» كشور است .ویژگي مذهبي برخي كشورها اغلب از بازنگري مصون مانده است.
الف برخي قوانين اساسي از اسالم بهعنوان مذهب رسمي كشور حمایت ميكنند و آن را
اصلي تغييرپذیر ميدانند (مانند قانون اساسي  2116افغانستان مادهي 163؛ قانون اساسي 1333
الجزایر مادهي 153؛ قانون اساسي  1353بحرین مادهي  121بند 3؛ قانون اساسي 1353
جمهوري اسالمي ایران اصل 155؛ قانون اساسي  1315مشروطيت ایران مادهي 2؛ قانون
اساسي  2111مورو مادهي 157؛ قانون اساسي  1332مراكش مادهي . 111
ب برخي قوانين اساسي از مذهب كاتوليک وابسته به پاپ در رم ،حمایت ميكنند و آن را
اصل تغييرناپذیر برميشمارند (مانند قانون اساسي  1313اكوادور مادهي 117؛ قانون اساسي
 1326مكزیک مادهي . 3
ج برعكس ،تعدادي از قوانين اساسي از سرشت «سكوالر» حكومت حمایت و پشتيباني
ميكنند و آن را تغييرناپذیر ميدانند (مانند قانون اساسي  2111آنگوال مادهي 231؛ قانون
اساسي  2116جمهوري آفریقاي مركزي مادهي 113؛ قانون اساسي  1331چاد مادهي 223؛
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قانون اساسي  2112جمهوري كنگو مادهي 137؛ قانون اساسي  2111ساحل عاج مادهي 125؛
قانون اساسي  2111گينه بيسائو مادهي 176؛ قانون اساسي  1332مالي مادهي 113؛ قانون
اساسي  1336تاجيكستان مادهي 111؛ قانون اساسي  1332توگو مادهي 166؛ قانون اساسي
 1332تركيه مادهي . 6
د برخي قوانين اساسي با دیدگاه ایدئولوژیک ،صراحتاً ویژگي و شخصيت سوسياليست
بودن حكومت یا عدالت اجتماعي یا بنيانهاي سوسياليست دولت را از اصول تغييرناپذیر
برميشمارند (مانند قانون اساسي  1351الجزایر مادهي 137؛ قانون اساسي  1337ارمنستان
مادهي 116؛ قانون اساسي  1351كوبا؛ قانون اساسي  1357ماداگاسكار مادهي 113؛ قانون
اساسي  1351سومالي مادهي  112بند . 3
ه در برخي از قوانين اساسي كشورها ،اصول مربوط به نشانهاي شكلي مرتبط با هویت
اجتماعي ،از بازنگري مصون مانده است ،مانند زبان ویژه (براي نمونه ،قانون اساسي 1333
الجزایر مادهي 153؛ قانون اساسي  1353بحرین مادهي  121بند 3؛ قانون اساسي  1331روماني
مادهي 163؛ قانون اساسي  1332تركيه مادهي . 6
و برخي قوانين اساسي پرچم كشور را از اصول تغييرناپذیر برميشمارند (مانند قانون
اساسي  1332تركيه مادهي  ،6و قانون اساسي  2112تيمور مادهي . 171
ز برخي قوانين اساسي سرود ملي را از اصول تغييرناپذیر برميشمارند (مانند قانون
اساسي  1332تركيه مادهي . 6
ح برخي قوانين اساسي پایتخت كشور را از اصول تغييرناپذیر برميشمارند (مانند قانون
اساسي  1332تركيه مادهي . 6
ط -برخي قوانين اساسي تاریخ اعالم استقالل را از اصول تغييرناپذیر برميشمارند (مانند
قانون اساسي  2112تيمور مادهي . 171
 .6-2-1چهارمين برجستگي اصول تغييرناپذیر در قوانين اساسي برخي كشورها« ،حقوق
بنيادین» است.
الف تعدادي از قوانين اساسي از حقوق بنيادین و آزاديها حمایت ميكنند و آنها را از
تعرض و تغيير مصون ميدانند (مانند قانون اساسي  2116افغانستان مادهي 163؛ قانون اساسي
 1333الجزایر مادهي 153؛ قانون اساسي  2111آنگوال مادهي 231؛ قانون اساسي 2116
جمهوري آفریقاي مركزي مادهي 113؛ قانون اساسي  1331چاد مادهي 223؛ قانون اساسي
 1332جمهوري كنگو مادهي 153؛ قانون اساسي  2113اكوادور مادهي 661؛ قانون اساسي
 1336مولداوي مادهي 162؛ قانون اساسي  2111مورو مادهي 157؛ قانون اساسي 2116
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موزامبيک مادهي 232؛ قانون اساسي  1331ناميبيا مادهي 131؛ قانون اساسي  1331روماني
مادهي 163؛ قانون اساسي  1333فدراسيون روسيه مادهي 137؛ قانون اساسي  1353سومالي
مادهي  112بند . 3
ب در برخي قوانين اساسي بسياري از ویژگيهاي حقوق انساني ،بهعنوان اصول
تغييرناپذیر مورد حمایت قرار گرفته است؛ مانند «كرامت انساني» (مانند قانون اساسي 2111
آنگوال مادهي 231؛ قانون اساسي  1363آلمان مادهي  53بند . 3
ج برخي قوانين اساسي آزادي و برابري را از اصول تغييرناپذیر برميشمارند (مانند قانون
اساسي  1353بحرین مادهي  121بند 3؛ قانون اساسي  1312كویت مادهي 157؛ قانون اساسي
 1365الئوس مادهي . 63
د برخي قوانين اساسي آزادي را از اصول تغييرناپذیر برميشمارند (مانند قانون اساسي
 1357تونگا مادهي . 53
ه برخي قوانين اساسي آزادي مطبوعات را از اصول تغييرناپذیر برميشمارند (مانند قانون
اساسي  1326مكزیک مادهي . 151
و برخي قوانين اساسي حقوق كارگران و اتحادیههاي بازرگاني را از اصول تغييرناپذیر
برميشمارند (مانند قانون اساسي  2116موزامبيک مادهي 232؛ قانون اساسي  1351پرتغال
مادهي . 233
 .7-2-1پنجمين برجستگي دستهاي از قوانين اساسي مربوط به تماميت سرزميني و
موجودیت كشور است .بسياري از قوانين اساسي یک یا چند اصولي را كه در پي ميآید ،از
بازنگري مصون ميدانند( .وحدت ملي ،تماميت سرزميني ،موجودیت كشور ،حاكميت ،یا
استقالل (مانند قانون اساسي  1337آذربایجان مادهي 173؛ قانون اساسي  1352كامرون مادهي
13؛ قانون اساسي  1331چاد مادهي 223؛ قانون اساسي  1311ساحل عاج مادهي 53؛ قانون
اساسي  1332جيبوتي مادهي 33؛ قانون اساسي  1331گينه بيسائو مادهي 116؛ قانون اساسي
 1333قزاقستان مادهي  31بند 2؛ قانون اساسي  2111ماداگاسكار مادهي 113؛ قانون اساسي
 1331موریتاني مادهي  33بند 3؛ قانون اساسي  1337گواتماال مادهي 231؛ قانون اساسي 1323
مكزیک مادهي 151؛ قانون اساسي  1336مولداوي مادهي 162؛ قانون اساسي  2116موزامبيک
مادهي 232؛ قانون اساسي  1351پرتغال مادهي 233؛ قانون اساسي  1331روماني مادهي 163؛
قانون اساسي  2113رواندا مادهي 133؛ قانون اساسي  1353سومالي مادهي  112بند 3؛ قانون
اساسي  1336تاجيكستان مادهي 111؛ قانون اساسي  2112تيمور مادهي . 171
 .9-0-1برخي قوانين اساسي یكي از موضوعات اساسي ذیل را مورد حمایت قرار
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ميدهند و آن را از اصول تغييرناپذیر برميشمرند:
الف مصونيتها ،عفو عمومي ،آشتي و موافقتنامههاي صلح (مانند قانون اساسي 1331
فيجي مادهي  116بند 7؛ قانون اساسي  2111نيجریه مادهي 155؛ قانون اساسي  2117سودان
مادهي  226بند . 2
ب الزامات بينالمللي و هنجارهاي قانوني (مانند قانون اساسي  1333سوئيس مادهي 133
بند 6؛ مادهي  136بند . 2
ج نهاد ریاست قبيله (مانند قانون اساسي  1313غنا مادهي  113بند . 3
د وضع ماليات (مانند قانون اساسي  1313غنا مادهي  113بند . 3
ه قواعد مليگرایي حاكم (مانند قانون اساسي  2116موزامبيک مادهي . 232
اینها مجموعهاي دستهبنديشده از محتواي اصول تغييرناپذیر قوانين اساسي كشورهاي
جهان است كه بيان شد .اینک به بحث اعتبار اصول تغييرناپذیر ميپردازیم3(.

 .2اعتبار اصول تغييرناپذیر
دربارهي اعتبار و ارزش این اصول دو نظریه جلب توجه ميكند:
نظریه اول :نظریه اي كه براساس آن ،این اصول فاقد ارزش حقوقياند و محدودیتهاي
ایجادشده توسط آنها ،اعتبار حقوقي ندارد؛ یعني مرجع بازنگري ميتواند بر آنها حاكم
شود.
«براساس این نظریه ،محدودیتهاي مندرج در متن قانون اساسي ،هنجارهایي كامالً الزامي نيستند،
بلكه بهعنوان یک ایده یا آمال سياسي ،بدون قدرت الزام حقوقياند»

(Barthélemy, 1993: 231

و

آنها را «موانعي كاغذي» مينامند.
در دفاع از این نظریه دالیلي ارائه شده و نقدهایي نيز بر آن وارد شده است كه بهتفصيل
بيان خواهيم كرد.
نظریه دوم :نظریهاي كه براساس آن اصول تغييرناپذیر قانون اساسي اعتبار و ارزش حقوقي
دارد .براساس این نظریه ،قوهي بازنگري قانون اساسي ،جز در چارچوب مشخصشده توسط
قانون اساسي ،نميتواند اختيارات بيشتري داشته باشد .این نظریه از سوي كساني مورد دفاع
واقع شده كه وجود مرجع بازنگري قانون اساسي را متمایز از قوهي مؤسس اصلي ميپذیرند،
زیرا پس از پذیرش چنين مرجعي ،دیگر هيچ اشكال منطقي براي پذیرش محدودیت مرجع
بازنگري قانون اساسي وجود ندارد.
مدافعان این نظریه ،دالیلي را مطرح ميكنند ،از جمله اینكه «قانون اساسي باید وسایل و
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طرقي را پيشبيني كند كه از نهادهاي جامعه در برابر هجومهاي كنترلنشدهي گروههایي كه
منافع اختصاصي خود را در حاكميت یا غير آن دنبال ميكنند ،حفاظت كند ،و این وسایل و
طرق ،اصول تغييرناپذیرند»

(Rigaux, 1985: 248

 .مدافعان این نظریه ،هدف اصول تغييرناپذیر

را تأمين دوام حكومت در برابر حركتهاي پنهان و ناپيداي انقالبياي عنوان ميكنند كه ممكن
است بدون فوران خشم و طغيان و با حركت نرم ،اساس قانون اساسي را با بازنگري درهم
بریزند و اساس حكومت و نظم نهادها را متالشي سازند» (. Rigaux, 1985: 232

 .1-2نظریهاي كه براساس آن ،اصول تغييرناپذیر قانون اساسی فاقد
ارزش حقوقیاند
این نظریه مرجع بازنگري را ملزم و متعهد نميسازد .این نظریه بيان ميدارد كه اصول
قانون اساسي كه محدودیتهایي را براي بازنگري پيشبيني ميكند ،بهعنوان هنجارهاي الزامي
در نظر گرفته نميشوند ،بلكه یک ایده یا آمال سياسي بدون قدرت و الزام حقوقياند و آنها
را موانعي كاغذي مينامند

(Barthélemy, 1933: 231

.

این نظریه از «نظریهي دوام و جاودانگي قوهي مؤسس اصلي» ناشي ميشود .معتقدان به
این نظریه ميگویند هر گاه نياز به بازنگري قانون اساسي باشد ،قوهي مؤسس اصلي ظاهر
ميشود ،ازاینرو آنها چون به مرجع بازنگري معتقد نيستند ،ارزش حقوقي براي اصول قانون
اساسي كه پيشبيني محدودیت براي این قوه نمایند ،قائل نيستند.
آنها دالیل دیگري را نيز مطرح ميكنند كه در ادامه ،بيان ميشود:
الف آنها معتقدند كه «یک نسل نميتواند نسلهاي آینده را متعهد و پایبند سازد؛ یعني
تدوینكنندگان قانون اساسي اوليه ،نميتوانند دیدگاههاي خود را به نسلهاي بعدي تحميل
كنند»

(Laferriére, 1986: 288

.

طرفداران این نظریه ،از اندیشهي توماس جفرسون الهام گرفتهاند كه ميگوید« :هر نسلي
مستقل از نسل بعدي است و نسل بعدي حق دارد كه شكل حكومت را برگزیند و خود در
همهي موارد تصميم بگيرد» .او براي منظور خود به مادهي  23اعالميهي حقوق بشر و شهروند
 26ژوئن  1533استناد ميكند كه اشعار ميدارد« :یک ملت همواره حق بازبيني ،اصالح و
بازنگري قانون اساسياش را دارد .یک نسل نميتواند با قوانينش ،نسلهاي آینده را مطيع
سازد» (. Gözler, 1995: 183
ي اصول تغييرناپذیر ،این است كه ميگویند
ب دليل دوم معتقدان به عدم اعتبار حقوق ِ
«قوانين اساسي در شرایط سياسي اجتماعي خاصي شكل گرفته است .این شرایط همواره
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مطابق با تحوالت اجتماعي تغيير ميكند .ازاینرو قوانين اساسي هم باید با آن شرایط جدید،
مطابق شود» ( . Gözler, 1995: 183آنها ميگویند ،از نظر حقوقي ،قانون اساسي یک قانون
است ،و قانون براساس طبيعتش ،عملي است كه پيوسته قابل اصالح و تغيير است .نظام قانون
اساسي سخت ،باید در هر زمان امكان بازنگرياي را كه ضرورت آن از نظر سياسي احساس
ميشود ،فراهم سازد (. Laferriére , 1986: 288
ج دليل دیگر طرفداران نظریهي بياعتباري اصول تغييرناپذیر این است كه ميگویند ،اگر
تمایل به تغيير در جامعه افزایش یابد ،به هر شكل ،این محدودیتها روزي حذف خواهند شد،
زیرا انقالبها اجتنابناپذیرند .اصول تغييرناپذیر قوانين اساسي نميتوانند مانع انقالب شوند.
اگر این اصول ،از طرق قانوني بازنگري نشوند ،از طرق انقالبي بازنگري خواهند شد .ازاینرو
براي فراهم نكردن زمينهي انقالب و براي اینكه نظام به بنبست نرسد ،باید همهي بخشهاي
قانون اساسي بازنگري شود (. Vedel, 1949: 117
د دليل دیگري كه مدافعان اعتبار حقوقي اصول تغييرناپذیر ميگویند ،این است كه «قوهي
مؤسس امروزي نميتواند قوهي مؤسس آینده را متعهد و مقيد سازد .قوهي مؤسسي كه قانون
اساسي را وضع كرده نميتواند برتر از قوهي مؤسسي باشد كه در آینده تشكيل خواهد شد و
نميتواند ادعا كند كه آن را محدود سازد» (. Vedel, 1949: 117
ه دليل دیگر براي بياعتباري این اصول تغييرناپذیر ،غيرمشروع بودن قيدوبندها براي
تشكيل و اجراي حاكميت مردم است .آنها ميگویند محدودیتهاي بازنگري كه از طریق این
اصول بهوجود ميآید ،با حاكميت ملي ناسازگار است؛ یعني اگر به ملت اجازهي بازنگري طبق
خواستهي خودش داده نشود ،چشمپوشي از عنصر اساسي حاكميت اوست؛ حتي اگر مدت
زماني را براي امكان بازنگري نكردن قانون اساسي در نظر گيرند (محدودیت زماني  .آنها
ميگویند چيزي حاكميت را مقيد نميسازد .هر ملتي بنا به حاكميتش ميتواند در هر زماني،
هنجارهایي را كه ممنوع از تغيير هستند تغيير دهد

(Vedel, 1993: 90

.

و دليل دیگر طرفداران نظریهي عدم اعتبار حقوقي اصول تغييرناپذیر این است كه
ميگویند بازنگري قانون اساسي نميتواند به هيچ قاعدهي ازپيشتدوینشدهي آمرانهاي مقيد و
ملزم باشد .آنها اظهار ميكنند «بنيانگذاران یک قانون اساسي هرگز این خصوصيت و حق را
ندارند كه قواعدي را براي بازنگري آینده تدوین كنند .بر همين اساس ،بيان ميكنند مرجع
بازنگري قانون اساسي این امكان و توانایي را دارد كه با بازنگريهاي متوالي بر اصول
تغييرناپذیر و محدودیتها چيره شود» .در این زمينه بهتفصيل در بند بعدي بحث خواهيم كرد.

بررسی اعتبار حقوقی اصول تغييرناپذیر قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

22

نقد نظریهی بیاعتباری حقوقی اصول تغییرناپذیر و دالیل آن
گفتيم كه مدافعان نظریهي بياعتباري اصول تغييرناپذیر -محدودیتهاي بازنگري قانون
اساسي -وجود یک مرجع بازنگري قانون اساسي را جدا از قوهي مؤسس اصلي نميپذیرند.
آنها معتقد به استمرار ،دوام و جاودانگي قوهي مؤسس اصلياند و هر بار كه نياز به بازنگري
باشد ،همين قوهي مؤسس اصلي سر برميآورد .آنها وقتي ميبينند كه قوانين اساسي براي
بازنگري ،اصول تغييرناپذیري را همراه با مرجع بازنگري در نظر ميگيرند ،مجبور ميشوند به
هر شكلي اعتبار حقوقي این اصول را كه محدودیتهایي را براي بازنگري پيشبيني ميكند،
انكار كنند .نتيجهي انكار اعتبار محدودیتهاي بازنگري ،نظریهاي است كه وجود مرجع
بازنگري متمایز از قوهي مؤسس اصلي را انكار ميكند .اینک به نقد دالیل مدافعان نظریهي
بياعتباري اصول تغييرناپذیر ميپردازیم:
الف دليل اول این بود كه یک نسل نميتواند محدودیتهاي بازنگري قانون اساسي ناشي
از اصول تغييرناپذیر را به نسلهاي بعدي تحميل كند .باید گفت كه این محدودیتها در مورد
برخي موضوعات است ،نه كل قانون اساسي .همچنين درست است كه یک نسل نميتواند
نسلهاي بعدي را ملزم سازد ،قوانين اساسي هم متوني نيستند كه نسل در نسل بهوجود آیند.
گفتيم كه قوانين اساسي برخاسته از اصول بادوام و ثابت فرهنگ ،ارزشهاي اجتماعي ،سياسي،
مذهبي و اقتصادي ،عرف و سنتهاي یک جامعهاند .آنها متون ثابتاند ،ازاینرو تغييرناپذیري
چند اصل ،عاقالنه و خردمندانه است .برخي از حقوقدانان اساسي غربي این دليل انكاركنندگان
را ميپذیرند و ميگویند« :مؤسسان باید ميان برخي مسائل كه به نظرشان اساسي ميآید و
آن هایي كه اساسي نيستند و بسيار هم هستند ،تفاوت قائل شوند .مسائل غيراساسي همواره
ميتوانند مورد اصالح و بازنگري واقع شوند» (

Pactet, 1949: 187

.

همچنين باید به «اصل تداوم ميان نسلها» استناد كرد ،زیرا باید ارتباط و دوام ميان نسلهاي
یک ملت تأمين شود« .عوامل متعددي دست به دست هم ميدهند تا ملتي از خالل حوادث یا
گذشت قرون و اعصار در بستر تاریخ زایيده شود» (قاضي« . 213 :1351 ،ملت» ،تنها از نسلهاي
زنده بهوجود نميآید ،بلكه نسلهاي گذشته ،آینده و حال را در برميگيرد .ملت ،فراتر از جمع
افرادي است كه آن را تشكيل ميدهند .به همين سبب اصل حاكميت ملت جایگزین اصل
حاكميت مردم شد تا حاكميت ،استمرار یابد ،تقسيمپذیر باشد و در تداوم و تبدل نسلها نيز
وجود داشته باشد .پس ملت ،كليتي جمعي ،مجرد ،واحد و تقسيمناپذیر است .ازاینرو نسلهاي
گذشته ميتوانند آثاري را براي نسلهاي آینده برجاي بگذارند و نسلهاي آینده این امكان و حق
را دارند كه اصول تغييرناپذیر قانون اساسي را از طرق انقالبي مورد بازنگري قرار دهند.
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ب درست است كه جامعه متحول ميشود و شرایط اجتماعي -سياسياي كه در آن قانون
اساسي تدوین یافته ،با شرایط امروزي و آینده متفاوت خواهد بود و ازاینرو باید قانون اساسي
با این شرایط جدید منطبق شود ،اصول تغييرناپذیر هميشه استثنایي است .پس بيشتر اصول و
قواعد ميتواند با تغييرات اجتماعي تغيير كند و از طریق پيشبينيشده ،مورد بازنگري قرار
گيرد (تغيير از مجراي قانون اساسي  .ازاینرو بخش تغييرناپذیر قانون اساسي -كه استثنا هم
است -ميتواند در هر زمان از طریق انقالب؛ یعني تغيير از بيرون قانون اساسي و شكلگيري
قوهي مؤسس اصلي ،تغيير یابد .لذا باید نوعي ثبات و دوام اجتماعي تأمين شود .باید از برخي
اصول در جامعهي متحرک ،محافظت كرد .قانون اساسي موظف به ایجاد ارتباط و پيوند ميان
حاكميت سياسي ،قواعد و هنجارهاي اجتماعي و آمال وجوديِ یک جامعه در حال تحولِ
مستمر است (. Rigaux, 1985: 237
ج اما در مورد دليلي كه براساس آن این ممنوعيتها همواره توسط انقالبها قابل
بازنگرياند ،باید گفت كه این نظر درستي است ،اما مربوط به گستره و دامنهي این ممنوعيتها
نيست .این ممنوعيتها بر سر راه مرجع بازنگري قرار ميگيرند ،نه قوهي مؤسس اصلي؛ یعني
با بهكارگيري شيوهي پيشبينيشده در قانون اساسي ،بازنگري اصول تغييرناپذیر را منع ميكنند.
اینها هرگز به بازنگري این اصول بهوسيلهي روشهاي انقالبي مربوط نيستند« .بهعبارت
دیگر ،موضوع اصول تغييرناپذیر ،منع انقالب نيست ،بلكه اجتناب از پدیدههاي انقالبي پنهاني
است كه با ظاهر قانوني ،نظم نهادها را درهم خواهد ریخت .تدوینكنندگان قانون اساسي
ميخواهند كه این اصول ،بدون خروج از چارچوب قانون اساسيِ خود ،زیر سؤال نروند»
(. Gözler, 1995: 188
د دليلي كه ميگوید ،قوهي مؤسس امروزي نميتواند قوهي مؤسس آینده را متعهد و مقيد
سازد ،در واقع ،این نتيجه را ميدهد كه مدافعان این دليل ،وجود یک مرجع بازنگري قانون
اساسي متمایز از قوهي مؤسس اصلي را نميپذیرند .اگر وجود یک مرجع بازنگري متمایز از
قوهي مؤسس اصلي را بپذیریم ،این دليل خودبهخود از بين ميرود ،زیرا یک نظام
سلسلهمراتبي ميان قوهي مؤسس اصلي و مرجع بازنگري وجود دارد .ازاینرو قوهي مؤسس
امروزي درحاليكه یک نهاد برتر است ،ميتواند مرجع بازنگري آینده را متعهد و مقيد سازد.
ه اما در مورد دليلي كه «حاكميت» ویژگي غيرمحدود دارد ،باید گفت كه براساس نظر
حقوقداناني مانند اوليویه بو ،قوهي مؤسس اصلي یک قوهي حاكم است ،درحاليكه مرجع
بازنگري قانون اساسي یک قوه و نهاد غيرحاكم است .ازاینرو از این موضوع ميتوان ویژگي
محدود بودن مرجع بازنگري را نتيجه گرفت ( ، Beaud, 1949: 113یعني چون مرجع بازنگري
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(قوهي مؤسس ثانوي محصول قوهي مؤسس اصلي و غيرحاكم است ،پس محدود است و این
محدودیت برخالف اصل حاكميت ملي نيست.
كاره دومالبر ميگوید« :نهادهایي كه از مجموعهي سازماندهيشدهي ملت ،منشعب شدهاند
(مانند مرجع بازنگري  ،نمي توانند مالک قدرت نامحدود باشند .اصل حاكميت مليِ منحصر به
ملت ،اقتضا مي كند كه قدرت ارگان هاي تأسيسي ،بهوسيلهي یک قاعده ي برتر مشخص و
محدود باشد؛ قاعدهاي كه حدو د و صالحيت و مرز این ارگان ها را مشخص ميكند»
(Carré de Malberg, 1992: 189

.

و) اما در خصوص دليلي كه براساس آن «از نظر حقوقي قانون اساسي یک قانون است و
از لحاظ طبيعتش ،قانون واقعيتي است پيوسته اصالحشدني» ،باید گفت كه از لحاظ حقوق
موضوعه ،وقتيكه قانون اساسي ،مواردي را از بازنگري منع ميسازد ،نيازي به تصور امكان
بازنگري قانون اساسي نيست .از سوي دیگر« ،اصل عدم تعارض كه براساس آن ،قاعدهي
بعدي در یک زمان ميتواند همواره قاعدهي قبلي را اصالح یا نسخ كند ،نميتواند به نفع
نظریهي عدم اعتبار اصول تغييرناپذیر بهكار آید ،زیرا سطح قواعد باید یكي باشد و اگر
قاعدهي قبلي از نظر سلسلهمراتبي باالتر از قاعدهي بعدي باشد ،این قاعدهي اخير نميتواند به
تعدیل یا نسخ آن بپردازد .در این مورد نيز اصول تغييرناپذیر از سوي قوهي مؤسس اوليه وضع
شدهاند ،و اگر بپذیریم كه ميان قوهي مؤسس اوليه و مرجع بازنگري نظام سلسلهمراتبي وجود
دارد ،ازاینرو مرجع بازنگري پایينتر از آن یكي است و نميتواند اصول تغييرناپذیر را تعدیل
یا اصالح كند» (. Gözler, 1995: 190
قوهي مؤسس ،تجسم ارادهي سياسي ملت و «بازتاب قدرت سياسي مردم در جامعه است
كه به تأسيس قانون اساسي ميپردازد و از طریق قانون اساسي است كه قوهي مؤسس ،قواي
سهگانهي دیگر را ایجاد ميكند» (منتسكيو 331 :1331 ،و نهادهاي دیگر برآمده از این نهاد
عالي است؛ مرجع بازنگري یا قوهي مؤسس

اشتقاقي6(.

بهعنوان یک قوهي تأسيس ،محصول قوهي مؤسس ،یعني قانون اساسي شكل ميگيرد.

 .2-2نظریهاي كه براساس آن اصول تغييرناپذیر قانون اساسی اعتبار و
ارزش حقوقی دارند
كساني از این نظریه دفاع ميكنند كه وجود مرجع بازنگري قانون اساسي را متمایز از قوهي
مؤسس اصلي ميپذیرند ،زیرا پس از پذیرش چنين قوه و نهادي ،دیگر هيچ اشكال منطقي
براي پذیرش محدودیت مرجع بازنگري قانون اساسي وجود ندارد .همچنان كه براي ارزش و
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اعتبار حقوقي اصول تغييرناپذیر قانون اساسي كه محدودیتهایي را براي آن مرجع (بازنگري
پيشبيني ميكنند ،نيز اشكالي وجود ندارد.
براساس این نظریه ،مرجع بازنگري قانون اساسي ،جز در چارچوب مشخصشده توسط
قانون اساسي نميتواند اجرایي شود .همچنين اصول قانون اساسي كه این چارچوب را
مشخص ميسازند ،اعتبار و ارزش حقوقي دارند و بر این مرجع تحميل ميشوند.
اما دالیل طرفداران این نظریه:
الف «هدف اصول تغييرناپذیر قانون اساسي تأمين دوام نظام است و همچنين نوعي ثبات براي
نهادها و حفاظت از بنيانهاي اساسي حكومت در برابر آسيبهاي مرگبار» ( Rigaux, 1985: 248؛
ب قانون اساسي باید در برابر هجومهاي كنترلنشدهاي كه گروههایي براي منافع خویش
انجام ميدهند ،ابزارهایي را بهمنظور حفاظت نهادهاي یک جامعه ،پيشبيني كند.
ماري فرانسواز ریگو ميگوید « :هدف چنين اصول تغييرناپذیري تأمين دوام نظام حكومت
در برابر یک حركت انقالبي پنهان است كه بدون فوران خشونت ،قواعد پيشبينيشده براي
بازنگري قانون اساسي را دنبال كند»

(Rigaux, 1985: 232

 .پس ميتوان گفت كه هدف اصول

تغييرناپذیر ،منع انقالب نيست ،بلكه اگر ملتي بخواهد از طریق تغيير اصول تغييرناپذیر قانون
اساسي به تغيير نظام حاكم دست زند امكانپذیر نيست ،مگر آنكه با انقالب ،به تغيير قانون
اساسي بپردازد.
در مجموع ،براساس این نظریه (اعتبار حقوقي اصول تغييرناپذیر  ،این اصول بر عملكرد
مرجع بازنگري تحميل ميشوند ،زیرا اوالً هدف این قواعد تأمين دوام و ثبات رژیم و همچنين
حمایت از نظام حكومت در برابر حركتهاي انقالبي پنهان است ،كه از طریق شيوه و قواعد
پيشبينيشده براي بازنگري ،بهجاي آنكه نظم بنيادین قانون اساسي درهمریخته شود ،بدون
فوران خشونت ،در قانون اساسي بازنگري انجام گيرد؛ ثانياً این محدودیتها از طریق قانون
اساسي پيشبيني ميشو ند و مرجع بازنگري قانون اساسي چون توسط قانون اساسي شكل
گرفته است ،الزاماً باید این اصول و قواعد را مراعات كند؛ ثالثاً مرجع بازنگري نميتواند اصول
ثابت را تجدید كند ،زیرا در صورت تعرض به این اصول ،دموكراسي را زیر سؤال برده است
(سام. 256 :1335 ،

 .3-2اعتبار حقوقی اصول تغييرناپذیر در قانون اساسی جمهوري
اسالمی ایران
پرسش این است كه محتواي اصل تغييرناپذیر  155قانون اساسي از چه اعتبار و ارزش
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حقوقي برخوردار است؟ آیا این امكان وجود دارد كه شوراي بازنگري قانون اساسي -كه
براساس اصل  155تشكيل ميشود -به بازنگري و اصالح اصول تغييرناپذیر بپردازد؟ آیا
ميتوان از مجراي شيوه ي بازنگري قانون اساسي ،محتواي این اصل را تغيير داد؟ پاسخ اوليه
این است كه شوراي بازنگري نميتواند به چنين كاري اقدام كند ،اما برخي حقوقدانان غربي،
نظریهي «بازنگري مضاعف» یا «بازنگري در بازنگري» را مطرح كردهاند (. Beaud, 1994: 371
براساس این نظریه ،مرجع بازنگري قانون اساسي ميتواند در دو مرحله بر اصول تغييرناپذیر
فایق آید؛ نخست با حذف اصلي كه اصالح و بازنگري را منع كند ،سپس با بازنگري اصلي كه
بازنگرياش ممنوع است .براي مثال ،در فرانسه مرجع بازنگري ميتواند نخست بند  7مادهي
 33قانون اساسي (كه جمهوري بودن شكل حكومت را تغييرناپذیر ميداند را مطابق با آیين و
شيوهي بازنگري مندرج در قانون اساسي ،حذف كند .سپس در مرحلهي بعدي بازنگري ،شكل
جمهوري حكومت را تغيير دهد .آیا شوراي بازنگري ميتواند از طریق «بازنگري مضاعف و
پيدرپي» یا «بازنگري در بازنگري» ،محتواي اصل  155را تغيير دهد و سرانجام ،اسالميت،
جمهوریت و والیت فقيه مورد بازنگري و تغيير قرار گيرد.
پيش از پاسخ به این پرسش باید متذكر شد كه این نظریهي آرمانگرایانه در هيچ كشوري
عملي نشده است .آیا در كشورهاي مبتني بر دموكراسي ليبرال ،یک نمونه وجود دارد كه مرجع
بازنگري با استفاده از این نظریه به حذف اصول تغييرناپذیر و سرانجام ،حذف یا تغيير محتواي
اصول تغييرناپذیر اقدام كرده باشد؟ تاریخ حقوق اساسي تاكنون چنين نمونهاي را گزارش
نكرده است .كدام قانون اساسي اجازهي دستبرد به اصول تغييرناپذیر خود را داده و آن را با
شيوه و آیين بازنگري پيشبيني كرده است؟
«برخي از حقوقدانان كشورمان نيز بر این امر تأكيد كردهاند ،كه در حال حاضر هيچ مثال
عيني براي این دیدگاه حتي در بين دموكراسيهاي بزرگ وجود ندارد» (گرجي. 251 :1333 ،
عالوهبر آن ،باز گذاشتن دست مرجع بازنگري قانون اساسي -فراتر از ارادهي ملت كه همان
قدرت مؤسس است -به دیكتاتوري و خودكامگي این مرجع منجر خواهد شد.
اما در نظام جمهوري اسالمي ایران ،براساس نظریهي بازنگري مضاعف ،ارائهي نظریه
اینگونه است كه شوراي بازنگري قانون اساسي نخست به حذف اصل  155بپردازد ،سپس
چون اصل  -155مانع بازنگري -وجود ندارد ،به بازنگري و تغيير در اسالمي بودن ،والیي
بودن ،ابتناي نظام بر آراي مردم و موازین اسالمي و تغيير مذهب رسمي ،بپردازد.
از لحاظ شكلي امكان تحقق چنين امري وجود ندارد ،زیرا تشكيل شوراي بازنگري
براساس اصل  ،155براي اصالح یا تتميم مواردي است كه رهبري طي حكمي به
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رئيسجمهوري -براي تشكيل این شورا -اعالم كرده است؛ یعني رهبري قلمرو بازنگري را
معين ميكند .پس فلسفهي شكلگيري این شورا كه موقت است و تنها براي هر بازنگري
اقتضایي تشكيل ميشود ،صرفاً براي بازنگري در موارد اعالمي در حكم رهبري است (بند 2
اصل  . 155ازاینرو ضمانت اجراي مصوبات شورا باید به تأیيد رهبري برسد ،و این تأیيد
جنبهي تشریفاتي ندارد ،زیرا پس از تأیيد رهبري و امضاي آن از سوي ایشان است كه باز در
دو مرحلهي بعدي باید به آراي عمومي گذاشته شود.
پس نتيجه ميگيریم كه  .1با توجه به تركيب شوراي بازنگري بهویژه حضور اعضاي شوراي
نگهبان و حضور ده نفر به انتخاب خود رهبري و اعضاي مجلس خبرگان كه شرط اجتهاد براي
آنها ،اساسي است ،چگونه ميتواند در مرحلهي اول ،حذف اصل  155قانون اساسي به بحث و
شور و رأي گذاشته شود تا سرانجام ،در مرحلهي بعد محتواي این اصل كه بيانگر اسالمي بودن
نظام و جمهوري بودن و والیي بودن آن است ،حذف شود .این نظریه نوعي خيالپردازي است.
 .2بازنگري در اسالمي ،جمهوري و والیي بودن نظام و تغيير مذهب رسمي در قانون
اساسي ،در واقع ،نوعي بازنگري كلي و كامل قانون اساسي است و بازنگري كامل تاكنون در
هيچ كشوري انجام نگرفته است؛ حتي در سوئيس ،كرة جنوبي و اسپانيا كه قانون اساسي،
بازنگري كامل را پذیرفته ،چنين بازنگرياي انجام نگرفته است.
 .3در فرض انجام چنين چيزي ،چگونه خود رهبري كه حافظ و مروج شریعت اسالم و
مبتكر تشكيل چنين شورایي است ،مصوبات را تأیيد و امضا ميكند؟
 .6مانع بعدي ،همهپرسي است كه باید انجام گيرد.
عالوهبر دالیل اختصاصي مذكور ،دالیل دیگري نيز ميتوان مطرح كرد؛ از جمله ،استناد به
روح قانون اساسي و اینكه اگر عمل بازنگري مضاعف هم انجام گيرد ،فروپاشي و انهدام كامل
قانون اساسي است كه مغایر با هدف قانون اساسي است ،ازاینرو انحراف از شيوهي بازنگري
و درهم شكستن قيود بازنگري ،خالف دموكراسي و تعدي به قانون اساسي است و به
دیكتاتوري منجر خواهد شد .بنابراین ،طرح این نظریه از لحاظ تئوري ميتواند مفيد باشد ،ولي
عمالً امكان تحقق آن در نظام جمهوري اسالمي وجود ندارد .ازاینرو اگر مردم بخواهند به
تغيير اصول تغييرناپذیر -كه نتيجهي آن تغيير نظام حاكم و دگرگوني بنيادین است -بپردازند،
از مجراي قانون اساسي امكان ندارد ،بلكه تغيير از شيوهها و طرقِ برون قانون اساسي است كه
مهمترین آن «انقالب» است.
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نتيجهگيري
معموالً در همهي قوانين اساسي كشورهاي جهان به محدودیتهاي موضوعي تجدید نظر
در قانون اساسي تصریح شده است .این محدودیتها اصول تغييرناپذیر قانون اساسي بهشمار
ميآیند .مهمترین فلسفهي این اصول ،حفاظت از قانون اساسي و نظام حاكم است.
در ميان حقوقدانان غربي دو نظریه دربارهي اعتبار و ارزش حقوقي این اصول مطرح است.
برخي قائل به اعتبار حقوقي این اصول نيستند .آنها دالیلي را بيان ميكنند كه از جمله تمسک
به «نظریهي دوام و جاودانگي قوهي مؤسس اوليه» است .معتقدان به این نظریه ميگویند هر
گاه نياز به بازنگري قانون اساسي باشد ،همين قوهي مؤسس ظاهر ميشود .ازاینرو آنها چون
معتقد به مرجع بازنگري نيستند ،ارزش حقوقي براي اصول قانون اساسي كه محدودیت براي
این قوه پيشبيني كنند ،قائل نيستند .آنها دالیل دیگري را نيز بيان ميكنند.
نظریهي دیگر این است كه اصول تغييرناپذیر قانون اساسي اعتبار و ارزش حقوقي دارند و
دالیلي را مطرح ميكنند ،از جمله اینكه هدف این اصول ،تأمين دوام نظام است و نوعي ثبات
براي نهادها و حفاظت از بنيانهاي اساسي حكومت در برابر آسيبهاي مرگبار .آنها معتقدند
كه این اصول بر عملكرد مرجع بازنگري تحميل ميشوند .با توجه به پایبندي به قانون اساسي
بهعنوان پيمان جمعي ملت ،و اینكه ملت در نسل حاضر و زندهي فعلي خالصه نميشود و
براي حفظ امنيت و ثبات در نظم حقوقي جامعه ،باید به اعتبار حقوقي اصول تغييرناپذیر توجه
كرد و این موضوع با حاكميت ملت در تعارض نيست و اگر ملتي بخواهد به تغيير بنيادین نظام
حاكم از طریق تغيير اصول تغييرناپذیر قانون اساسي دست زند ،امكانپذیر نيست ،مگر آنكه با
انقالب ،به تغيير قانون اساسي بپردازد .پس مرجع بازنگري ،امكان بازنگري در اصول ثابت را
ندارد ،زیرا در صورت تعرض به این اصول ،دموكراسي را زیر سؤال برده است.
در مجموع ميتوان گفت كه در نظامهاي مردمساالر ،قوهي مؤسس بازتاب قدرت سياسي
مردم است و اعتبار حقوقي خود را از مردم ميگيرد و در قانون اساسي كه مأموریت تدوین و
تصویب آن را از سوي مردم دارد ،براساس ارزشهاي بنيادین جامعه اصولي را غيرقابل
بازنگري اعالم ميكند .این اصول جوهره و اساس قانون اساسي و ضامن حفاظت از نظام
حاكم است و مرجع بازنگري كه برآمده از قانون اساسي جدید و محصول قوهي مؤسس است،
نميتواند این اصول را نادیده بگيرد و در آنها تجدیدنظر كند.
در نظام جمهوري اسالمي نيز امكان بازنگري در اصول تغييرناپذیر ،حتي با طرح نظریهي
بازنگري مضاعف وجود ندارد .عالوهبر اینكه اصول تغييرناپذیر جمهوري ،اسالمي و والیي
بودن حكومت ،اساس و روح قانون اساسي را تشكيل ميدهند ،از نظر شكلي نيز ،تركيب
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شوراي بازنگري بهگونهاي است كه باید در جهت حفظ این اصول ثابت هر اقدامي را انجام
دهند و قلمرو بازنگري نيز از سوي رهبري تعيين ميشود و سرانجام ،ایشان باید مصوبات
شوراي بازنگري را تأیيد و امضا كند.
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یادداشتها
 .3واژهها فرانسوي است.
اصول ثابت Immutable؛ غيرقابل فسخ Irrevocable؛ آسيبناپذیر unalterable؛ تغييرناپذیر
unchangeable؛ خدشهناپذیر

Intangible

؛ جاوداني Éternel؛ ابدي Perpétuel؛ مصون از

تعرض .Inviolable
 .0براي آگاهي بيشتر ر.ک :راجي ،سيد محمدهادي (« ، 1335تجلي دین در قوانين اساسي»،
مجلهي گواه ،بهار ،ش .12
 .1قوانين اساسي مندرج در پایگاه اینترنتي

(fr.mwikipedia.org

متن كامل جدید قوانين

اساسي جهان به زبان فرانسه موجود است.
Le Pouvoir constituent derive
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تأملی بر صالحيت تدوین و ارائهي لوایح قضایی
به مجلس :نقد رویهها و رویکردها
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 .1استادیار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبایي ،تهران ،ایران
 .2دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشكدهي حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبایي ،تهران ،ایران
دريافت5992/4/58 :

پذيرش5992/51/91 :

چکيده
بند  2اصل  173قانون اساسي به صالحيت رئيس قوهي قضایيه در تهيهي لوایح قضایي اشاره
كرده است ،با این حال مفاد اصول  56و  112قانون اساسي و مشروح مذاكرات مجلس بررسي
نهایي قانون اساسي در سال  1373مبني بر عدم تصویب اصل  166پيشنویس قانون اساسي
حاكي از عدم صالحيت رئيس قوهي قضایيه در ارائهي الیحه بهطور مستقيم به مجلس شوراي
اسالمي است .این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است كه حدود صالحيتهاي قواي
مجریه و قضایيه در تهيه و ارائهي الیحهي قضایي به مجلس و راهكارهاي حل چالشهاي بين
دو قوه چيست .لزوم اصل همگرایي بين قوا و رعایت مالحظات هر قوه بهطور خاص در تهيه و
ارائهي الیحهي قضایي به مجلس ،ایجاب ميكند هر دو قوه بهصورت توافقي ،الیحهي مشتركي
ارائه كنند و در صورت اختالف دیدگاه ،نظرهاي هر كدام بهطور مستقل براي تصميمگيري به
مجلس ارائه شود .رسيدن به این هدف ،مستلزم توجه به این موضوع در سياستهاي كلي
قانونگذاري است.
واژگان كليدي :دولت ،رئيس قوهي قضایيه ،لوایح قانوني ،لوایح قضایي.

* E-mail: Amfallahzadeh@atu.ac.ir
** (نویسندة مسئول
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مقدمه
بند  2اصل  173قانون اساسي یكي از وظایف رئيس قوهي قضایيه را تهيهي لوایح قضایي
بيان است .بر همين اساس در مادهي  3قانون وظایف و اختيارات رئيس قوهي قضایيه مصوب
 ،1353دولت موظف شد لوایح قضایي را ظرف سه ماه تقدیم مجلس كند.
شوراي نگهبان در سال  1353در جواب به استفساریه رئيس قوهي قضایيه اعالم كرد:
« -1فرق لوایح قضایي و غيرقضایي مربوط به محتواي آن است و محتوایي لوایح قضایي را
فصل یازدهم قانون اساسي بهویژه اصول  171و  175و  173و موضوعات مربوط به آنها در
اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایي معين ميكند.
 -2دولت نميتواند مستقالً الیحه قضایي تنظيم و آن را به مجلس جهت تصویب ارسال كند.
 -3لوایح قضایي كه توسط رئيس قوه قضایيه تهيه و به دولت ارسال ميشود ،به مجلس
تقدیم ميگردد .هرگونه تغيير مربوط به امور قضایي در اینگونه لوایح فقط با جلب موافقت
رئيس قوه قضایيه مجاز ميباشد» (امور تدوین ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. 131 :1331 ،
طرح الحاق یک تبصره به مادهي  3قانون وظایف و اختيارات رئيس قوهي قضایيه در سال
 1331توسط نمایندگان مجلس ارائه شد ،با این توجيه كه یكي از مهمترین وظایف رئيس
قوهي قضایيه كه در بند  2اصل  173تصریح شده ،تهيهي لوایح قضایي است و با توجه به
اینكه انجام تكاليف و اختيارات رئيس قوهي قضایيه كه در اصول قانون اساسي ،سياستهاي
كلي نظام ،رهنمودهاي رهبري ،احكام برنامههاي پنجساله و قوانين بودجه تصریح شده ،مستلزم
تصویب قانون است ،ازاینرو اگر در تهيهي لوایح قضایي و تصویب آن در مجلس وقفه
حاصل شود ،انجام وظایف اساسي آن قوه مختل خواهد شد.
متن قانون مصوب سال  1332به شرح زیر است:
«  ...درصورتيكه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصویب و ارسال الیحه به مجلس
اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانوني آن بگذرد ،رئيس قوه قضایيه ميتواند مستقيماً
الیحه را به مجلس ارسال كند».
این مقررات و نيز نظرهاي شوراي نگهبان در خصوص این موضوع ،بيانگر آن است كه
اوالً نقش دولت ،تشریفاتي است و ثانياً دولت ملزم به پذیرش نظرهاي قوهي قضایيه است .به
موجب مادهي  166قانون آیيننامهي داخلي مجلس ،رئيس جلسه مكلف است وصول لوایح عادي
را با رعایت اصل  57قانون اساسي اعالم كند .همانگونهكه ميبينيم صرفاً به رعایت اصل  57اشاره
شده و به سایر اصول قانون اساسي از جمله اصل  56و بند  2اصل  173تصریح نشده كه از
این حيث ،حكم قانون محل ایراد است .در مورد سابقه نيز تاكنون دو مصداق وجود داشته
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است .در مورد الیحهي پليس قضایي ،مجلس الیحهي قوهي قضایيه را قبول كرد ،زیرا دولت
در مهلت قانوني اقدامي نكرد و با الیحهي قوهي قضایيه مخالفت كرد ،لذا براساس تبصرهي
مادهي  3قانون ،قانون وظایف و اختيارات رئيس قوهي قضایيه عمل شد .در خصوص الیحهي
وكالت ،دو الیحهي جداگانه توسط قواي مجریه و قضایيه به مجلس ارائه شد .الیحهي قوهي
قضایيه ارسالي به دولت توسط هيأت وزیران بدون جلب رضایت رئيس قوهي قضایيه اصالح
و به مجلس ارائه شد و پس از آن قوهي قضایيه الیحهي خود را به مجلس ارائه كرد كه در
نهایت الیحهي هيأت وزیران براساس رأي هيأت حل اختالف قوا اعالم وصول شد.
در این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش هستيم كه آیا نقش دولت بهعنوان یک نهاد
كارشناسي و تخصصي ،تشریفاتي و در حد یک رابط است یا اینكه رعایت همگرایي بين قوا و
ضرورت ارائهي الیحهاي جامع و تأمين نظرهاي كارشناسي همهي اجزاي نظام ،ایجاب ميكند
دو قوه با همفكري و نزدیک كردن دیدگاههاي خود به تفاهم برسند.
با توجه به چالشهاي ایجادشده بين دو قوه در خصوص ماهيت لوایح قضایي بهویژه لوایح
جامع وكالت و پليس قضایي ،در این نوشتار سعي كردیم با تبيين دیدگاههاي موجود و دالیل
توجيهي طرفين ،راهكارهایي براي رفع این چالش ارائه كنيم.

 .1دیدگاه صالحيت رئيس قوهي قضایيه در ارائهي مستقيم الیحه به مجلس
طرفداران این دیدگاه معتقدند رئيس قوهي قضایيه ميتواند مستقيماً الیحهي قضایي به
مجلس ارائه كند .مهمترین دالیل توجيهي این دیدگاه به این شرح است:
الف) خاص بودن الیحهي قضایي و رعایت اصل تفكيک قوا الزمهي چنين صالحيتي است،
«زیرا اگر لوایح تنظيمي قوهي قضایيه توسط قوهي مجریه مورد تغيير قرار گيرد ،در واقع قوهي
مجریه در تصميم و اقدامات قوهي قضایيه مداخله نموده و حتي با تغيير و اصالح بهنوعي تفوق
و برتري یافته كه این امر با اصل  1(75مغایر است» (نجفي اسفاد و محسني. 131-153 :1336،
این قوه براساس اصول  75و  ، 2(175قوهاي مستقل است ،ازاینرو در ارائهي الیحه به مجلس
استقالل عمل دارد« .موضوع اصل  56قانون اساسي با موضوع بند  2اصل  173متفاوت است.
اصل  3(56ناظر به لوایح قانوني مربوط به حوزهي وظایف و اختيارات دستگاههاي اجرایي
زیرمجموعهي قوهي مجریه است كه توسط هيأت وزیران به مجلس ارائه ميشود و بند  2اصل
 173مربوط به لوایح قضایي است كه موضوع آن در فصل یازدهم قانون اساسي و سایر اصول
مرتبط با این فصل ذكر شده است» (پژوهشكدهي شوراي نگهبان. 3 :1333 ،
ب) «عبارت تهيهي لوایح قضایي در بند  2اصل  173به معناي آماده نمودن و تصویب
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الیحهي قضایي توسط رئيس قوهي قضایيه است؛ قرینه و شاهد این ادعا اصل  112است كه
بيان ميدارد شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایي تهيه و مستقيماً
به مجلس پيشنهاد كند كه منظور از عبارت »تهيهي طرح» در این اصل ،آماده كردن و تصویب
طرح است كه شوراي عالي استانها حق دارد بدون آنكه طرح را به دولت ارسال نماید
مستقيماً به مجلس ارسال نماید» (پژوهشكدهي شوراي نگهبان. 3 :1333 ،
ج) «صالحيت هيأت وزیران در خصوص تصویب الیحه ،یک حكم تكليفي است نه
وضعي .بهعبارت دیگر ،شرط اینكه الیحهي قضایي ،الیحهي قانوني گردد و مطابق اصل 56
قابل ارسال به مجلس باشد ،ارسال آن توسط شخص رئيس قوهي قضایيه است نه تصویب آن
در هيأت دولت .بنابراین هيأت وزیران نهتنها وظيفهي ارسال الیحه به مجلس را دارد ،بلكه
حق تغيير الیحه را نيز ندارد ،لذا در صورت نفرستادن الیحه به مجلس ،به تكليف خود عمل
ننموده است و رئيس قوهي قضایيه ميتواند مستقالً الیحه را به مجلس ارسال نماید»
(پژوهشكدهي شوراي نگهبان« . 3 :1333 ،در واقع ميتوان بند  2اصل  173قانون اساسي را
نوعي مخصص براي اصل  56همان قانون محسوب كرد» (مرادي برليان. 76 :1336 ،
د) «از آنجا كه در صدر اصل  56عبارت تقدیم ميشود آمده است و نه تقدیم ميكند ،این
اصل طریقه ي ارسال لوایح به مجلس را معين ننموده است و لوایح قانوني از طرق دیگري
بهجز هيأت وزیران نيز ميتواند به مجلس ارسال گردد و با توجه به اینكه در بند  2اصل ،173
تهيهي لوایح قضایي بر عهدهي رئيس قوهي قضایيه گذارده شده است ،اگر هيأت دولت
الیحهي قضایي را به مجلس ارسال ننمود ،ایشان ميتواند خود نسبت به ارسال آن اقدام نماید»
(پژوهشكدهي شوراي نگهبان. 3 :1333 ،
هـ) شوراي نگهبان در موارد متعددي از جمله الیحهي توقف اجراي احكام و دستورهاي
اجرایي دادگاههاي صالحه و مراجع ثبتي در مورد اسناد اجارهي محلهاي مسكوني مصوب
( 1311مهرپور ، 33 :1351 ،الیحهي تعزیرات مصوب ( 1312مهرپور ، 617 :1351 ،الیحهي
تعيين تكليف اموال فراریان از كشور و مقيمان در خارج مصوب ( 1311مهرپور 233 :1351 ،؛
بند «و» مادهي  111الیحهي برنامهي چهارم توسعه مصوب ( 1333مركز تحقيقات شوراي
نگهبان ، 517 :1331 ،مواد  137و  135طرح آیيننامهي داخلي مجلس مصوب ( 1353مركز
تحقيقات شوراي نگهبان ، 326 :1337 ،الیحهي مبارزه با تأمين مالي تروریسم مصوب1331

(پژوهشكدهي شوراي نگهبان ، 372 :1332 ،الیحهي مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب 1331

(توكلپور و مسعودیان ، 13 – 12 :1333 ،مادهي  21طرح نحوهي فعاليت احزاب و گروههاي
سياسي مصوب ( 1336سامانهي جامع نظرات شوراي نگهبان در پرتال الكترونيكي شوراي
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نگهبان  ،این صالحيت را تأیيد كرده است؛ چراكه بهدليل عدم اخذ نظر رئيس قوهي قضایيه در
تهيهي الیحه و تدوین و تهيهي مقدماتي الیحهي قضایي توسط دولت (حتي با همكاري قوهي
قضایيه

(6

و نيز تجویز تنظيم الیحهي قضایي به دولت ،شورا آن را مغایر بند  2اصل  173تلقي

كرده است .بنابراین شوراي نگهبان در تمام موارد اخذ نكردن نظر رئيس قوهي قضایيه یا عدم
رعایت تشریفات موضوع بند  2اصل  173قانون اساسي را مغایر قانون اساسي تلقي كرده
است .نكتهي دیگر آنكه شوراي نگهبان در نظري ،لوایح قضایي را از لوایح قانوني تفكيک و
آن را داراي ماهيتي مستقل از الیحه قانوني ميداند و معتقد است باید احكام خاصي از قبيل
امضا و نحوهي استرداد آن توسط رئيس قوهي قضایيه در آیيننامهي داخلي مجلس پيشبيني
شود (مركز تحقيقات شوراي نگهبان. 326 :1337 ،

 .2دیدگاه صالحيت رئيس قوهي قضایيه در ارائهي الیحهي قضایی به
مجلس در صورت تأخير دولت
براساس این نظر درصورتيكه دولت به وظيفهي خود در مهلت قانوني اقدام نكند ،رئيس
قوهي قضایيه ميتواند الیحهي مورد نظر خود را مطابق با دالیل زیر به مجلس ارائه كند:
الف) اصل  56بيانگر انحصار طریق ارسال لوایح قانوني توسط دولت به مجلس نيست،
«بلكه تنها وظيفهاي است كه در مقام بيان یكپارچگي و یكنواخت شدن لوایح ارسالي به مجلس
ميباشد .بنابراین اگر دولت به وظيفهي خود در ارسال الیحهي قضایي به مجلس عمل ننمود،
دیگر مانعي وجود ندارد كه الیحه مستقيماً توسط رئيس قوهي قضایيه به مجلس فرستاده شود»
(پژوهشكدهي شوراي نگهبان. 3 :1333 ،
ب اصل تداوم خدمات عمومي و اداري و تعطيل نشدن آن ایجاب ميكند رئيس قوهي
قضایيه در صورت انجام ندادن وظيفهي قانوني توسط دولت ،بتواند مستقيماً الیحهي مربوط را به
مجلس ارائه كند« .یكي از اصول مسلم حقوق اساسي و حقوق اداري این است كه خدمات
عمومي هيچگاه نباید تعطيل گردد؛ بهعنوان مثال ،مطابق اصل  ،131در صورت فوت یا عزل
رئيسجمهور ،معاون اول رئيسجمهور با موافقت رهبري ،اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر
عهده ميگيرد .یكي از این خدمات عمومي ،خدمات قضایي ميباشد .بر این اساس هيچگاه نباید
بهواسطهي عدم ارسال الیحهي قضایي توسط دولت به مجلس ،خدمت قضایي معطل بماند .از
طرف دیگر ،طبق اصل  ،171قوهي قضایيه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و
اجتماعي است و از آنجا كه قوهي قضایيه باید بتواند به وظایف قضایي و قانوني خود عمل
نماید ،رئيس قوهي قضایيه ميتواند در صورت اتمام مهلت قانوني و عدم تصویب الیحهي
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قضایي توسط دولت ،آن را به مجلس ارسال نماید» (پژوهشكدهي شوراي نگهبان. 3 :1333 ،

 .3دیدگاه عدم صالحيت رئيس قوهي قضایيه در ارائهي مستقيم
الیحهي قضایی به مجلس
طرفداران این دیدگاه معتقدند رئيس قوهي قضایيه صالحيت ارائهي مستقيم الیحهي
قضایي به مجلس را ندارد و این امر ناگزیر باید از طریق دولت صورت پذیرد .مهمترین دالیل
این گروه عبارت است از:
الف) برخالف نظر برخي حقوقدانان كه معتقدند «در مشروح مذاكرات مجلس خبرگان
قانون اساسي پيرامون آن {الیحهي قضایي}،مطلبي گفته نشده است» (كاشاني 11 :1337 ،این
موضوع مورد عنایت مقنن اساسي بود .عدم تصویب اصل 166پيشنویس قانون اساسي در
سال  1373كه تصریح مينمود «دادگستري در امور مالي و اداري و قضایي استقالل دارد .لوایح
آن مستقيماً و بودجهي آن مستقالً براي بررسي و تصویب به مجلس شوراي ملي فرستاده
ميشود» (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي1735 :1316 ،
داللت بر این دارد كه مقنن اساسي ،ارائهي الیحهي قضایي بهصورت مستقل را نپذیرفته است،
لذا نظر شوراي نگهبان و مصوبات مجلس منطبق با نظر مقنن اساسي نيست .یكي از منابع مهم
براي شناخت نظر مقنن اساسي مراجعه به مذاكرات خبرگان قانون اساسي است كه ميتواند ما
را در درک عميق از نظر مقنن اساسي راهنمایي كند .عدم تصویب اصل  166پيشنهادي،
قرینهي مهم و امارهاي روشن در تأیيد این دیدگاه است كه قوهي قضایيه مستقيماً حق ارائهي
الیحهي قضایي ندارد و باید مسير تصویب از طریق دولت را طي كند.
پيشنویس اصل  56چنين بود:
«لوایح قانوني پس از تصویب هيأت وزیران به مجلس تقدیم ميشود .طرحهاي قانوني نيز
به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شوراي ملي قابل طرح است».
پس از توضيحات شهيد بهشتي در خصوص این اصل ،آقاي طاهري خرمآبادي ميگوید:
«در گروه شش راجع به قوهي قضایيه اینطور تصویب شد كه ما وزیر دادگستري نداشته باشيم
و نمایندهي قوهي قضایيه مستقالً لوایحي را كه تنظيم ميكند تقدیم مجلس كند .بنابراین اگر
اینطور تصویب شود براي آن مسأله در اینجا پيشبيني نشده است» (ادارهي كل امور فرهنگي
و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي. 361 :1316 ،
شهيد بهشتي پاسخ ميدهد:
«به هر حال باید در رابطه با مجلس ،مسيرهاي مشخصي پيشبيني شود .زیرا ممكن است
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در آینده گفته شود الیحه را قوهي قضایيه تهيه ميكند ولي از طریق دولت یا از طریق كميسيون
دادگستري به مجلس ميدهد كه در این صورت مسأله تمام است» (ادارهي كل امور فرهنگي و
روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي. 361 :1316 ،
پس از آن طاهري خرمآبادي ميگوید:
«در آنجا اینطور پيشبيني شده است كه نمایندهاي از طرف شوراي عالي قضایي مستقيماً
با مجلس در ارتباط باشد» (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي،
 361 :1316كه شهيد بهشتي پاسخ ميدهد« :چون این اصول با یكدیگر مرتبط هستند ،چه فرق
ميكند از این طرف چيزي اضافه شود و بعد ناچار شوید كم كنيد .بنابراین اگر چيزي كم بود
بعداً ميتوان اضافه كرد .این است كه بهتر است كارمان پيش برود و این اصالحات در پایان
انجام گيرد» (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي. 361 :1316 ،
این نظرها بيانگر آن است كه نقش دولت در خصوص لوایح قضایي طریقيت دارد و دولت
مسير خاصي براي ارائهي لوایح است و نميتواند نقش ماهوي داشته باشد ،ولي مذاكرات
بعدي چنين نظري را نفي ميكند.
در جلسهي  ،73اصل  166به شرح زیر قرائت شد:
«دادگستري در امور مالي و اداري و قضایي استقالل دارد .لوایح قضایي آن مستقيماً و
بودجهي آن مستقالً مورد بررسي و تصویب مجلس شوراي ملي قرار گيرد».
در این جلسه آقاي سيد محمد خامنهاي و آقاي گلزاده غفوري (ادارهي كل امور فرهنگي و
روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي 1735-1733 :1316 ،بر لزوم استقالل قوهي قضایيه و
پذیرش لوازم آن یعني بودجهي مستقل بدون دخل و تصرف قوهي مجریه و ارائهي الیحه به
شكل مستقيم تأكيد كردند و معتقد بودند دادگستري مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است و
انجام این وظيفه مستلزم در اختيار گذاشتن لوازم آن از جمله ارائهي الیحه بهطور مستقيم است،
ولي آقاي موسوي اردبيلي (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي،
 1735 :1316در پاسخ گفت این عمل در تنظيم بودجه ،كار مملكت را مختل ميكند و این
نظرها شعاري است و با واقعيت فاصله دارد و تصویب آن ایجاد اشكال ميكند .در نهایت اصل
مذكور رأيگيري و رد شد.
براساس اصل  ،56لوایح قانوني پس از تصویب دولت به مجلس تقدیم ميشود .با توجه به
اطالق لوایح قانوني كه شامل لوایح قضایي نيز ميشود و اینكه در زمان تصویب اصل 56
پيشنهاد ارائهي الیحهي قضایي بهطور مستقل توسط قوهي قضایيه قابليت طرح نيافت و این
موضوع به جلسات بعدي موكول شد و در جلسهي  73نيز این پيشنهاد رد شد ،لذا الیحهي
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قضایي مصداقي از الیحهي قانوني است و رئيس قوهي قضایيه حق ارائهي الیحهي قضایي
بهطور مستقيم را ندارد.
ب) براساس اصول قانون اساسي ،ابتكار قانونگذاري بهطور انحصاري از سه طریق مندرج
در اصول  56و  112صورت ميگيرد و خارج از آن ،راه دیگري پيشبيني نشده و اگر هر
طریق دیگري در قانون عادي نيز ذكر شود ،مغایر قانون اساسي است ،لذا نباید از سكوت مقنن
اساسي در بند  2اصل  173استفاده كرد و در قانون عادي صالحيت ارائهي الیحه بهطور
مستقيم را به قوهي قضایيه اعطا كرد.
ج) در جریان بررسي اصل  112در سال  ،1373آقاي فوزي و سيد محمدخامنه اي (ادارهي
كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي 331 :1316 ،ایراد كردند كه از
طریق دولت یعني واسطه آوردن چه معنایي دارد و این تشریفات را زیاد ميكند و وقتي از
طریق دولت این طرحها به مجلس ارائه ميشود ،امكان دخل و تصرف در آنها زیاد است .در
پاسخ ميتوان گفت یكي از وجوه تمایز طرحهایي كه مستقيماً به مجلس ارائه ميشود و
طرحهایي كه از طریق دولت به مجلس ارائه ميشود ،موضوع تأمين بار مالي آنهاست.
شوراي نگهبان در پاسخ به استعالم رئيس مجلس در خصوص شمول اصل  7(57به طرح
شوراي عالي استانها اعالم كرده است:
«اصل  57شامل هر طرحي كه طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالي داشته باشد ميشود»
(امور تدوین ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. 115 :1331 ،
نكتهي دیگر آنكه اگر این طرحها متضمن موضوعات قضایي باشد ،براساس وحدت مالک
از نظرهاي شوراي نگهبان ،باید نظر قوهي قضایيه نيز اخذ شود .البته ميتوان فلسفهي دیگري
براي این طرحها كه توسط دولت به مجلس ارائه ميشود ،قائل شد؛ بدین شرح كه باید از
ظرفيت كارشناسي دولت استفاده شود .بدیهي است این طرحها از جایگاه برتري نسبت به
طرحهایي كه مستقيماً توسط شوراي مذكور به مجلس ارائه ميشود ،برخوردار است و مجلس
ميداند این طرحها پشتوانهي كارشناسي دولت را دارد و الزاینرو تصویب آن آسانتر است.
بر این اساس بهدليل تأمين بار مالي لوایح قضایي توسط دولت و لزوم استفاده از نظرهاي
كارشناسي دولت ضروري است هماهنگي الزم با دولت صورت گيرد« .البته این بررسيهاي
كارشناسي نيز قابل توجيه و بلكه ضروري بهنظر ميرسد چراكه اوالً در لوایح تقدیمي قوه
قضائيه ،معموالً امور غيرقضایي وجود دارد كه اقتضاي بررسي كارشناسي در دولت را دارد ،از
قبيل امور بودجهاي و مالي كه جهت هماهنگي با امور بودجهي كل كشور الزم است توسط
دولت بررسي شود» (مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي. 1 :1332 ،
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د) در خصوص ابتكار قانونگذاري عالوهبر اصول  56و  ،112مقنن اساسي در اصل 72

(1

بر

صالحيت دولت در تهيهي الیحهي بودجه تصریح كرده است .این تصریح مبين آن است كه
قانونگذار اساسي در مقام بيان بوده و صالحيت انحصاري براي دولت در زمينهي تهيه و ارائهي
الیحهي بودجه قائل شده است .در این زمينه شوراي نگهبان بهعنوان نظر تفسيري اعالم كرده است:
«بودجهي ساالنهي كشور و متمم آن و اصالحات بعدي مربوط در غيرمورد تغيير در ارقام
بودجه ميبایست بهصورت الیحه و از سوي دولت تقدیم مجلس گردد» (مركز تحقيقات
شوراي نگهبان. 132 :1333 ،
اینكه مقنن در اصل  72بر صالحيت دولت در تهيهي الیحهي بودجه صحه ميگذارد ،به
این دليل است كه این امر ،تخصصي و فني است و انجام مطلوب آن فقط از عهدهي دولت
برميآید ،لذا باید به لوازم آن نيز ملتزم شد ،یعني سایر نهادها حق ابتكار قانونگذاري ندارند.
این امر در خصوص تهيهي لوایح قضایي نيز مصداق دارد و قوهي قضایيه از صالحيت
انحصاري در این زمينه برخوردار است ،ولي لوایح قضایي ابعاد دیگري نيز دارد كه مرتبط با
مسئوليتها و وظایف قوهي مجریه است .سياق عبارات بهكاررفته در اصل  72حاكي از آن
است كه دولت الیحهي بودجه را تهيه و به مجلس ارائه ميكند و فعال مایشاء در این زمينه
است ،ولي در بند  2اصل  173قوهي قضایيه متكفل تهيهي ابتدایي الیحه است و بعد از آن باید
مسير مندرج در اصل  56طي شود.
از دیدگاه شوراي نگهبان هيچ نهادي غير از قوهي قضایيه صالحيت تهيهي الیحهي قضایي
را ندارد و دولت نميتواند مستقالً الیحهي قضایي تنظيم و به مجلس ارسال كند .ازاینرو
مرجع انحصاري تهيهي الیحهي قضایي ،قوهي قضایيه است ،ولي مقنن اساسي صرفاً به بحث
تهيه اشاره كرده ،یعني مقدمات تدوین متن ،در صالحيت قوهي قضایيه است ،ولي بهدليل
ارتباط موضوعات قضایي با امور فرهنگي ،مالي ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي الزم است
مالحظات دولت نيز در نظر گرفته شود.
هـ) یكي از دالیل عدم صالحيت رئيس قوهي قضایيه در ارسال مستقيم الیحهي قضایي به
مجلس شوراي اسالمي اصل عدم صالحيت است .در حقوق عمومي ،اصل بر این است كه
صالحيت نهادهاي حكومتي باید صریحاً در قانون تعيين شده باشد و هر جا كه شک وجود دارد،
باید به اصل یعني عدم صالحيت رجوع كرد .در خصوص موضوع مذكور ،نص صریحي در قانون
اساسي وجود ندارد و این نص تنها در مورد شوراي عالي استانها و دولت و نمایندگان مجلس
مصداق دارد و اگر مقنن اساسي قصد اعطاي چنين صالحيتي را داشت ،باید در كنار واژهي «تهيه»
مندرج در بند  2اصل  173به عبارت «و ارائه بهطور مستقيم» همانند اصل  112اشاره ميكرد.
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 .4قانون وظایف و اختيارات رئيس قوهي قضایيه در بوتهي نقد و بررسی
به موجب مادهي  3قانون مذكور دولت موظف است لوایح قضایي را كه توسط رئيس
قوهي قضایيه تهيه و تحویل دولت ميشود ،حداكثر ظرف سه ماه تقدیم مجلس كند ،این در
حالي است كه در اصل  56قانون اساسي نه مهلت زماني خاصي براي ارائهي الیحه تعيين شده
است و نه دولت الزامي به تهيه و ارائهي الیحه به مجلس دارد ،لذا از این حيث مغایر قانون
اساسي است  .هدف از وضع این حكم ،تعيين ضمانت اجرا براي معطل نماندن لوایح قضایي
در دولت است ،اگرچه این دغدغه قابل درک است ،ولي این ماده نتوانست اختالف بين دو قوه
را حل كند ،چون ضمانت اجرایي نداشت ،ازاینرو در سال  1332تبصرهاي به مادهي  3به
شرح زیر الحاق شد:
«درصورتيكه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصویب و ارسال الیحه به مجلس
اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانوني آن بگذرد ،رئيس قوهي قضایيه ميتواند مستقيماً
الیحه را به مجلس ارائه كند».
تبصرهي مادهي  3بهنوعي ضمانت اجرا براي عدم ارسال بهموقع لوایح قضایي توسط
دولت به مجلس محسوب مي شود ،ولي این ضمانت اجرا ،صالحيتي فراتر از قانون اساسي را
به رئيس قوهي قضایيه ميدهد .عالوهبر آن بسياري از لوایح قضایي بار مالي دارند كه بدون
تأمين نظر دولت قابل اجرا نيستند« .هدف از وحدت مسئوليت در تقدیم لوایح دولت چيست؟
اجراي قوانين خصوصاً در بعد تشكيالت و وظایف نهادها و دستگاهها الزاماً نيازمند تأمين
منابع مالي و بودجه است .بدیهي است كه اگر دولت الیحهاي را تقدیم مجلس مينماید قطعاً
طریقهي تأمين منابع مالي آن را پيشبيني مينماید و به همين دليل است كه اصل 121
رئيسجمهور را مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور قرار داده است.
بر همين اساس دولت در زمان تقدیم لوایح قطعاً طرق تأمين منابع را براي اجراي قانون
پيشبيني ميكند .این نكته مهمي است كه معلوم ميسازد به چه دليل قانون اساسي طرق تقدیم
لوایح و یا اختيار تقدیم طرحها را بسيار محدود فرض نموده است» (پورسيد ،سایت
الف . 1332/3/7،البته در عمل تفوق قوهي مجریه از این لحاظ (موضوعات داراي بار مالي بر
قوهي قضایيه ،به استقالل قوهي قضایيه لطمه ميزند.
نكتهي دیگر آنكه مفاد اصل  57صرفاً ناظر به طرحهاي قانوني است و قابل تسري به لوایح
قضایي نيست و معلوم نيست چگونه ميتوان این ابهام و شبهه را برطرف كرد ،زیرا الیحهي
قضایي ارائهشده توسط رئيس قوهي قضایيه الیحهي موضوع اصل  56قانون اساسي محسوب
نميشود و از سوي دیگر ،مشمول طرح قانوني موضوع اصل یادشده نيز نيست و منظور از
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لوایح قانوني مندرج در اصل  57همان لوایح قانوني موضوع اصل  56قانون اساسي است.
عالوهبر آن عبارت «تصویب و ارسال» مندرج در این تبصره داللت بر این دارد كه دولت
موظف است با وجود نظر كارشناسي خود ،بار مالي اینگونه لوایح را تأمين كند كه این اجبار
با هيچ منطقي سازگار نيست ،زیرا براساس اصل  57قانون اساسي ،صرفاً مجلس ميتواند با
تأمين منابع مالي و پيشبيني آن در قانون چنين الزامي را براي دولت مقرر كند نه قوهي
قضایيه .حتي در اصل  112نيز دولت الزامي به پذیرش طرح شوراي عالي استانها ندارد و بر
همين مبنا مقنن اساسي پيشبيني كرده در صورت لزوم ،شوراي مذكور ،طرح خود را مستقيماً
به مجلس ارائه كند ،ولي در هيچ اصلي از قانون اساسي حكمي داللت بر این ندارد كه دولت
موظف است پيشنهاد شوراي مذكور را بپذیرد .همين منطق در خصوص لوایح قضایي نيز
حكمفرماست.
اصل تداوم خدمات عمومي و تعطيل نشدن امور نيز نميتواند توجيهكنندهي تبصرهي
مادهي  3باشد ،زیرا نباید به بهانهي تداوم خدمات عمومي ،قانون اساسي را زیر پا گذاشت.
اگرچه معطل نشدن لوایح قضایي در دولت منطقي است ،راه آن تخطي از قانون اساسي نيست.
اگر دولت در این زمينه كمكاري كند ،باید براساس بند  5اصل  5(111و سایر ابزارهاي نظارتي
مجلس اقدام شود .لذا نباید بدون توجه به مباني حقوقي ،صالحيتي فراتر از قانون اساسي براي
نهادهاي حكومتي وضع كرد .در خصوص تأیيد این تبصره توسط شوراي نگهبان باید گفت با
توجه به استرداد سؤال رئيس قوهي قضایيه از شوراي نگهبان در مورد امكان ارسال مستقيم
الیحهي قضایي به مجلس (مركز تحقيقات شوراي نگهبان 223 - 222 :1333 ،با این توضيح
كه امكان رد سؤال از سوي شوراي نگهبان وجود داشت (ابریشمكش و الهام 13 :1333 ،و
تأیيد مفاد تبصره توسط شورا ،شاهد تغيير رویكرد شوراي نگهبان هستيم كه با توجه به مطالب
یادشده محل تأمل و ایراد است.
تبصرهي مادهي  3از لحاظ تطبيق با آیيننامهي داخلي مجلس و نحوهي اجراي آن نيز
واجد ابهام است ،زیرا براساس اصول  17و  ،11تصویب طرحها و لوایح طبق آیيننامهي
داخلي انجام ميگيرد ،درحاليكه در قانون مذكور ،بحثي در خصوص نحوهي رسيدگي به
لوایح قضایي نشده و صرفاً پيرامون لوایح قانوني ،احكام الزم تدوین شده است.

 .5بایدهاي نقش دولت در فرایند تهيه و ارائهي لوایح قضایی
ميتوان ادعا كرد نقش دولت در فرایند ارائهي لوایح قضایي نه تشریفاتي و نه از باب
تكليف است .مدیریت و تمشيت امور اجرایي كشور در حوزههاي فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي
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و اجتماعي توسط دولت صورت ميگيرد .بدیهي است هر الیحهي قضایي تأثيراتي بر
حوزههاي مذكور خواهد گذاشت و مدیریت اجرایي كشور را متأثر ميكند ،ازاینرو دولت باید
در خصوص لوایح قضایي بررسي كارشناسي و ارزیابي فني كند تا مشخص شود كه این
تأثيرات را چگونه ميتوان مدیریت كرد.
نقش دولت در فرایند لوایح قضایي تشریفاتي نيست و بهعنوان رابط تلقي نميشود ،زیرا به
استناد اصل  56دولت از صالحيت تصویب برخوردار است و بدیهي است تصویب ،تشریفاتي
قلمداد نميشود و مالزمه با بررسي و كار كارشناسي دارد .این در حالي است كه مادهي 3
قانون وظایف و اختيارات رئيس قوهي قضایيه ،نقش دولت را در حد یک رابط تنزل داده
است .در این ماده ،معلوم نيست منظور از تقدیم لوایح قضایي به مجلس چيست .با این حال
بهنظر ميرسد چون در این ماده از واژهي «تحویل» استفاده شده ،این نقش صرفاً تشریفاتي
است و اگر چنين باشد ،چه لزومي به پيشبيني چنين حكمي است كه مستلزم بوروكراسي و
هزینه هاي زائد و اتالف وقت است .در واقع مقنن نقش عبث و زائد براي دولت در نظر گرفته
كه خالف منطق و دور از حكمت است.
در این خصوص ميتوان به نظام حقوقي فرانسه اشاره كرد« .مطابق حكمي كه در سال
 1333توسط نخستوزیر صادر شده است ،لوایح باید سندي تحت عنوان بررسي آثار طرحها
و لوایح همراه داشته باشند كه شامل تحليلي از فواید مورد انتظار الیحه و پيامدهاي مطالعه
اجتماعي ،اقتصادي ،مالي ،حقوقي و اداري آن است» (زارعي . 227 :1336 ،در واقع دولت آثار
و تبعات گوناگون یک موضوع را بررسي و آن را به قوهي مقننه ارائه ميكند« .یكي از موازین
و معيارهاي نوظهور در خصوص ارتقاي كيفيت نظام مقرراتگذاري عبارت است از ارزیابي و
بررسي دقيق آثار مقرراتگذاري كه به موجب آن هيچ تصميمي نباید بدون ارزیابي دقيق انواع
آثار اجتماعي ،اقتصادي و محيط زیستي آن بر جامعه و گروههاي مختلف ،تصویب و اجرا
شود» (فریادي. 11 :1333 ،
لذا هر موضوعي كه در سير تقنين قرار ميگيرد ،واجد آثار گوناگون در حوزههاي مختلف
است كه پيامدهاي آن باید توسط نهادهاي تخصصي بررسي شده باشد و لوایح قضایي نيز از
این حكم مستثنا نيست« .صالحيت قوهي قضایيه در تهيهي لوایح قضایي ،لزوماً به معناي
حقوقي و قضایي بودن تمامي ابعاد این لوایح نيست .حسب مورد و متناسب با موضوع ،باید
بررسيهاي فراحقوقي و فراقضایي نيز انجام شود .موضوع تعداد مراحل رسيدگي به دعاوي
تجاري ،داراي ابعاد قضایي (امكان ایجاد دادگاههاي تجدیدنظر با توجه به لزوم در اختيار
داشتن قضات با تخصص الزم در این زمينه  ،حقوقي (تعارض یا عدم تعارض كاستن از
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مراحل رسيدگي با حق بر تجدیدنظرخواهي و سایر موازین حقوقي مربوط  ،اقتصادي (تأثير
افزایش مراحل رسيدگي و در نتيجه طوالني شدن فرایند صدور و اجراي حكم بر انجام
فعاليتهاي اقتصادي صاحبان كسبوكار و نقش آن بر وضعيت نماگرهاي مختلف در این
زمينه و ...است» (تنگستاني . 71 :1336 ،این دیدگاه در خصوص امور مرتبط با جنبههاي
زیستمحيطي و فرهنگي ،در مادهي
توسعه مورد تصریح قرار گرفته است.

3(2

و بند «الف» مادهي

3(132

قانون برنامهي پنجم

پيچيدگيهاي جامعهي امروزي ایجاب ميكند هيچ موضوعي بدون توجه به مالحظات جنبي
وآثار پيراموني آن در سير تقنين و اجرا قرار نگيرد .در این زمينه الزم است به مفاد اصل  3قانون
اساسي توجه شود كه مجموعهاي از موضوعات گوناگون را احصا كرده كه براساس آن دولت به
معناي كل حاكميت موظف است همهي امكانات خود را براي نيل به اهداف مذكور در اصل 2
بهكار برد و این مهم امكانپذیر نيست مگر آنكه سه قوه با رعایت اصل تفكيک قوا نهایت
همگرایي و مشاركت را داشته باشند .بيشک واژهي دولت در این اصل ناظر به سه قوه است و
هر قوهاي در محدودهي صالحيتهاي پيشبينيشده در قانون اساسي ،داراي نقش و تأثير خاص
خود است .براي مثال در خصوص بند  16اصل  3قانون اساسي ،عالوهبر قوهي قضایيه ،قوهي
مجریه نيز ذيمدخل است و نميتوان آن را صرفاً بهعنوان یک قوه داراي نقش تشریفاتي قلمداد
كرد كه الیحهي تهيهشده توسط قوهي قضایيه را بدون بحث و رسيدگي به مجلس ارسال كند.
بنابراین اطالق واژهي دولت در اصل  3بيانگر آن است كه دولت در جهت اجراي مفاد آن باید
موضوعات مربوط را مورد بررسي كارشناسي قرار دهد و نظرهاي خود را به قوهي قضایيه
منعكس كند تا در یک فضاي فني ،موضوعات تحليل و نظر مشترک به مجلس ارائه شود.
مستند به بند  3نظر تفسيري شوراي نگهبان در سال ( 1353امور تدوین ،تنقيح و انتشار
قوانين و مقررات 131 :1331 ،دولت تنها یک رابط نيست و اینكه ميتواند در الیحهي قضایي
اصالحاتي انجام دهد ،بيانگر آن است كه دولت كارشناس است و باید موضوع الیحهي قضایي
را در حوزههاي مربوط به قوهي مجریه بررسي و در مورد آن اعالم نظر كند ،ازاینرو دولت،
صاحب نقش و اثر است و اصالح لوایح قضایي توسط دولت مجاز است و اگر این صالحيت
را براي دولت ميپذیریم ،باید به لوازم آن نيز ملتزم شویم و یكي از لوازم آن این است كه
قوهي قضایيه نميتواند بدون نظر مثبت دولت ،الیحهي قضایي را به مجلس ارائه كند .اگر
دولت موظف باشد از نظر قوهي قضایيه تبعيت كند و نظر قوهي قضایيه موضوعيت دارد ،چه
لزومي به ارسال الیحهي قضایي از سوي قوهي قضایيه به دولت است ،درحاليكه منطقي آن
است كه جهت حذف بوروكراسي و تشریفات زائد ،قوه قضائيه بتواند مستقيماً الیحه را به
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مجلس ارائه كند .اگرچه نقش تأثيرگذار دولت در تدوین و تصویب الیحهي قضایي
انكارناپذیر است ،دولت نيز نباید از این صالحيت سوءاستفاده كند و لوایح قضایي را به دالیل
سياسي و غيركارشناسي معطل بگذارد یا بدون توجه به مباني توجيهي تدوینكنندگان الیحه در
قوهي قضایيه ،شاكلهي اصلي الیحه را تغيير دهد .بنابراین اگرچه صالحيت دولت مندرج در
اصل  56گزینشي است (گرجي ،1332،سایت خبر آنالین ، 1332/6/13 ،در مورد لوایح قضایي
این صالحيت مطلق نيست و مقيد به تفاهم با قوهي قضایيه است« .جهت حفظ یكپارچگي و
انسجام لوایح و جلوگيري از اعمال تغييرات كارشناسي ،در مراحل بررسي الیحه در دولت و
مجلس سيستم خاصي در قوانين و مقررات پيشبيني نشده است» (معاونت حقوقي و توسعهي
قضایي قوهي قضایيه زیر نظر عليرضا جمشيدي 27 :1333 ،و همين امر حلقهي مفقودهي
هماهنگي بين قواست كه ميتوان براي رفع مشكل از سازوكار مندرج در مادهي  221قانون
برنامهي پنجم توسعه مبني بر تشكيل شوراي دستگاههاي نظارتي متشكل از دو نفراز مسئوالن
نظارتي هر قوه به انتخاب رئيس قوه با حفظ استقالل هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون
اساسي بهمنظور ایجاد هماهنگي براي كارامد نمودن نظام نظارت و ارتقاي بهرهوري و براي
تقویت مدیریت كشور ،در بحث تدوین قوانين نيز استفاده كرد.
نكتهي دیگر آنكه لوایح قضایي ممكن است متضمن امور اجرایي مربوط به صالحيتهاي
دولت باشد و دولت باید حسب مسئوليتهاي قانوني خود ،نسبت به آنها اعمال نظر كند و
نمي تواند بدون توجه به مالحظات فني از كنار آن بگذرد با این توجيه كه صرفاً یک رابط
است .مثالهاي زیر ميتواند تصویر مطلوبي را از نقش دولت روشن كند:
الف) مواد ( 26تعيين الزامات بهداشتي و پزشكي قبل از ازدواج توسط وزارت بهداشت 27 ،
(اخذ ماليات از مهریههاي نامتعارف توسط وزارت امور اقتصادي و دارایي و ( 61تسليم اموال از
سوي دولت به قيم محجور الیحهي حمایت خانواده در حوزهي مسئوليتهاي قوهي مجریه بود.
ب) در خصوص مفاد الیحهي قضایي موارد اختالفي فرضي دیگري نيز قابل طرح است.
فرضاً قوه ي قضایيه براي جلوگيري از افزایش اختالفات خانوادگي و طالق و سعي در ایجاد
صلح و سازش ،وجود مراكز مشاورهي خانواده در كنار دادگاههاي خانواده را ضروري
تشخيص دهد و معتقد باشد نحوهي گزینش ،آموزش و رسيدگي به تخلفات اعضاي این مراكز
و شيوهي انجام وظایف و تعداد آنها و تعرفهي خدمات مشاورهاي و نحوهي پرداخت آن باید
به موجب آیيننامهي مصوب رئيس قوهي قضایيه باشد .در مقابل دولت معتقد باشد این
ظرفيت در مراكز مشاورهي خانواده وابسته به سازمان بهزیستي موجود است و نيازي به تشكيل
نهاد موازي و متداخل نيست.
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ج) به موجب بند «د» مادهي  131قانون برنامهي چهارم توسعه ،قوهي قضایيه موظف شد
الیحهي حمایت از بزهدیدگان اجتماعي را تهيه كند و به تصویب مراجع ذيصالح برساند .در سال
 ،1335الیحهي مذكور از طریق قوهي قضایيه به دولت ارسال شد .این الیحه متضمن امور زیر بود:
 .1تشكيل صندوق حمایت از بزهدیدگان بهمنظور جبران خسارت از طریق پرداخت
هزینهي درمان ،مشاورهي حقوقي و روانشناسي ،بيكاري و خسارت معنوي و اعطاي وام؛
 .2تصویب آیيننامهي مربوط به شرح وظایف و شيوهي انتخاب اركان صندوق ،چگونگي
انجام امور مالي ،ميزان و شرایط و موانع پرداخت ،ساختار و تشكيالت مركزي و واحدهاي
استاني توسط رئيس قوهي قضایيه؛
 .3تعيين منابع مالي و بودجهي صندوق شامل ردیفهاي بودجهي ساالنه ،پنجاه درصد
درآمدهایي كه ساالنه توسط قوهي قضایيه و سازمانهاي تابع به خزانه واریز ميشود.
اگرچه این الیحه ماهيت قضایي دارد ،موضوعات آن ،مربوط به امور اجرایي ،اداري،
استخدامي ،مالي و بودجهاي نيز است كه براساس اصول  72و  121مربوط به دولت است و
نميتوان بدون تأمين نظر دولت الیحه را به مجلس ارائه كرد .دولت باید براساس اصل  72بار
مالي ناشي از تأسيس این صندوق را در بودجهي ساالنه پيشبيني كند و بسنجد كه آیا توازن
درآمد و هزینه به هم ميخورد یا نه .از سوي دیگر ،بهدليل اینكه ماهيت وظایف صندوق
اجرایي است ،باید زیر نظر دولت باشد نه قوهي قضایيه و به موجب اصل  ، 11(37اساسنامهي
آن باید به تصویب دولت برسد نه قوهي قضایيه.
اگر دولت صرفاً یک رابط محسوب شود ،باید این الیحه را بدون توجه به مالحظات
مذكور به مجلس ارائه كند ،درحاليكه مقنن اساسي به دولت صالحيتهایي داده است كه باید
به آن توجه كند و حق ندارد از خود سلب صالحيت كند ،زیرا در برابر رهبر ،ملت و مجلس
مسئوليت دارد.
د) به موجب تبصرهي مادهي  32قانون اجراي سياستهاي كلي اصل  66قانون اساسي،
قوهي قضایيه مكلف شد الیحهي رسيدگي به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را از طریق
دولت تقدیم مجلس كند .موضوع این قانون واگذاري سهام دولت در بنگاههاي اقتصادي و
چگونگي قلمرو فعاليتهاي بخشهاي دولتي ،تعاوني ،خصوصي و عمومي غيردولتي ،تسهيل
رقابت و منع انحصار در فعاليتهاي اقتصادي است كه تمامي آنها در حوزهي فعاليتهاي
دولت است ،لذا الیحهاي كه قوهي قضایيه تهيه ميكند ،بدون در نظر گرفتن مالحظات دولت
قابل ارائه به مجلس نيست.
هـ) براساس مصوبهي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص معضل مادهي 217
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الیحهي برنامهي چهارم توسعه ،دولت موظف شد الیحهاي بهمنظور حل مشكل بودجهي
قوهي قضایيه با توجه به نياز واقعي تقدیم مجلس كند .دولت در تدوین الیحهي بودجه
براساس اصل  72باید داراي اختيار تام باشد تا بتواند بودجهي متوازني را به مجلس ارائه كند،
ازاینرو هر الیحهاي كه متضمن امور مالي و بودجهاي است ،اعم از آنكه مربوط به قوهي
قضایيه باشد یا نباشد ،بهدليل پيشبيني و تأمين بار مالي آن باید در دولت تصميمگيري شود.
اصوالً فرایند قانونگذاري بدون توجه به مالحظات فني دولت امكانپذیر نيست ،لذا این امر در
مواد  157 ،176 ،173 ،172 ،163 ،161 ،131و  153آیيننامهي داخلي مجلس تصریح شده است.
رویهي مجلس در خصوص تهيه و ارسال لوایح قضایي از طریق دولت مانند تبصرهي
مادهي  32قانون اجراي سياستهاي كلي اصل  66قانون اساسي (موضوع الیحهي رسيدگي به
تخلفات و جرایم این قانون  ،قانون تمدید مهلت اجراي آزمایشي قانون مجازات اسالمي
مصوب  ،1331مادهي  63قانون دیوان عدالت اداري مصوب ( 1337موضوع الیحهي آیين
دادرسي دیوان و مادهي  131قانون برنامهي چهارم توسعه مصوب ( 1333موضوع لوایح

جرمزدایي از قوانين كيفري ،جایگزینهاي مجازات حبس ،حمایت از حقوق شهود و متهمان،

حمایت از بزهدیدگان اجتماعي ،حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمایت از حریم
خصوصي ،تعریف جرم سياسي و تفكيک آن از سایر جرایم نيز بيانگر نقش تأثيرگذار دولت
است و اگر دولت صرفاً رابط تلقي شود ،این امر با حكمت قانونگذاري ناسازگار است و امري
زائد و موجب اتالف وقت و مستلزم صرف هزینههاي غيرضرور است كه از این حيث نيز
مغایر بند 11اصل

11(3

قانون اساسي و بند  11سياستهاي اقتصاد

مقاومتي(12

است.

صالحيت دولت در تصویب و ارسال لوایح قضایي به مجلس از باب تكليف نيست و
نميتوان آن را با صالحيت رئيسجمهور در بحث امضا و ابالغ قانون مقایسه و آنها را از یک
سنخ تلقي كرد ،زیرا در هيچ جایي از قانون اساسي چنين تكليفي براي دولت نيست كه ملزم
باشد عين لوایح قضایي را تأیيد و به مجلس ارسال كند ،درحاليكه در اصل  123رئيسجمهور
موظف است مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني و ابالغ به وي امضا كند و براي
اجرا در اختيار مسئوالن بگذارد .در مذاكرات مربوط به این اصل ذكر شده است كه صالحيت
رئيسجمهور از باب تكليف است و از مقولهي تخيير نيست؛ ازاینرو در این خصوص هم
نص صریح وجود دارد و هم مذاكرات داللت بر این دارد كه نقش رئيسجمهور تشریفاتي
است ،ولي در مورد نقش دولت در فرایند الیحهي قضایي نه نص صریحي بر تشریفاتي بودن
است و نه قرینهاي وجود دارد و لذا این نظر كه دولت ملزم به تأیيد نظر رئيس قوهي قضایيه
است ،محل اشكال و تأمل است.
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نتيجهگيري
مقنن اساسي اگرچه با عدم تصویب صالحيت قوهي قضایيه در ارائهي الیحهي قضایي به
شكل مستقيم به مجلس و تصویب اصل  56و بند  2اصل  173مرز صالحيتي قواي مجریه و
قضایيه را تعيين كرده ،نحوهي تعامل این دو قوه را در صورت تفاهم نداشتن بر سر لوایح
قضایي مشخص نكرده است و بهنوعي تفوق قوهي مجریه را بر مبناي اصل  56قانون اساسي
پذیرفته كه با توجه به نظرهاي شوراي نگهبان این رویكرد تعدیل شده است  .رویهي مجلس
در خصوص تهيه و تصویب لوایح قضایي بيانگر آن است كه مجلس ،ارسال الیحهي قضایي را
صرفاً از طریق سازوكار دولت تعيين كرده است .اگر نقش دولت رابط باشد ،طراحي چنين
سازوكاري عبث و غيرمنطقي است ،زیرا مي توان با حذف نقش صوري دولت ،از همان ابتدا به
قوهي قضایيه صالحيت داد تا خودش الیحهي قضایي را به مجلس ارائه كند.
مادهي 3قانون وظایف و اختيارات رئيس قوهي قضایيه مغایر موازین حقوقي است ،زیرا
براساس اصل  ،56لوایح قانوني پس از تصویب دولت به مجلس تقدیم ميشود و واژهي
تصویب داراي مفهوم است و مرجع مصوب ،حق اصالح را دارد ،با این حال نباید به
صالحيت مطلق و بدون قيد و شرط دولت نيز حكم و ادعا كرد كه نقش قوهي قضایيه صرفاً
تهيه و تدوین و نقش دولت نيز رد یا پذیرش آن است ،بلكه باید براي هر دو قوه صالحيت
قائل شد و نميتوان بدون دليل ،قوهاي را به قوهي دیگر ترجيح داد و اگر اختالفي نيز پدید
آید ،چون هيچكدام مرجع تصویب نهایي قانون نيستند ،بلكه نقش تهيهكنندگي و آمادهسازي را
دارند ،ازاینرو نظر هر دو قوه باید در یک متن واحد به مجلس ارائه شود .بنابراین در
خصوص لوایح قضایي نقش دولت در تصویب مطلق نيست ،بلكه مقيد به تفاهم با قوهي
قضایيه است و در عين حال نقش قوهي قضایيه نيز مطلق نيست و بدون توجه به مالحظات و
نظرهاي قوهي مجریه ،حق ارائهي الیحه به مجلس ندارد و نميتوان از واژهي تهيهي مندرج
در بند  2اصل  173افادهي صالحيت ارائهي الیحه به مجلس كرد.
اگرچه موضوع استقالل قوا در اصل  75به رسميت شناخته شده ،در سایر اصول ،نحوهي
مداخله و حدود تأثير قوا بر یكدیگر نيز بيان شده وازاینرو باید به قدر متيقن اكتفا و از توسعهي
بيدليل صالحيتها پرهيز كرد .موضوع صالحيت رئيس قوهي قضایيه در ارائهي الیحهي قضایي
بدون توجه به تأثير و نقش دولت ،مغایر قانون اساسي و نظر مقنن اساسي است  .با عنایت به
لزوم اصل همگرایي بين قوا و رعایت مالحظات هر قوه بهطور خاص در بحث تهيه و ارائهي
الیحهي قضایي ،باید هر دو قوه را مكلف كرد در راستاي رسيدن به اجماع ،الیحهي مشتركي را
به مجلس ارائه كنند و در صورت اختالف ،نظر هر كدام بهطور مستقل در متن واحد به مجلس
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ارائه شود .بر این اساس پيشنهاد ميشود «همگرایي و مشاركت حداكثري بين قواي مجریه و
قضایيه در تهيه و تدوین لوایح قضایي و توجه به نقش سازنده و مؤثر هر دو قوه با همكاري و
هماهنگي یكدیگر و در صورت بروز اختالف ارائهي نظر هر دو قوه در متن الیحه» بهعنوان یكي
از سياستهاي كلي قانونگذاري در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد توجه قرار گيرد.
عالوهبر این به منظور تسریع در تصویب لوایح قضایي ،مسئوليت كميسيون لوایح دولت به
عهدهي وزیر دادگستري گذاشته شود تا با توجه به اشراف بر روند تنظيم الیحه در قوهي قضایيه
و مسئوليتي كه بهعنوان رابط قوهي قضایيه با قوهي مجریه طبق اصل  111دارد ،روند بررسي را
تسریع كند .همچنين براساس بند «الف» مادهي  2قانون نحوهي اجراي قسمتي از اصل  111قانون
اساسي مصوب  1336وي مسئوليت ارائهي لوایح قضایي تهيهشده توسط رئيس قوهي قضایيه به
دولت و پيگيري تصویب آنها را بر عهده دارد ،بنابراین بهتر است هر دو قوه از ظرفيت وزیر
دادگستري كه آگاه و آشنا به مسائل قواي مذكور است ،بهنحو احسن استفاده كنند.
در خصوص مواردي كه بين قواي مجریه و قضایيه براي ارائهي الیحهي قضایي به مجلس
اختالف ایجاد ميشود ،باید متذكر شد براساس بند  5اصل  ،111حل اختالف و تنظيم روابط
قواي سهگانه جزء صالحيتهاي رهبري است .در این زمينه رهبر معظم انقالب ،طي حكمي
در تاریخ  1331/7/3هيأت عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه را بهمنظور بررسي
و ارائهي نظرهاي مشورتي تشكيل دادند .در این حكم تصریح شده مسئوالن عالي نظام خود
در تعامل با یكدیگر ،روابط قوا را بهنحو مطلوب تنظيم و اختالف احتمالي را رفع كنند.
ازاینرو در مرحلهي اول ،اصل بر همكاري و تعامل قوا با یكدیگر است و در مرحلهي بعد
باید از این راهكار استفاده كرد .عالوهبر آن ،همانگونهكه در مورد نهادهاي نظارتي و ایجاد
هماهنگي بين آنها ،مقنن در مادهي  221قانون برنامهي پنجم توسعه ،راهكار الزم را طراحي و
پيشبيني كرده است ،ميتوان در خصوص تقنين و هماهنگي و همكاري بين قوا نيز شبيه
همين حكم را تصویب كرد.
براساس اصول  56و  112طرحها و لوایح قانوني توسط دولت ،شوراي عالي استانها و
پانزده نفر از نمایندگان به مجلس ارائه ميشود ،بنابراین سازوكارهاي مندرج در این اصول
راه هاي ابتكار قانونگذاري است و آنچه موضوعيت دارد ،صالحيت مجلس در تقنين است،
ازاینرو این نهادها نميتوانند ارادهي خود را به مجلس تحميل كنند و نقش آنها صرفاً
آمادهسازي متن اوليه براي تصویب نهایي مجلس است ،همانگونهكه در خصوص مصوبات
هيأت وزیران ،نقش كميسيونهاي دولت و دستگاههاي اجرایي در فرایند تصویب مقررات،
صرفاً تهيه و تدوین متن اوليه و ارائهي نظرهاي كارشناسي است و این دولت است كه در
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مرحلهي نهایي ،با تشخيص مصلحت تصميم نهایي را اتخاذ ميكند كه بعضاً ممكن است
مخالف متن اوليه نيز باشد ،زیرا مسئوليت و صالحيت با هيأت وزیران است .همين فرایند در
مورد لوایح و طرحهاي قانوني نيز وجود دارد و نباید نظر یک قوه را به قوهي دیگر بدون دليل
ترجيح داد و بر این اساس در مرحلهي اول باید نظر مشترک هر دو قوه به مجلس ارائه شود و
در صورت اختالف ،نظر مستقل هر یک به مجلس ارائه شود تا مجلس براساس مصلحتسنجي،
تصميم نهایي را اتخاذ كند.
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یادداشتها
 .3اصل « :75قواي حاكم در جمهوري اسالمي ایران عبارتاند از :قوهي مقننه ،قوهي مجریه و قوهي
قضایيه كه زیر نظر والیت مطلقهي امر و امامت امت بر طبق اصول آیندهي این قانون اعمال
ميشوند .این قوا مستقل از یكدیگرند».
 .0اصل « :175بهمنظور انجام مسئوليتهاي قوهي قضایيه در كليهي امور قضایي و اداري و اجرایي
مقام رهبري یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایي و مدیر و مدبر را براي مدت پنج سال
بهعنوان رئيس قوهي قضایيه تعيين مينماید كه عاليترین مقام قوهي قضایيه است».
 .1اصل « :56لوایح قانوني پس از تصویب هيأت وزیران به مجلس تقدیم ميشود و طرحهاي قانوني
به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ،در مجلس شوراي اسالمي قابل طرح است.
 .4مادهي  21طرح نحوهي فعاليت احزاب و گروههاي سياسي« :دولت ميتواند با همكاري قوهي
قضایيه الیحهي تشكيل هيأت منصفهي محاكم دادگستري موضوع اصل  113قانون اساسي را تهيه
و به مجلس تقدیم كند».
 .5اصل « :57طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصالحاتي كه نمایندگان در خصوص لوایح قانوني
عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي یا افزایش هزینه عمومي ميانجامد ،در صورتي قابل طرح
در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمين هزینه جدید نيز معلوم شده باشد».
 .9اصل « :72بودجهي ساالنهي كل كشور بهترتيبي كه در قانون مقرر ميشود ،از طرف دولت تهيه و
براي رسيدگي و تصویب به مجلس شوراي اسالمي تسليم ميگردد».
 .1اصل « :111وظایف و اختيارات رهبر -5 :حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه».
 .8دولت موظف است براساس نقشهي مهندسي فرهنگي كشور و نظامنامهي پيوست فرهنگي كه تا
پایان سال اول برنامه به تصویب شوراي عالي انقالب فرهنگي ميرسد ،نسبت به تهيهي پيوست
فرهنگي براي طرحهاي مهم و جدید اقدام نماید.
 .6طرحها و پروژههاي بزرگ توليدي ،خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحلهي انجام
مطالعات امكانسنجي و مكانیابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زیست
مورد ارزیابي اثرات زیستمحيطي قرار دهند .رعایت نتيجهي ارزیابيها توسط مجریان طرحها و
پروژهها الزامي است.
 .32اصل « :37مجلس شوراي اسالمي ميتواند تصویب دائمي اساسنامهي سازمانها ،شركتها،
مؤسسات دولتي یا وابسته به دولت را با رعایت اصل  52به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند یا
اجازهي تصویب آنها را به دولت بدهد».
 .33اصل « :3دولت جمهوري اسالمي ایران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل  ،2همهي
امكانات خود را براي امور زیر بهكار برد:
 -32ایجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غيرضرور».
 .30صرفهجویي در هزینههاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها ،منطقيسازي اندازهي
دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزینههاي زائد.
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قانون اساسی در پرتو نظرات شوراي نگهبان) ،معاونت حقوقي رئيسجمهور.
 .11مركز تحقيقات شوراي نگهبان ( ، 1337مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات
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استثنائات قاعدهي «ممنوعيت جمع مشاغل دولتی»
در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاري عادي
ایرج حسيني صدرآبادي ،*1حسين آئينه نگيني

**2

 .1دانشيار ،عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران ،اهواز ،ایران
 .2دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشكدهي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
دريافت5992/6/56 :

پذيرش5992/55/51 :

چکيده
در تبيين اهميت قاعدهي «ممنوعيت جمع مشاغل دولتي» در ایران ،همين بس كه این
قاعده از معدود قواعدي است كه قانون اساسي ضمن ترسيم شمول مصداقي آن ،بهصراحت
استثنائات این قاعده را نيز بيان كرده است .اهميت این قاعده در نظم قانون اساسي ایران ،ما
را بر آن داشت تا التزام قانونگذار عادي به استثنائات این قاعده در قانون اساسي را بررسي
كنيم .بنابراین در این مقاله در پي پاسخ به این پرسش بودیم كه قانونگذار عادي با استثنائات
مقرر براي قاعدهي یادشده در قانون اساسي چگونه برخورد كرده است؟
تحدید استثنائات قاعدهي یادشده در بخش اخير اصل  161و جایگاه قانون اساسي در
نظم حقوقي ،اولين تبادري كه به ذهن ميآورد ،این است كه این موضوع در قوانين عادي
منطبق با قانون اساسي ضابطهمند شده است.
بررسي این موضوع به شيوهي تحليلي–توصيفي نشان داد كه با توجه به ابعاد جدید این
موضوع در قوانين ،نهتنها الزم است كه قانونگذار عادي و دادرس اساسي ،در رویهي خود
در زمينهي این قاعده تجدیدنظر كنند ،بلكه بهمنظور حسن اجراي بخش اخير اصل ،161
پذیرش مشاغل جدید از طرف دارندگان سمتهاي آموزشي و پذیرش سمتهاي آموزشي
از طرف سایر كارمندان نيز ضابطهگذاري شود.
واژگان کلیدی :اصل  ،161تصدي بيش از یک شغل ،سمتهاي آموزشي ،شغل ،مؤسسات دولتي.
* E-mail: Iraj.sadrabadi@gmail.com
** (نویسندة مسئول

E-mail: Hosseinayene69@gmail.com
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مقدمه
ایجاد نظام اداري صحيح ،ممانعت از انحصارطلبي ،لوث شدن مسئوليتها و مبارزه با
بيكاري ،از جمله اهداف هر نظام سياسي -حقوقي است .بهمنظور نيل به این اهداف در نظام
حقوقي جمهوري اسالمي ایران ،اصول مختلفي از قانون اساسي ،از جمله بند  11اصل ( 3نظام
اداري صحيح  ،بند  1اصل ( 3محو هر گونه انحصارطلبي  ،اصل ( 23تأمين امكانات كار براي
همه و بند  2اصل ( 63اشتغال كامل  ،مستقيماً به موضوعات یادشده پرداختهاند .عالوهبر این
اصول ،برخي اصول قانون اساسي نيز اگرچه بهصورت مستقيم ،اهداف یادشده را بيان نكرده،
اما این اهداف ،مبناي ظهور این اصول در قانون اساسي بوده است .به دیگر سخن ،برخي
اصول قانون اساسي بهعنوان راهكاري در جهت تحقق اهداف یادشده تصویب شدهاند .از
جملهي این اصول ،اصل  161قانون اساسي است .بخشي از مفاد این اصل ،قاعدهي «ممنوعيت
جمع بين مشاغل دولتي» را بهعنوان ابزاري براي نيل به اهدافي چون اشتغال كامل ،ایجاد نظام
اداري صحيح و ممانعت از انحصارطلبي مقرر كرده است (هاشمي ،1335 ،ج. 16 :2
منظور از قاعدهي «ممنوعيت جمع بين مشاغل دولتي» آن است كه هيچ فردي نميتواند
همزمان تصدي بيش از یک شغل دولتي را عهدهدار باشد .به دیگر سخن ،بر مبناي این قاعده
هر فرد ميتواند صرفاً تصدي یک شغل دولتي را بر عهده داشته باشد.
قاعدهي «ممنوعيت جمع بين مشاغل دولتي» در نظم حقوقي ایران ،قاعدهاي جدید و
ایجادشده بهوسيلهي قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران نيست ،بلكه این قاعده ،از جمله
قواعدي است كه قانون اساسي بر آن صحه گذاشته و ضمن تأیيد این موضوع ،نسبت به قوانين
سابق ،از جمله متمم قانون اساسي مشروطه مصوب  ،1231ابعاد جدیدي نيز به آن بخشيده
است .اصل  161قانون اساسي ،در ترسيم ابعاد این قاعده ،رئيسجمهور ،معاونان رئيسجمهور،
وزیران و كارمندان دولت را از تصدي بيش از یک شغل دولتي منع كرده است .عالوهبر این،
دارندگان شغلهاي یادشده را از اشتغال در مؤسساتي كه تمام یا قسمتي از سرمایهي آنها
متعلق به دولت یا مؤسسات عمومي باشد ،نمایندگي مجلس شوراي اسالمي ،وكالت
دادگستري ،مشاورهي حقوقي ،ریاست یا مدیریت عامل شركتهاي خصوصي و عضویت در
هيأت مدیرهي این شركتها ،منع كرده است .در قسمت اخير این اصل نيز سمتهاي آموزشي
در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از شمول این حكم مستثنا دانسته شدهاند.
ممنوعيت جمع بين مشاغل دولتي ،فارغ از حدود و قلمرو مصداقي آن ،از دغدغههاي نظام
اداري و سياسي كشور بوده است .بر همين اساس ،سررشتهي تقنين راجع به این موضوع،
ریشه در تاریخ نظام حقوقي ایران دارد .در سابقهي حقوقي این موضوع ،برخي مقامات
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بهصورت مطلق ،مشمول ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل بودهاند ،همچنانكه در اصول ،32
 13و  37متمم قانون اساسي مشروطه مصوب  ،1231این ممنوعيت ،براي نمایندگان مجلس،
وزرا و رؤساي محاكم مقرر شده بود .عالوهبر این ،در قانون استخدام كشوري مصوب ،1367
این موضوع نه بر مبناي شغل ،بلكه بر مبناي پست سازماني بيان شده بود ،و در مادهي  63این
قانون ،مستخدمان رسمي از تصدي بيش از یک پست سازماني منع شده بودند.
در عرض ممنوعيت مطلق برخي مقامات ،در بعضي قوانين و مقررات ،اشتغال بعضي
كارمندان در برخي مشاغل ،به عنوان شغل دوم ،مشروط به طي فرایندي خاص شده بود .به
دیگر سخن ،اگرچه این گروه كارمندان مجاز به تصدي شغل دیگري ،غير از شغل اصلي خود
بودند ،اما براي ورود به برخي مشاغل ،فرایند خاصي براي آنها مقرر شده بود .از جملهي این
مقررات ،ميتوان به تبصرهي  1مادهي  17قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و
دفتریاران مصوب  ،1376/6/27اشاره كرد .مفاد این تبصره ،اشتغال سردفتران به تدریس در
دانشگاهها را منوط به اجازهي وزیر دادگستري دانسته بود .شاهد مثال دیگر این موضوع ،بند 2
مادهي  11الیحهي استقالل كانون وكالي دادگستري مصوب  1333/12/7كميسيون مشترک
مجلسين است .این بند اشتغال استادان دانشكدههاي حقوق به وكالت را منوط به اجازهي
شوراي دانشگاه كرده بود.
براساس شواهد ممنوعيت جمع بين مشاغل ،نه موضوعي ایجادشده بهوسيلهي قانون
اساسي جمهوري اسالمي ایران ،بلكه ریشه در تاریخ نظام حقوقي ایران دارد.
از جمله مباني وضع و اجراي قاعدهي «ممنوعيت جمع بين مشاغل دولتي» ،ميتوان به
اشتغال كامل (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،1316 ،ج:2
1337؛ مدني325 :1333 ،؛ موسيزاده ، 266 :1333 ،ایجاد نظام اداري صحيح (موضوع بند 11
اصل  3قانون اساسي و ممانعت از انحصارطلبي اداري (موضوع اصولي چون بند  1اصل  3و
بند  7اصل  63اشاره كرد .بنابراین قاعدهي «ممنوعيت جمع مشاغل دولتي» در نظم حقوقي
ایران از چنان اهميتي برخوردار است كه بایدانگاري آن در بنياديترین سند حقوقي (قانون
اساسي ظهور یافته است .فراتر از آن ،جلوهي دیگري كه درجهي اهميت این موضوع را در
اندیشهي قانونگذار اساسي ایران مشخص ميكند ،ذكر استثنائات این قاعده در ذیل اصل 161
قانون اساسي است .كمتر قاعدهاي در قانون اساسي ميتوان یافت كه عالوهبر اصل قاعده،
استثنائات آن نيز در متن قانون اساسي بيان شده باشد .با همهي این اهميت آنچه ميزان پایبندي

نظم حقوقي – هنجاري كنوني ایران به این قاعده را روشن ميكند ،تطبيق استثنائات این قاعده
در قوانين عادي با قانون اساسي است .بنابراین در این مقاله عملكرد قانونگذار عادي در
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تشریح استثنائات قاعدهي «ممنوعيت جمع مشاغل دولتي» با معيار قانون اساسي سنجيده شده
و ميزان پایبندي قانونگذار عادي به اندیشهي مقنن اساسي در این موضوع بررسي خواهد شد.
در ادبيات حقوقي موجود اگرچه بهصورت كلي و پراكنده در قالب كتابهاي حقوق اداري و
اساسي به بررسي قاعده و ابعاد آن پرداخته شده است ،اما بهمنظور تبيين دقيق و مؤثر این
مسئله در نظم حقوقي كشور ،در این مقاله مسئله را بهصورت متمركز و از زاویهي تطبيق
قوانين عادي بر مبناي قانون اساسي بررسي خواهيم كرد .تا از این رهگذر با تشریح وضع
موجود ،از یک سو خألها ،نقدها و ایرادات قوانين عادي در این موضوع تبيين شود و از سوي
دیگر ،شوراي نگهبان را در بررسي مصوبات مربوط به این موضوع یاریگر باشد.
بر این اساس ،موضوع محوري این مقاله ،ارزیابي اقدامات تقنيني قانونگذار عادي در تبيين

استثنائات قاعدهي یادشده است .بنابراین در این مقاله به شيوهي تحليلي – توصيفي و با
استفاده از منابع كتابخانهاي و اسناد موجود در پي پاسخ به این پرسش خواهيم بود كه در
خصوص «استثنائات قاعدهي ممنوعيت جمع بين مشاغل» در نظم حقوقي ایران ،قانونگذار
عادي تا چه حد به مفاد قانون اساسي پایبند بوده است؟
با توجه به مفاد ذیل اصل  161قانون اساسي كه استثنائات قاعدهي یادشده را بهصراحت و
بهصورت حصري در سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي محدود كرده
است ،جایگاه و شأن قانون اساسي و حدود مقرر در آن از یک سو و نظارت دادرسي اساسي
بر مصوبات مجلس از سوي دیگر ،اولين تبادري كه به ذهن ميآورد این است كه این موضوع
در قوانين عادي نيز منطبق با قانون اساسي ضابطهمند و تقریر شده است.
بهمنظور تحصيل مقصود ،در فصل اول این مقاله شمول قاعدهي ممنوعيت جمع مشاغل در
نظام حقوقي ایران بررسي مي شود ،و در فصل دوم ضمن تشریح استثنائات این قاعده در قانون
اساسي ،عملكرد قانونگذار عادي در این زمينه بررسي خواهد شد.

 .1شمول قاعدهي ممنوعيت جمع مشاغل در نظم حقوقی ایران
تحدید شمول مصداقي قاعدهي «ممنوعيت جمع مشاغل دولتي» در اصل  161قانون
اساسي ،وابسته به مفهومشناسي دو كليدواژهي «شغل» و «دولتي» در این قاعده است .تفسير
منطقي و مبتني بر مباني اصل  161قانون اساسي ،حاكي از این است كه «دولت» در این اصل،
و بهتبع در قاعدهي «ممنوعيت جمع مشاغل دولتي» ،در مفهوم عام طبقهي حاكم و اعم از سه
قوه استفاده شده است (استوارسنگري11 :1333 ،؛ نورایي . 61 :1336 ،بر این اساس همهي
نهادهاي حاكم (اعمالكنندهي اقتدار عمومي حتي نهادهاي عمومي غيردولتي نيز در شمول
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مصادیق این قاعده قرار دارند .بر همين مبنا ،شوراي نگهبان در بند  6نظر شمارهي 3713
مورخ  ،1312/2/21در خصوص گسترهي مفاد اصل  161بر بنيادهاي انقالب ،مقرر كرده است،
درصورتيكه دولت بودجهي این واحدها را تأمين كند و براساس قانون مسئوليتهاي اجرایي
عهدهدار باشند ،دولتي محسوب ميشوند و در نتيجه در شمول مفاد اصل  161قرار ميگيرند.
شوراي نگهبان در ذیل این بند از نظر خود ،بيان ميكند درصورتيكه این نهادها ،در زمينهي
خدماتي كه ارائه ميكنند ،مسئوليت قانوني نداشته باشند ،در این صورت ،كارمندان آنها
كارمند دولت محسوب نميشوند ،هرچند دولت به این نهادها كمک مالي كند.
در خصوص مفهوم «شغل» در این اصل ،اگرچه در قوانين و مقررات مختلف تعاریف
متعددي آمده ،اما آنچه در این مقام مبين مفهوم شغل در این قاعده است ،تعریف ارائهشده در
تبصرهي  2قانون مادهواحدهي ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل ،است .در این ماده سه
مشخصهي «وظایف مستمر»« ،پست ثابت سازماني» و «شغل یا پست تماموقت» ،تعيينكنندهي
مشاغل داخل در قلمرو قاعدهي یادشده بيان شدهاند .از تركيب این سه مشخصه ميتوان دو
نوع شغل را استخراج كرد .اول آن گروه شغلهایي كه براي آنها پست ثابت سازماني تعریف

شده است ،و دیگري مشاغلي كه اگرچه واجد پست ثابت سازماني نيستند ،متصدي این پست-
ها باید بهصورت تماموقت در آن پست انجام وظيفه كنند .به دیگر سخن ،پستهاي اخير
اگرچه در چارت سازماني دستگاه ،بهصورت ثابت تعریف نشدهاند ،در برههاي كه موجودند،
وظایف تعریفشده براي آنها جنبهي تماموقت دارد.
در نظم اداري ،پست به جایگاهي اطالق ميشود كه براي انجام وظایف و مسئوليتهاي
مشخص ،براي تصدي یک كارمند پيشبيني ميشود (موضوع مادهي  1قانون مدیریت خدمات
كشوري  .مستند به قوانين و مقرراتي چون مادهي  3قانون استخدام كشوري مصوب 1367و
مادهي  1قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب  ،1331پستهاي سازماني ،ممكن است
بهصورت ثابت یا موقت تعریف شده باشند .پست ثابت ،به پستهایي اطالق ميشود كه در
ساختار سازماني دستگاه ،جنبهي استمرار دارند .در مقابل پستهاي موقت ،به پستهاي
غيرمستمر اطالق ميشود .به دیگر سخن ،پستهاي اخير ،جایگاه ثابتي در ساختار سازماني
دستگاه ندارند و براي مدت محدودي ایجاد شدهاند.
عالوهبر پستهاي ثابت و موقت ،در تبصرهي  2مادهواحدهي قانون ممنوعيت تصدي بيش
از یک شغل ،از پست «تماموقت» نيز سخن به ميان آمده است .مفهوم تركيبي دو واژهي
«پست» و «تماموقت» حاكي از این است كه پست «تماموقت» ،اعم از پستهاي ثابت است و
به پستهایي گفته ميشود كه متصدي آنها باید بهصورت تماموقت به انجام وظایف مقرر
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براي این پست بپردازد .به دیگر سخن ،هم پستهاي ثابت و هم پستهاي موقت ،ميتوانند
در شمول پستهاي تماموقت قرار داشته باشند .با این شرح كه مقصود از پست موقتِ
تماموقت ،پستهایي است كه اگرچه براي مدت محدود و غيرمستمر ایجاد شدهاند ،در همين
برههي موقت ،نياز به متصدي تماموقت دارند .در زمينهي پستهاي ثابت هم باید توجه
داشت كه رابطهي بين پست ثابت و پست تماموقت ،نه رابطهي عموم و خصوص مطلق ،بلكه
عموم و خصوص منوجه است .با این توضيح كه برخي پستهاي ثابت ممكن است
بهصورت تماموقت و برخي پستهاي ثابت ،بهصورت پارهوقت تعریف شده باشند .مقصود از
پستهاي ثابت پارهوقت ،پستهایي است كه اگرچه در ساختار سازماني دستگاه بهصورت
ثابت تعریف شدهاند ،وظایف مقرر براي این پستها نيازمند حضور تماموقت متصدي در آن
پستها نيست.
توجه به تعریف ارائهشده در تبصرهي  2مادهواحدهي یادشده ،حاكي از این است كه شمول
تعریف شغل ،در این تبصره و بهتبع در قاعدهي ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل دولتي،
شغلهاي تعریفشده براي پستهاي ثابت اعم از تماموقت و غيرتمام وقت و پستهاي
موقت تماموقت ،در دستگاههاي دولتي را شامل ميشود.
اگرچه اصل  161قانون اساسي ،شغل را بهصورت مطلق بيان كرده است ،همچنانكه ذكر
شد ،در تبصرهي  2مادهواحده ،این اطالق به اوصافي چون وصف «تماموقت» مقيد شده است.
در خصوص موضوع باید توجه داشت كه تبصرهي  2با مفاد اصل  161مغایر نيست ،بلكه با
توجه به مباني ممنوعيت جمع بين مشاغل ،تفسيري خاص از اصطالح «شغل» را بيان كرده كه
شوراي نگهبان نيز آن را تأیيد كرده است.
با وجود این نكات ،تحدید مصادیق شمول قاعدهي «ممنوعيت جمع بين مشاغل دولتي»،
در برخي ادوار ابهاماتي را در نظم حقوقي ایجاد كرده است .از جملهي این ابهامات ،شمول یا
عدم شمول اصل  161بر اعضاي حقوقدانان شوراي نگهبان بوده است .در تاریخ ،1331/3/1
این موضوع ابتدا در قالب استفسار رئيس مجلس وقت ،از شوراي نگهبان ،ظهور و بروز یافت.
با اینكه در متن استفساریهي شمارهي /11/33523د ،رئيس مجلس ،شغل بودن عضویت در
شوراي نگهبان و شمول اصل  161بر اعضاي این نهاد را سؤال كرده بود ،در پاسخ به این
استفسار شوراي نگهبان ،نهتنها به نظریهي تفسيري نرسيد ،بلكه نظر مشورتي هم ارائه نكرد .بر
این اساس ،برخي نمایندگان مجلس شوراي اسالمي ،با مبانياي چون ممانعت از تبعيض ناروا
(موضوع بند  3اصل  ، 3حراست از اصل بيطرفي اعضاي شوراي نگهبان در ارائهي تفسير از
قانون اساسي ،حفظ شأن و جایگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي و حضور مؤثر اعضاي

استثنائات قاعدهي «ممنوعيت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاري عادي

92

شورا و اهتمام در انجام صالحيتهاي این نهاد ،در طرح شمارهي  1351مورخ ،1331/7/23
عضویت همزمان افراد شاغل در هر یک از قواي سهگانه و مؤسسات وابسته به آنها،
مؤسسات و شركتهاي دولتي یا وابسته به دولت را بهعنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان،
ممنوع اعالم كردند .این طرح در تاریخ  1335/1/13در مجلس شوراي اسالمي تصویب و در
تاریخ  1335/1/13در راستاي اصل  36براي شوراي نگهبان ارسال شد .شوراي نگهبان صدر
مصوبهي یادشده را مغایر با اصول  31و  161و ذیل مصوبه (شمول مصوبه بر اعضاي وقت
شوراي نگهبان را مغایر اصل  31دانست و براي اصالح به مجلس شوراي اسالمي ارجاع داد.
با طرح دوبارهي موضوع در مجلس شوراي اسالمي ،با وجود رفع ابهامات شوراي نگهبان،
مجلس بدون آنكه مواردي را كه شوراي نگهبان مغایر قانون اساسي دانسته بود ،اصالح كند،
مصوبه را در تاریخ  1335/2/23براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال كرد .در نهایت با ایراد مجدد
شوراي نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه ،در تاریخ  1335/7/3موضوع در راستاي اصل  112قانون
اساسي ،و بهمنظور تشخيص مصلحت نظام ،به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد .در
نهایت نيز مجمع با اصالحاتي جزیي مصوبهي مجلس را تأیيد كرد .بر این اساس مستند به
تبصرهي  11الحاقي به مادهواحدهي ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل ،اعضاي حقوقدان
شوراي نگهبان نيز مشمول این حكم قرار گرفتند.

عالوهبر این موضوع ،توجه به نظرهاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد این اصل ،نشان-

دهنده ي این نكته است كه بسياري ابهامات در مورد این قاعده نه ابهام حكمي ،بلكه ابهامات
مصداقي است .با این توضيح كه شوراي نگهبان در بسياري از نظرهاي خود در خصوص این
اصل ،در مورد مصادیق دو كليدواژهي «شغل» و «دولتي» در این اصل اظهارنظر كرده است .از
جملهي این نظرها ميتوان به نظر تفسيري شمارهي  623/2مورخ  1373/11/3در مورد قضات
منصوب شوراي عالي قضایي ،نظر تفسير شمارهي  1611مورخ  1373/12/21در خصوص
سرپرست ادارهي اوقاف ،نظر تفسيري شمارهي  3131و  3-مورخ  1311/7/12در مورد
اعضاي شوراي عالي قضایي ،نظر تفسيري شمارهي  3713مورخ  1312/2/21در مورد ریاست
دانشگاه ،نظر تفسيري شمارهي  7611مورخ  1352/5/26در مورد رئيس دیوان محاسبات ،نظر
تفسيري شمارهي  1552مورخ  1353/2/22در مورد ریاست دانشكدهها ،نظر تفسيري شمارهي
 35/31/23153مورخ  1335/3/22در مورد عضویت در هيأت مدیره یا مدیرعامل مؤسسات
فرهنگي غيردولتي و غيرعمومي و مؤسساتي كه سرمایهي آن تماماً یا جزئاً متعلق به دولت و
مؤسسات عمومي نباشد و شركت دولتي و عمومي هم محسوب نشوند ،اشاره كرد .توجه به
نظرهاي شوراي نگهبان در زمينهي اصل  161مبين آن است كه از دیدگاه شورا مفاد این اصل
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نه صرفاً در خصوص قوهي مجریه ،بلكه همهي قوا و نهادهاي حاكميتي را شامل ميشود.
آنچه از مفاد قانون اساسي و نحوهي تنظيم اصل  161استنباط ميشود ،این است كه هدف
قانونگذار اساسي از وضع این اصل گسترش شمول آن بر همهي مشاغل دولتي بوده و بر
همين اساس نيز براي جلوگيري از هر گونه شائبهاي استثنائات این قاعده را نيز بهصراحت و
بهصورت حصري بيان كرده است.

 .2استثنائات قاعدهي «ممنوعيت جمع مشاغل دولتی» در نظم حقوقی
ایران
پس از سيري در شمول قاعدهي «ممنوعيت جمع بين مشاغل دولتي» ،در نظم حقوقي
ایران ،باید دانست كه این قاعده نيز همچون سایر قواعد حقوقي ،فاقد استثنا نيست .بر این
اساس ،در بخش اخير اصل  161قانون اساسي استثنائاتي براي این قاعده بيان شده است ،با
وجود این آنچه در این فصل موضوع بررسي است ،تطبيق عملكرد قانونگذار عادي در این
زمينه در زمينهي اندیشهي قانونگذار اساسي است .بنابراین در ادامه ابتدا استثنائات این قاعده
در نظم قانون اساسي تشریح ميشود و در نهایت عملكرد قانونگذار عادي رادر این زمينه
بررسي خواهد شد.

 .1-2استثنائات قاعدهي «ممنوعيت جمع مشاغل دولتی» در قانون اساسی
ذیل اصل  161قانون اساسي در مقام بيان استثنائات قاعدهي «ممنوعيت جمع بين مشاغل
دولتي» ،مقرر ميكند كه «سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از این حكم
مستثناست» .در تحليل مباني این استثنا بهنظر ميرسد كه از یک سو مؤسسات عمومي اعم از
دولتي و غيردولتي ،براي پيشبرد اهداف ،و افزایش كارایي ،نيازمند همكاري و استفاده از دانش
استادان و عناصر علمي-آموزشي دانشگاهها بوده و از دیگر سو ،در برخي موارد ،جامعهي

دانشگاهي نيز بهصورت مستقل توان كافي در تأمين كادر علمي – آموزشي خود را ندارند و
الزم است تا بهمنظور تكميل كادر علمي خود ،از نيروهاي مشغول در مؤسسات استفاده كنند.
بنابراین استثنا شدن این گروه سمتها از شمول قاعدهي ممنوعيت جمع بين مشاغل،
موضوعي قابل دفاع و منطقي بهنظر ميرسد (هاشمي ،1331،ج. 13 :2
بخش اخير اصل  161عالوهبر مستثنا كردن سمتهاي آموزشي در دانشگاهها ،مقرر كرده
است ...« :و مؤسسات تحقيقاتي از این حكم مستثني است» .در خصوص مفهوم این عبارت،
ميتوان دو فرض مطرح كرد؛ فرض اول ،این است كه مقصود از این عبارت ،صرفاً مستثنا
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شدن سمتهاي آموزشي در مؤسسات تحقيقاتي است .فرض دیگر ،در خصوص مفهوم ذیل
اصل  161این است كه ،قانون اساسي در ذیل اصل  161یک گروه سمتها (سمتهاي
آموزشي در دانشگاهها و یک گروه مؤسسات (مؤسسات تحقيقاتي را از شمول قاعدهي
ممنوعيت جمع بين مشاغل استثنا كرده است .این فرض به این معناست كه همهي پستهاي
مؤسسات تحقيقاتي ،اعم از آموزشي و غيرآموزشي ،ستادي و صف ،از شمول قاعدهي یادشده،
مستثنا شدهاند.
بهیقين منطق حاكم بر قاعده ي ممنوعيت جمع بين مشاغل ،مباني این قاعده در نظم
حقوقي ایران و فراتر از این ،منطق حاكم بر تفسير موارد استثنا در علم حقوق و تفسير این
موارد به قدر متيقن ،یاراي آن است كه استثناهاي مطرحشده در ذیل اصل  161را بهصورت
حداقلي تفسير كنيم و صرفاً سمتهاي آموزشي در مؤسسات تحقيقاتي را از شمول این قاعده
خارج بدانيم .تبصرهي  11الحاقي به قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل نيز مؤید این
فرض است؛ با این توضيح كه این تبصره ،عضویت همزمان كليهي اشخاص شاغل در هر یک
از قواي سهگانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعهي آنها و شركتها و مؤسسات دولتي یا
وابسته به دولت را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از
بودجهي كل كشور استفاده ميكنند ،بهعنوان حقوقدان در شوراي نگهبان ممنوع اعالم كرده
است .در مقام بيان استثنائات این موضوع ،ادامهي این تبصره «مشاغل آموزشي موضوع
تبصرهي  1و افراد موضوع تبصرهي  3قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل مصوب
 »1353را از شمول این حكم مستثنا كرده است .مفاد این تبصره حاكي از این است كه در
تبصرهي  1قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل ،كه عبارت آخري ذیل اصل  161قانون
اساسي است ،احصاي مصادیق استثنا از این قاعده ،نه بر مبناي نوع مؤسسه ،بلكه بر مبناي نوع
مشاغل (آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي انجام گرفته است .با اثبات این فرض
در تفسير ذیل اصل  161قانون اساسي ،باید به این پرسش پاسخ داد كه آیا مؤسسات تحقيقاتي
داراي سمت آموزشياند ،تا فرض اول در تفسير این بند از قانون اساسي را بپذیریم.
فارغ از بحث مؤسسات تحقيقاتي ،نمونهي عملي این ابهام ،در دانشگاهها نيز وجود دارد؛ با
این شرح كه براساس ضوابط آموزش عالي ،در دانشگاهها دو نوع هيأت علمي آموزشي و
پژوهشي وجود دارد (موضوع مادهي  3آیيننامهي استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي؛ پژوهشي و فناوري (جباري . 136 :1333 ،با توجه به این موضوع،
این سؤال به ذهن متبادر ميشود كه آیا اعضاي هيأت علمي پژوهشي در دانشگاهها نيز مشمول
استثناي ذیل اصل  161قانون اساسياند؟
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در خصوص مفاد این استثنا ،باید توجه داشت كه به هيچ روي نميتوان دستگاه اجرایي
محل خدمت را معيار تفكيک سمت آموزشي از غيرآموزشي قرار داد و بر این اساس ،همهي
سمتهاي موجود در دانشگاهها را سمت آموزشي پنداشت .خصوصيت ممتاز سمت آموزشي،
ماهيت وظایفي است كه بر عهدهي متصدي یک جایگاه قرار داده ميشود .بر همين مبنا،
شوراي نگهبان در نظر تفسيري شمارهي  1552مورخ  ،1353/2/22ریاست دانشگاه و دانشكده
را بهعنوان سمت اداري معرفي كرده ،و تصدي این دو سمت براي نمایندگان مجلس را مغایر
اصل  161دانسته است .بنابراین قدر متيقن از سمت آموزشي این است كه این سمت با سمت
اجرایي متفاوت است (یزدي ، 136 :1357 ،و بر مبناي ماهيت وظایف و مسئوليتها ،سمت
آموزشي از غيرآموزشي تفكيک ميشود .البته ذكر این مطلب ،به معناي بيتوجهي به دستگاه
محل خدمت دارندگان سمتهاي آموزشي نيست ،بر این اساس ،نميتوان سمتهاي آموزشي
در مؤسساتي غير از دانشگاه و مؤسسات تحقيقاتي را در شمول این استثنا گنجاند .براي نمونه،
اگرچه تبصرهي بند  6مادهي  11اساسنامهي بنياد ملي نخبگان كشور مصوب 1336/3/11
شوراي عالي انقالب فرهنگي ،رئيس بنياد و قائممقام ایشان ،را بهعنوان سمت آموزشي و
پژوهشي معرفي كرده است ،با توجه به اینكه بنياد نخبگان ،از مصادیق دانشگاه و مؤسسات
تحقيقاتي ،محسوب نميشود ،بنابراین ،نميتوان رئيس بنياد نخبگان و قائممقام ایشان را در
شمار استثنائات قاعدهي ممنوعيت جمع مشاغل دانست .به دیگر سخن ،در تبيين مصادیق
استثناي ذكرشده در ذیل اصل ،عالوهبر توجه به ماهيت سمت كه باید آموزشي باشد ،توجه به
دستگاه مربوط نيز الزم است ،چراكه سمتهاي آموزشي در نهادها و دستگاههایي غير از
دانشگاه و مؤسسات تحقيقاتي در شمول این استثنا قرار ندارد.
عالوهبر این ،در تحدید مصادیق سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي،
با توجه به اطالق عبارت سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي ،در ذیل
اصل  ،161به هيچ روي نميتوان بين دانشگاهها و مؤسساتي كه از بودجهي دولتي و عمومي
استفاده ميكنند ،با مؤسسات و دانشگاههایي كه از بودجهي دولتي و عمومي استفاده نميكنند،
قائل به تفكيک بود .بنابراین سمتهاي آموزشي در همهي دانشگاهها اعم از دانشگاه آزاد
اسالمي ،دانشگاه پيامنور و غيرانتفاعي در شمول این استثنا قرار دارند .با وجود این ،صدر
بخشنامهي ممنوعيت اشتغال همزمان اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد در مؤسسات دولتي و
غيردولتي بهطور تماموقت ،مصوب  ،1333/1/3نهتنها اشتغال تماموقت اعضاي هيأت علمي
دانشگاه آزاد در مؤسسات دولتي و غيردولتي ،آموزشي و غيرآموزشي را ممنوع اعالم كرده
است ،بلكه اشتغال پارهوقت را در صورتي مجاز دانسته كه منافي با وظایف محوله به آنها
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بهعنوان عضو هيأت علمي نباشد .مؤید این بخشنامه مادهي  16آیيننامهي تخلفات اعضاي
هيأت علمي دانشگاه آزاد ،مصوب  1335/1/21است كه اشتغال همزمان اعضاي هيأت علمي
دانشگاه آزاد بهصورت تماموقت در سایر سازمانها و مؤسسات دیگر را ،از جمله تخلفات
انتظامي دانسته است .بنابر این مطالب ،مفاد این مصوبه با اصل  161قانون اساسي مغایرت دارد
(قرهباغي. 57 :1331 ،
در تبيين مفهوم «سمت آموزشي» ممكن است ،سمت آموزشي مترادف با تدریس تعریف
شود (جباري ، 132 :1333 ،این مفهومشناسي اگرچه با ظواهر و منطوق عبارت «سمت
آموزشي» به ذهن متبادر ميشود ،اما با توجه به پستهاي تعریفشده براي مؤسسات
تحقيقاتي ،محدود كردن سمت آموزشي ذیل اصل  161به تدریس ،سبب ميشود تا استثنا شدن
سمتهاي آموزشي در مؤسسات تحقيقاتي (موضوع بخشي از ذیل اصل  161خالي از مفهوم
شود .بر همين مبنا ،شوراي نگهبان در بند  1نظر شمارهي  1311مورخ  ،1353/5/11در بررسي
مصوبه در خصوص ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل ،محدود كردن سمتهاي آموزشي به
تدریس را مغایر اصل  161دانسته است .مجلس در اصالح این تبصره ،مسئوليتهاي تدریس و
تحقيق در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي را در شمول سمت آموزشي قرار داد .اما شوراي
نگهبان همچنان این مفاد تبصره را با مفاد اصل  161مغایر اعالم كرد.
بر این اساس ،از جمله ابهامات اصل  161شمول عبارت «سمتهاي آموزشي» در این اصل
است كه باید در قالب قانون عادي برطرف شود .اما آنچه از تركيب عبارات ذیل اصل  161به
ذهن متبادر ميشود ،این است كه عبارت «سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات
تحقيقاتي» نه صرف تدریس ،بلكه سمتها و مشاغلي را شامل ميشود كه جنبهي آموزشي دارند.
بنابر این تعریف ،سمتهاي تدریس ،تحقيق ،ترجمه و امثال آن در دانشگاهها و مؤسسات
تحقيقاتي در شمول عبارت ذیل اصل  161قرار ميگيرد .عالوهبر این ،در خصوص مفاد ذیل
اصل  161باید توجه داشت كه استثنا شدن سمتهاي آموزشي از شمول مفاد اصل  ،161به
معناي نفي هر گونه ضابطهگذاري براي تصدي شغل جدید دارندگان سمتهاي آموزشي
دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي نيست .به دیگر سخن ،منطقي آن است كه مسئوليتهایي كه
متصدیان سمتهاي آموزشي ميپذیرند ،بر انجام رسالتهاي آموزشي آنها تأثير سوء نداشته
باشد و از دیگر سو فرد بتواند وظایف پست جدید خود را نيز بهنحو احسن انجام دهد .این مهم
در مجلس بررسي نهایي قانون اساسي نيز مورد توجه برخي از نمایندگان آن مجلس بود .بر این
مبنا ،برخي نمایندگان آن مجلس پيشنهاد كردهاند كه در ادامهي استثنا شدن سمتهاي آموزشي،
عبارت «درصورتيكه مانع كار و مسئوليت آنها نشود» اضافه گردد (طاهري اصفهاني ،ادارهي كل
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امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،1316 ،ج . 1333 :2بهمنظور تحقق این
هدف ،نهتنها باید تعداد تصدي پستهاي مجاز براي متصدیان سمتهاي آموزشي تحدید شود،
بلكه در همين محدوده نيز ،نباید دارندگان سمتهاي آموزشي به مشاغلي بپردازند كه مانع از
حسن انجام رسالت آموزشي آنهاست .عالوهبر این ،ترتيبي اتخاذ شود تا متصدیان سایر پستها
نيز در صورتي بتوانند به سمتهاي آموزشي مشغول شوند كه فرصت و توان كافي براي حسن
انجام هر دو تصدي را داشته باشند .براي تحقق این موضوع ميتوان اشتغال مجدد دارندگان
سمتهاي آموزشي به سایر شغلها و تصدي پستهاي آموزشي از سوي دارندگان سایر پستها
را ،منوط به نظر كارگروهي كرد تا رابطهي مسئوليت جدید با سمت آموزشي و تأثير این دو
سمت بر یكدیگر را بررسي كند .بهعبارت مختصر ،كارگروه پيشنهادي ،با بررسيهاي خود به
پرسشهایي از این قبيل پاسخ ميدهد كه:
 آیا تصدي سمت جدید با توجه به ماهيت آن ،قابل جمع با سمت آموزشي است؟-

آیا فرد مسئول ميتواند همزمان ،همهي این مسئوليتها را بهنحو احسن انجام دهد و

پذیرش سمت جدید به انجام وظایف سمت سابق او خدشهاي وارد نميكند؟
البته ایجاد چنين سازوكاري براي تصدي شغل دوم در نظم حقوقي ایران ،امري بيسابقه
نيست .براي مثال ،تبصرهي  1مادهي  17قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و
دفتریاران مصوب  ،1376/6/27مقرر كرده بود كه «تدریس در دانشكدهها و مدارس عالي با
اجازهي وزارت دادگستري مانع از اشتغال بشغل سردفتري و یا دفتریاري نخواهد بود» .مفاد
این تبصره ،گویاي این حكم است كه سردفتران و دفتریاران ،در صورتي ميتوانند تصدي
سمت آموزشي را نيز بر عهده گيرند ،كه وزیر دادگستري به آنها این اجازه را بدهد .نمونهي
دیگر این موضوع ،بند  2مادهي  11الیحهي استقالل كانون وكالي دادگستري مصوب
 1333/12/7كميسيون مشترک مجلسين است .در این بند ،اشتغال استادان دانشكدهي حقوق
بهصورت همزمان به شغل وكالت ،منوط به اجازهي شوراي دانشگاه شده است.
بر این اساس ،اگرچه ذیل اصل  161قانون اساسي ،سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و
مؤسسات تحقيقاتي را بهصورت مطلق از شمول قاعدهي «ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل»

استثنا كرده است ،این نكته به این معنا نيست كه این موضوع بدون هر گونه سازوكار و قاعده-

اي باشد .به دیگر سخن ،مطلق دانستن یک موضوع به معناي بيضابطه بودن آن موضوع
نيست .در مورد این موضوع هم ،استثنا كردن بيضابطهي دارندگان سمتهاي آموزشي از
شمول قاعده ي ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل ،به نقض غرض از این استثنا خواهد
انجاميد .بنابراین اگرچه اصل  161این سمتها را از شمول ممنوعيت مستثنا دانسته است ،این
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به معناي عدم صالحيت مجلس در چارچوبگذاري این استثنا و تقریر ضوابطي براي این
موضوع نيست .بر این اساس الزم است كه مجلس شوراي اسالمي براي ممانعت از تالي
فاسدهاي این موضوع در این زمينه اقدام به قانونگذاري كند .عالوهبر مسائل ذكرشده در مورد
تصدي مشاغل متعدد براي دارندگان سمتهاي آموزشي ،باید به این نكته هم توجه داشت كه
هر گاه متصدي سمت آموزشي به شغلي غيرآموزشي اشتغال یافت ،پذیرش این شغل مانع از
آن است كه در عرض دو شغل (سمت آموزشي و شغل غيرآموزشي به شغل سومي نيز
بپردازد ،چراكه دارندهي سمت آموزشي با پذیرش شغلي دیگر (مشاغل مندرج در اصل  161از
جمله كارمندي دولت در شمول محدودیت مندرج در صدر اصل قرار خواهد گرفت .به دیگر
سخن ،دارندگان سمتهاي آموزشي با پذیرش مشاغل مندرج در صدر اصل ،تابع ممنوعيت
اصل  161خواهند بود .بنابراین از منظر تعدد نيز چنين حصري بر دارندگان سمتهاي
آموزشي حاكم است .به هر روي بررسي مفاد اصل  161قانون اساسي گویاي این نكته است
كه تنها سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از شمول قاعدهي ممنوعيت
جمع مشاغل دولتي استثنا شدهاند.

 . 2-2عملکرد قانونگذار عادي در تشریح استثنائات قاعدهي «ممنوعيت
تصدي بيش از یک شغل دولتی»
همچنانكه در بند پيش ذكر شد ،ذیل اصل  161قانون اساسي ،صرفاً سمتهاي آموزشي
در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي را از شمول حكم مندرج در اصل  161مستثنا كرده است.
آما آیا قانونگذار عادي در این زمينه مطلق اندیشهي قانونگذار اساسي و مفاد این قانون را
رعایت كرده است؟ براي تبيين این موضوع ابتدا این موضوع را در قانون ممنوعيت تصدي
بيش و در بندي دیگر این موضوع را در سایر قوانين بررسي خواهيم كرد.

 .1-2-2استثنائات قاعده در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
تبصرهي  1قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل ،در تشریح استثناي ذیل اصل 161
مقرر كرده است كه« :سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از این
حكم مستثني ميباشند» ،توجه به منطوق و مفاد این تبصره حاكي از این است كه در این قانون
عالوهبر سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي ،سمتهاي آموزشي در
«مؤسسات آموزشي» نيز از شمول حكم ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل ،مستثنا شدهاند.
در تشریح تبصرهي یادشده از قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل ،باید توجه داشت
كه كليدواژهي «مؤسسه» بهصورت مطلق ،شامل مؤسسات دولتي ،مؤسسات غيردولتي اعم از
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خصوصي و عمومي ميشود .اگرچه مؤسسهي دولتي و عمومي غيردولتي بهترتيب در مواد  2و
 3قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب  ،1331تعریف شده است ،اما شناخت واژهي
«مؤسسه» در تبصرهي  1قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل ،نيازمند بررسي قوانيني
است كه قبل از تصویب این قانون ،در این زمينه تصویب شدهاند .در مواد  3و  7قانون
محاسبات عمومي مصوب  1311/1/1مجلس شوراي اسالمي ،بهترتيب مؤسسهي دولتي و
مؤسسهي عمومي غيردولتي تعریف شده بود؛ با این توضيح كه مادهي  3این قانون مؤسسهي
دولتي را واحد سازماني معرفي كرده بود ،كه به موجب قانون ایجاد ميشود و زیر نظر یكي از
قواي سهگانه فعاليت ميكند .بر این اساس ،بهنظر ميرسد كه واحدهاي سازماني چون مدارس
نيز در شمول مصادیق واژهي سازمان قرار دارند .صفت آموزشي در عبارت «مؤسسات
آموزشي» نيز برآمده از مسئوليت و وظيفهي صف و اصلي این نهادها ،در ارائهي خدمات
آموزشي به افراد جامعه است .بر این اساس ،مدارس را ميتوان بهعنوان مصداق بارز
«مؤسسهي آموزشي» دانست ،و مستند به تبصرهي  1قانون یادشده ،سمتهاي آموزشي موجود
در آنها ،از جمله معلمان را ،از شمول قاعدهي ممنوعيت جمع بين مشاغل مستثنا دانست.
فراتر از این ،بند  26قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  1352/3/5مجلس شوراي
اسالمي ،كه «داشتن شغل دولتي دیگر» را یكي از تخلفات اداري شمرده« ،سمتهاي آموزشي
و تحقيقاتي» را بهصورت مطلق ،فارغ از اینكه این سمتها در دانشگاهها یا مؤسسات تحقيقاتي
باشد یا در هر مؤسسهي دیگر ،از شمول این تخلف خارج دانسته است .بنابراین اگرچه در
اندیشهي قانونگذار اساسي همهي فروض دیگر غير از جمع سمتهاي آموزشي در دانشگاهها
و مؤسسات تحقيقاتي ،با مشاغل دیگر ،ممنوع و بهتبع تخلف محسوب شده است ،قانون
مذكور نهتنها سمتهاي آموزشي را بهصورت مطلق فارغ از اینكه این سمتها در چه نهاد و
دستگاهي تعریف شده باشد را تخلف ندانسته ،بلكه جمع بين سمتهاي تحقيقاتي با سایر
مشاغل را نيز بهصورت مطلق تخلف ندانسته است .عالوهبر این ،مستند به تبصرهي  3قانون
ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل ،منصوبان «مستقيم» رهبري در دستگاههاي مختلف ،از
شمول قاعدهي ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل استثنا شدهاند.

 .2-2-2استثنائات قاعده در سایر قوانین
عالوهبر استثنائات ذكرشده در قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل ،مادهي  36قانون
مدیریت خدمات كشوري ،تصدي پستهاي مدیریتي و حساس را بهصورت سرپرستي ،در
موارد ضروري به تشخيص مقام مسئول براي مدت چهار ماه مجاز دانسته است .با توجه به
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اینكه سر پرستي هر پست ،در حكم آن متصدي اصيل آن پست بوده و سرپرست وظایف و
اختيارات مربوط به پست مربوط (شغل را بر عهده دارد .بنابراین ،این ماده نيز استثنایي بر
قاعدهي ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل است .ممكن است براي مخدوش كردن این استثنا،
ادعا شود كه تصدي پستهاي مدیریتي و حساس ،براي مدت موقت بوده و مستند به ذیل
مادهي  ،36متصدي این پست در قبال انجام وظایف و صالحيتهاي این پست حقوق و
مزایایي نيز دریافت نميكند .در پاسخ به این ایراد باید گفت :كه دائمي بودن و دریافت حقوق
و مزایا ،از اركان تعریف شغل محسوب نميشود و وجود و نبود این دو موضوع ،به هيچروي
خدشهاي به شغل دانستن یک مسئوليت وارد نميكند.
برخي قوانين و مقررات از جمله مادهي  11آیيننامهي تعزیرات حكومتي مصوب
 1353/3/1نيز با مجاز دانستن استفاده از كاركنان شاغل دولت بهعنوان پرسنل مورد نياز
سازمان تعزیرات حكومتي ،زمينهي جمع بين مشاغل را فراهم آوردهاند .در این ماده ،استفاده از
كاركنان دولت به دو صورت مأمور به خدمت و خارج از وقت اداري مجاز دانسته شده است.
در مورد مأمور به خدمت ،همچنان كه ذكر شد ،این موضوع مغایرتي با قاعدهي ممنوعيت
جمع بين مشاغل ندارد ،اما استفاده از كاركنان دولت در ساعات غيراداري ،با قاعدهي
ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل ،قابل جمع نيست.
عالوهبر مفاد قوانين مذكور كه بهصراحت استثنائاتي فراتر از مفاد قانون اساسي براي
قاعدهي ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل دولتي قرار دادهاند ،با تفسيري سختگيرانه از
تبصرهي مادهي  261قانون تجارت( 1نيز مصادیق استثنائات این قاعده قابل توسعه است .با این
توضيح مفاد تبصرهي یادشده ضمن اینكه عضویت هر فردي را بهعنوان مدیرعامل یا عضو
هيأت مدیره در بيش از یک شركت را كه تمام یا بخشي از سرمایهي آن متعلق به دولت یا
نهادها یا مؤسسات عمومي غيردولتي باشد ممنوع كرده ،مابهازاي این تخلف را نيز تقریر كرده
است .در تحليل این تبصره هر گاه عبارت «هر فرد» مندرج در صدر این تبصره را صرفاً ناظر
بر اشخاص حقيقي بدانيم ،در این صورت این تبصره نهتنها ممنوعيت عضویت اشخاص
حقوقي را بيان نكرده است ،بلكه مفهوم مخالف مفاد این تبصره بر مجاز بودن عضویت
اشخاص حقوقي در دو یا چند شركت دولتي حكایت دارد .اگرچه این برداشت از این تبصره
با اصول حاكم بر تفسير از جمله تفسير قوانين عادي مبتني بر قانون اساسي و مفاد سایر قوانين
مربوط به این موضوع هماهنگي ندارد ،با توجه به موضوع این مقاله در این مجال صرفاً به ذكر
این برداشت و مغایرت آن با قانون اساسي بسنده ميكنيم.
در خصوص مواردي كه تحت عنوان استثنائات قاعدهي «ممنوعيت تصدي بيش از یک
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شغل» در قوانين و مقررات موضوعه (غير از قانون اساسي بيان شد ،باید این نكته را توجه
داشت كه ذكر عنوان «استثنا» در مورد این موارد از این نگاه بود كه این موارد در قوانين و
مقررات الزماالجرایي بيان شده كه بسياري از آنها به تأیيد شوراي نگهبان نيز رسيده و این
نهاد این موضوعات را مغایر با قانون اساسي ندانسته است .با وجود این ،با توجه به صراحت
مفاد اصل  ،161استثنائات ذكرشده در این اصل و منطق اكتفا به قدر متيقن در تفسير استثنائات
هر قاعده ،بهنظر ميرسد همهي مواردي كه قانون عادي فراتر از مفاد قانون اساسي براي
قاعدهي ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل استثنا قائل شده است ،مغایر با مفاد اصل 161
قانون اساسي است و بر این اساس ،این موارد نه استثناي بر قاعدهي یادشده ،بلكه مغایر و در
تضاد با قاعدهي ممنوعيت جمع بين مشاغل در نظم حقوقي ایران محسوب ميشوند.
در پایان بحث از استثنائات قاعدهي ممنوعيت جمع بين مشاغل در قوانين و مقررات
موضوعه اشاره به این نكته نيز الزم است كه در مادهي  11طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از یک
شغل كه در تاریخ  1331/11/21در مجلس شوراي اسالمي به تصویب رسيد ،اما با ایرادات
شوراي نگهبان از تصویب نهایي بازماند ،عالوهبر تقریر استثنائات یادشده ،اشتغال همزمان
مشموالن قاعدهي ممنوعيت جمع مشاغل در شركتها و مؤسسات دانشبنيان مرتبط با حوزهي
كاري سازمان انرژي اتمي ،نانوتكنولوژي ،بيوتكنولوژي و هوافضا را مشروط به كسب مصوبهي
شوراي عالي امنيت ملي به نام فرد یا شركت مربوطه ،در مدت زمان مشخص مجاز دانسته بود.

نتيجهگيري
بهیقين اجراي تام قاعدهي «ممنوعيت جمع بين مشاغل دولتي» در نظم حقوقي ایران،
منطبق با لوازم و الزامات این قاعده ،آنچنانكه در اصل  161قانون اساسي آمده ،از ابزارهاي
مهم در جهت ایجاد نظام اداري صحيح ،ممانعت از انحصارطلبي و رسيدن به اشتغال كامل در
جامعه است .بر همين مبنا ،اصل  161قانون اساسي ،نهتنها ممنوعيت جمع بين مشاغل دولتي
را بهصورت یک قاعده و اصل پذیرفته ،بلكه براي ممانعت از هر گونه سوءاستفاده و انحراف

از این قاعده ،استثنائات این قاعده را نيز بهصورت صریح و حصري بيان كرده است .بررسي-

هاي انجامگرفته نشان داد با توجه به مفهوم كليدواژهي «دولت» در این اصل ،قلمرو و شمول
قاعدهي «ممنوعيت جمع بين مشاغل دولتي» در نظم حقوقي ایران ،نه مختص قوهي مجریه،
بلكه همهي نهادهاي حاكميتي و طبقهي فرمانروا را در برميگيرد.
بر این مبنا در اندیشهي قانونگذار اساسي كه ماحصل آن در اصول قانون اساسي جلوه كرده،
نهتنها قاعدهي «ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل دولتي» بهعنوان اصل پذیرفته شده است ،بلكه
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استثنائات قاعدهي «ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل دولتي» نيز محصور در سمتهاي
آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي است .بر این اساس در ترسيم استثنائات قاعدهي
یادشده در قانون اساسي نهتنها نوع سمت (آموزشي  ،بلكه مؤسساتي كه این سمتها در آن
تعریف شده است (دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي  ،نيز باید مورد توجه قرار گيرد.
با وجود صراحت قانون اساسي در احصاي استثنائات قاعدهي «ممنوعيت تصدي بيش از
یک شغل» ،قانونگذار عادي گامبهگام با وضع قوانين مختلف بر شمار این استثنائات افزوده و
مصادیقي چون مشاغل آموزشي در مؤسسات آموزشي ،منصوبان مستقيم رهبري ،سرپرستي
پستهاي حساس و مدیریتي و اشتغال در برخي نهادهاي حاكميتي چون سازمان تعزیرات
حكومتي را بر استثنائات مندرج در قانون اساسي افزوده است .بنابراین در مورد استثنائات
قاعدهي «ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل دولتي» ،قانونگذار عادي حدود ترسيمشده در
قانون اساسي را رعایت نكرده و روزبهروز بر شمار این استثنائات افزوده است .این موضوع
نهتنها عملكرد مجلس شوراي اسالمي ،بلكه عملكرد نهاد تأیيدكنندهي این مصوبات و دادرس
اساسي جمهوري اسالمي ایران را نيز در این موضوع با سؤال مواجه ميكند.
با وجود ایراد عملكرد قانونگذار عادي در این زمينه ،آنچه بهعنوان پيشنهاد اصالحي در
زمينهي این موضوع قابل طرح است ،آن است كه نهتنها قوهي قانونگذار در عملكرد خود به
استثنائات مندرج در ذیل اصل  161قانون اساسي پایبند باشد ،بلكه تصدي مشاغل دیگر از
سوي دارندگان سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي را نيز ضابطهمند كند؛
بهگونهاي كه پذیرش شغل دیگر غير از سمتهاي آموزشي براي دارندگان این سمتها به
انجام رسالت آموزشي آنها لطمه نزند و از دیگر سو ،دارندگان سایر مشاغل نيز در صورت
پذیرش سمت آموزشي در عرض شغل خویش ،توانایي و فرصت كافي براي حسن انجام هر
دو مأموریت شغلي خود را داشته باشند .بر این اساس ،در نظم حقوقي ایران ،نهتنها باید تعداد
مشاغل مجاز براي تصدي دارندگان سمتهاي آموزشي تحدید شود ،بلكه پذیرش مشاغل
جدید از سوي دارندگان سمتهاي آموزشي و پذیرش سمتهاي آموزشي از سوي دارندگان
سایر مشاغل ،نيز منوط به بررسي این موضوع از سوي كارگروهي متخصص باشد ،تا با بررسي
توانایي و حجم امور محوله به افراد ،در خصوص این موضوع نظر دهد .در غير این صورت،
چهبسا ذیل اصل  161قانون اساسي به مأمني قانوني براي فرار از قانون ،و سوء استفاده از حق
و صالحيت تبدیل شود؛ موضوعي كه بهیقين ،نه مدنظر و مورد پسند قانون و مقنن اساسي و
نه شایستهي نظام حقوقي ایران است.
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یادداشتها
 .3تبصرهي  2مادهي  261قانون تجارت« :هيچ فردي نميتواند اصالتاً یا به نمایندگي از شخص
حقوقي همزمان در بيش از یک شركت كه تمام یا بخشي از سرمایهي آن متعلق به دولت یا نهادها
یا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مدیرعامل یا عضو هيأت مدیره انتخاب شود.
متخلف عالوهبر استرداد وجوه دریافتي به شركت به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذكور
محكوم ميشود».
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منابع
الف) کتابها و مقاالت
 .1ادارهي كل روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ( ، 1316صورت مشروح مذاکرات
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ،تهران :ادارهي كل روابط
عمومي مجلس شوراي اسالمي ،چ اول ،ج .2
 .2استوارسنگري ،كورش (تابستان « ، 1333مفهوم دولت در قانون اساسي جمهوري اسالمي
ایران» ،نشریهي حقوق اساسی ،سال ششم ،ش  ،11صص .37-63
 .3جباري ،مصطفي (« ، 1333تأملي در ذیل اصل  161قانون اساسي (بحثي در همزماني
استادي دانشگاه و وكالت  »،فصلنامهي حقوق دانشکدهي حقوق و علوم سياسی ،دورة
 ،61ش  ،6صص .136-155
 .6طباطبایي مؤتمني ،منوچهر ( ، 1335حقوق اداري ،تهران :سمت ،چ پانزدهم.
 .7قرهباغي ،ونوس ( ، 1331بررسی مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران:
دادگستر ،چ اول.
 .1مدني ،جاللالدین ( ، 1333حقوق اساسی و نهادهاي سياسی جمهوري اسالمی ایران،
تهران :پایدار ،چ پانزدهم.
 .5موسيزاده ،رضا ( ، 1333حقوق اداري ( )0-3کليات و ایران ،تهران :ميزان ،چ دوازدهم.
 .3نورایي ،مهدي (« ، 1336/6/17واكاوي مفهومي كليدواژگان چندمعنا در قانون اساسي؛
بررسي واژهي «دولت»» ،گزارش پژوهشی پژوهشکده شوراي نگهبان ،شمارهي مسلسل
.13361151
 .3هاشمي ،محمد ( ، 1332حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران ،تهران :دادگستر ،چ
پنجم ،ج .2
 .11یزدي ،محمد ( ، 1357قانون اساسی براي همه ،تهران :اميركبير ،چ اول.

ب) قوانین و مقررات
 .11آیيننامهي تعزیرات حكومتي ،1353/3/1 ،نمایندهي ویژهي رئيسجمهور.
 .12آیيننامهي تخلفات اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد.1335/1/21 ،
 .13بخشنامهي ممنوعيت اشتغال همزمان اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد.1333/1/3 ،
 .16قانون اساسي مشروطه.1237 ،
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 .17قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران.1313 ،
 .11قانون استخدام كشوري ،1311 ،مجلسين ملي و سنا.
 .15قانون استخدام كشوري ،1367 ،كميسيون خاص مشترک مجلسين.
 .13قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتریاران ،1376/6/27 ،مجلس شوراي ملي.
 .13قانون محاسبات عمومي ،1311/1/1 ،مجلس شوراي اسالمي.
 .21قانون رسيدگي به تخلفات اداري ،1352/3/5 ،مجلس شوراي اسالمي.
 .21قانون مادهواحدهي ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل ،1353/11/11 ،مجلس شوراي اسالمي.
 .22قانون مدیریت خدمات كشوري ،1331 ،كميسيون مشترک رسيدگي به الیحهي مدیریت
خدمات كشوري مجلس شوراي اسالمي.
 .23الیحهي استقالل كانون وكالي دادگستري ،1333/12/7 ،كميسيون مشترک مجلسين.
 .26مادهواحدهي قانون ممنوعيت بهكارگيري بازنشستگان ،1337/2/21 ،مجلس شوراي اسالمي.
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اصل عدم تخصيص در نظام حقوق اساسی ایران
با نگاهی به نظرها و رویهي شوراي نگهبان
حامد نيكونهاد ،*1صدیقه قارلقي

**2

 .1استادیار دانشكده حقوق دانشگاه قم ،قم ،ایران
 .2دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه قم ،قم ،ایران
دريافت5992/2/59 :

پذيرش5992/55/55 :

چکيده
اصل عدم تخصيص از مهمترین اصول اقتصادي و مالي ناظر بر فرایند بودجهریزي است
كه دال بر نفي پيشبيني درآمد اختصاصي براي نهادهاي گوناگون حكومتي است .این اصل
ریشه در اصل  73قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران دارد .دغدغهي مقالهي حاضر ،تحقيقي
مبتني بر روش توصيفي–تحليلي براي جستوجو در جایگاه اصل عدم تخصيص در نظام
حقوق اساسي ایران با نگاهي به نظرها و رویهي شوراي نگهبان بوده و در پي پاسخگویي به
این پرسش است كه در منابع حقوق اساسي ایران اصل عدم تخصيص چگونه منعكس شده
است .نتایج این مطالعه نشان ميدهد این اصل در ایران هيچگاه بهصورت كامل اجرا نشده
است .با وجود تأكيد اصل  73قانون اساسي بر لزوم تمركز كليهي دریافتهاي دولت در
حسابهاي خزانهداري كل و عدم پذیرش موارد استثنا و نيز عدم پذیرش مصارف خاص براي
منابع پيش از آغاز سال مالي و خارج از بودجههاي ساالنه بهموجب اصل  72قانون اساسي ،در
برخي از سياستهاي كلي نظام موارد نقض اصل مذكور مشاهده شد .همچنين بررسي رویهي
شوراي نگهبان حاكي از آن است كه در برخي موارد ،همسو با فلسفهي تصویب اصل 73
قانون اساسي اظهارنظر نشده است.
واژگان كليدي :اصل عدم تخصيص ،اصل  73قانون اساسي ،بودجهریزي ،درآمد
عمومي ،درآمد اختصاصي.

* E-mail: Hamednikoonahad@gmail.com
** (نویسندة مسئول

E-mail: Gharloghi.sedighe@gmail.com

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 31

551

مقدمه
بودجه مهمترین ابزار مدیریت راهبردي است كه دولت ميتواند از آن براي تحقق
برنامههاي خود ،افزایش كارایي ،بهرهوري و مهار بحرانها استفاده كند .بودجه طرحي است كه
نحوهي تخصيص منابع محدود را در یک واحد تجاري یا هر سازمان دیگر تعيين ميكند .نظر
به اینكه منابع موجود نوعاً كمتر از ميزان تقاضاست ،الزم است كه پيشنهادها و پروژههاي
مطرحشده در بودجه بهنحوي نظاممند ارزیابي شود (سميعي . 137:1353 ،الیحهي بودجه از
مهمترین اسناد مالي در هر كشور محسوب ميشود .اهميت سند مزبور از این حيث است كه
برنامهي كار دولت و حساب دخلوخرج آن را براي سال ماليِ آینده معين ميكند .در سطح
كالن اقتصادي نيز هر سند بودجه داراي گرایشها ،جهتگيريها و توجيهات خاصي است
(كرباسيان . 57:1357 ،موضوع بودجهریزي و بودجهنویسي از مهمترین مباحث مربوط به
اقتصاد كشور و نظام است (انبارلویي . 623:1337 ،از زمان تهيه و تنظيم هر الیحه بودجهي
مطلوب تا هنگام تبدیل آن به قانون ،مؤلفهها و خطوط راهنماي مشخصي به نام اصول بودجه
وجود دارد .اهميت این مؤلفهها از آنجا نشأت ميگيرد كه كاربرد آنها در فرایند بودجهریزي
موجب ارتقاي انضباط مالي در دستگاههاي دولتي ،استفادهي بهينه از منابع كشور و افزایش
رفاه مردم ميشود .منظور از این اصول لزوم رعایت قواعد و ترتيباتي است تا بودجهي تنظيمي
بتواند وسيلهي مفيد و قاطعي براي شناسایي و كنترل دخلوخرج دولت باشد.
اصل عدم تخصيص بهعنوان یكي از اصول اقتصادي ناظر بر فرایند بودجهریزي در نظام
حقوق مالي اهميت و جایگاه درخور توجهي دارد .اصل مذكور برگرفته از اصل  73قانون
اساسي جمهوري اسالمي ایران از مهمترین اصول فصل چهارم این قانون تحت عنوان «اقتصاد
و امور مالي» است .فصل چهارم قانون اساسي خطوط كلي اقتصادي و ماليهي عمومي را ترسيم
كرده است (انبارلویي . 623:1337 ،اصل  73قانون اساسي بيان ميدارد« :كليهي دریافتهاي
دولت در حسابهاي خزانهداري كل متمركز ميشود و همهي پرداختها در حدود اعتبارات
مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد ».به موجب این اصل دستگاهها نباید بودجهي
اختصاصي داشته باشند و الزم است دریافتهاي خود را در حسابهاي خزانهداري كل
متمركز كنند ،سپس به ميزان اعتبارات مصوب و به موجب قانون هزینههاي خود را مطالبه
كنند .از سوي دیگر ،صدر اصل  72قانون اساسي نيز بيان ميدارد« :بودجهي ساالنهي كل
كشور بهترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصویب به
مجلس شوراي اسالمي تسليم ميگردد» .بر مبناي این اصل صالحيت تهيه و تنظيم الیحهي
بودجه بر عهدهي دولت است .بنابراین در نظر گرفتن محل مصرف مشخص براي درآمدهاي
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دستگاههاي مختلف پيش از آغاز سال مالي و جدايِ از بودجهي ساالنه مغایر با اصل عدم
تخصيص است .ازاینرو پرسش این است كه اصل عدم تخصيص در منابع نظام حقوق اساسي
ایران چگونه منعكس شده است؟ پرسشي كه با استفاده از منابع كتابخانهاي و با تكيه بر روش
توصيفي – تحليلي بررسي خواهد شد .ازاینرو اهميت پرداختن به این موضوع ،ریشه در

اهميت انضباط مالي و منطق بودجهریزي و مدیریت یكپارچهي هزینههاي عمومي و بهعالوه
شناسایي رویكرد و درونمایهي اسناد بنيادین حقوق اساسي جمهوري اسالمي ناظر به این
موضوع دارد.
دربارهي تعریف و مباني اصل عدم تخصيص در بيشتر منابع مرتبط با بودجه و حقوق
مالي به تعریف مشتركي از این اصل پرداختهاند .براي مثال ميتوان به اثر دكتر ولي رستمي
اشاره كرد كه بهصورت اجمالي به تعریف این اصل اشاره كرده است (رستمي. 221:1333 ،
البته باید خاطرنشان كرد كه بهطور كلي در خصوص اصل عدم تخصيص و جایگاه آن در نظام
حقوق اساسي ایران پژوهش مستقل و مفصلي صورت نگرفته است و حقوقدانان مالي و
صاحبنظران اقتصادي یا صرفاً ضمن تبيين اصول ناظر بر بودجهریزي بهطور اجمالي به این
اصل اشاره كردهاند یا اساساً در آثار خود متعرض چنين بحثي نشدهاند .ازاینرو نوآوري این
تحقيق ،در نگاه تحليلي و در سطح حقوق اساسي آن به یكي از مقوالت پركاربرد حقوق
ماليهي عمومي و بودجهریزي است .توجه به این نكته ضروري است كه این اصل ،ناظر به
مرحلهي تهيه و تصویب بودجهي ساالنه است و نباید با تخصيص دادن یا ندادن بودجهي
مصوب در مرحلهي اجراي بودجه اشتباه شود.
در ابتداي این مقاله اصل عدم تخصيص در نظام بودجهریزي ارزیابي ميشود .پس از
بررسي اجمالي اصل عدم تخصيص در نظام حقوقي ایران ،با بازخواني و كشف دالیل تصویب
اصل  73قانون اساسي ،مفاد این اصل تجزیهوتحليل ميشود .عالوبر تحليل رویكرد قانون
اساسي به اصل عدم تخصيص ،سياستهاي كلي نظام ،رویه و نظرهاي شوراي نگهبان به
فراخور پوشش داده خواهد شد.

 .1اصل عدم تخصيص در نظام بودجهریزي
در بخش نخست براي تبيين موضوع بحث از بعد اقتصادي ،مالي و بودجهاي ،ابتدا به بيان
پيشينهي اصل عدم تخصيص ميپردازیم ،سپس به توصيف این اصل پرداخته ،آنگاه ضرورت
وجودي اصل مزبور را توضيح ميدهيم.
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 .1-1پيشينهي اصل عدم تخصيص
در زمينهي پيشينهي اصل عدم تخصيص در نظام حقوق اساسي ایران در قانون اساسي
مشروطه و نيز متمم آن موردي مشاهده نشد ،ولي با نگاهي گذرا به تاریخ بودجهریزي ایران،
ميتوان ساختمان راهآهن سراسري را كه از محل درآمدهاي حاصل از مالياتهاي قند و شكر
و چاي وضع شده بود ،شاهد آورد (عزیزي . 73 :1332 ،از آغاز اجراي قانون انحصار قند و
چاي ،دولت موظف شده بود عوارض قند و شكر و چاي را در حساب مخصوصي ذخيره كند
و به موارد مصرح در قانون مربوط كه عبارت از منظور كردن براي سرمایهي انحصار دولتي قند
و چاي و همچنين ساختن راهآهن و احتياجات مربوط به آن بود ،برساند (صراف. 273:1371 ،
همچنين در سالهاي اخير ،براي مثال ميتوان به درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي دولتي كه
اجازهي خرج از همان محل در قوانين بودجه به آنها داده شده است ،اشاره كرد .در گذشته
قسمتي از درآمد نفت ،براي خرید اسلحه و قسمتي براي خرید وسایل راهآهن بود .عوارض
راهداري براي ساختمان راههاي شوسه صرف ميشد (زندي حقيقي. 113:1372 ،
با توجه به مطالبي كه بيان شد ،درميیابيم كه در ایران اصل عدم تخصيص هيچوقت
بهطور كامل اجرا نشده است .بهاستثناي سال  1367كه دفتر مركزي بودجه توانسته بود با
منظور كردن دخلوخرج كليهي مؤسسات انتفاعي و بازرگاني در بودجه ،اصل جامعيت بودجه
را رعایت كند .بدین ترتيب دخالت دولت از نظر توسعهي اقتصادي هميشه موجب ميشد كه
درآمدهایي را براي مخارج بخصوصي تخصيص دهند (كيا كجوري . 33:1333 ،مادهي 26
قانون محاسبات عمومي مصوب سال  1312مجلس شوراي ملي نيز بهنوعي مؤید پيشينهي
اصل عدم تخصيص در قوانين و مقررات ناظر بر بودجه است ،چراكه بيان ميدارد« :كليهي
عواید دولت باید بهوسيلهي متصدیان مربوط مستقيماً به خزانه تحویل شود و كليهي مخارج
در حدود قوانين و نظامنامههاي مربوط و مقررات راجع به هر نوع خرجي به موجب حواله و
نظارت مستقيم وزارت ماليه و به خزانهي دولت پرداخته شود».

 .2-1تعریف اصل عدم تخصيص

اصل عدم تخصيص از مهمترین اصول اقتصادي – ماليِ ناظر بر بودجهریزي است .منظور از

اصل مذكور این است كه در قانون بودجه هيچ درآمدي براي هزینه یا هزینههاي خاصي
تخصيص نيابد و هيچ هزینهاي از محل درآمدهاي خاص تأمين و اعتبار نشود ،بلكه باید همهي
درآمدهاي دولت به خزانه واریز شود و همهي اعتبارات مربوط به هزینههاي دولت نيز از محل
درآمدهاي عمومي واریزي به خزانه تأمين و پرداخت شود (رستمي . 221:1333،بهعبارت دیگر،
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هر نوع درآمد از هر نوع واحد دولتي باید به حساب خزانهي دولتي واریز و ثبت شود و هر
نوع هزینهاي نيز باید دقيقاً براساس محورهاي قانوني و تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه و
وزارت اقتصاد و دارایي صورت گيرد (دادگر كرماجاني . 131:1353 ،اصل عدم تخصيص در
ماليهي عمومي یكي از نمودهاي اصل جامعيت بودجه است .در واقع ،این اصل بيانگر دومين
مفهوم اصل جامعيت بودجه است؛ یعني ارقام بودجه هر دستگاه اجرایي باید بهطور ناخالص
منظور شود و نهادهاي عهدهدار تهيه ،تنظيم و تصویب بودجه حق تهاتر منابع و مصارف یک
دستگاه اجرایي را ندارند .براساس این اصل دستگاههاي اجرایي نباید درآمد اختصاصي داشته
باشند و آن را به مصرف هزینههاي خاص خود برسانند (عباسي . 73 :1331 ،بنابراین این اصل
بدان معناست كه هر دستگاه اجرایي كه درآمد دارد ،الزم است آن را در حساب خزانهداري كل
متمركز كند و هر هزینهاي كه موردنياز اوست تقاضا كند كه براي آن تصویب شود .با وجود
ارتباط ميان اصل عدم تخصيص و سایر اصول حاكم بر بودجهریزي از جمله اصل جامعيت
بودجه و اصل تمركز عایدات ،به دليل عدم ارتباط مستقيم موضوع تحقيق حاضر با آن اصول و
بهمنظور بقا در چارچوب بحث و جلوگيري از اطالهي كالم از اختصاص مباحث جداگانه به
اصول مذكور اجتناب ميشود.
بيشتر منابعي كه به بررسي و تبيين این اصل پرداختهاند ،پس از ارائهي تعریف اصل عدم
تخصيص ،بيشتر بر عبارت «درآمد اختصاصي» تمركز كردهاند .در واقع ميتوان گفت تنها
موردي كه بهعنوان عدم رعایت و نقض اصل عدم تخصيص از سوي بيشتر صاحبنظران
اقتصادي و ماليهي عمومي مطرح ميشود ،درآمد اختصاصي است .درصورتيكه با توجه به
استنباطي كه از تعاریف این اصل ميشود و با عنایت به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهایي
قانون اساسي در زمينهي اصل  73كه در ادامه خواهد آمد ،هر موردي كه قانونگذار درآمد
دستگاه اجرایي را از پيش به هزینهاي خاص اختصاص دهد ،هرچند در قالب درآمد اختصاصي
نباشد ،به نقض این اصل و بهتبع آن اصل  73منجر خواهد شد .در خصوص تعریف درآمد
اختصاصي مادهي  16قانون محاسبات عمومي مصوب سال  1311مجلس شوراي اسالمي مقرر
كرده است« :درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهایي كه به موجب قانون براي مصرف یا
مصارف خاص در بودجهي كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور ميگردد ،دولت
موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ،بودجهي اختصاصي را حذف
نماید» .این موضوع بيانگر این مهم است كه قانونگذار با اشراف به اینكه درآمد اختصاصي با
اصول بودجهریزي در تناقض است و امري استثنایي بهشمار ميآید ،تنها بهصورت موقت با
تداوم آن به مدت سه سال آن هم در شرایطي كه كشور در حال جنگ بود ،موافقت كرد
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(حسيني و فاتحيزاده . 315 :1336 ،اما با وجود الزامي كه در مادهي مذكور براي حذف
بودجهي اختصاصي پس از گذشت سه سال در نظر گرفته شد ،با تصویب مادهي  1(32قانون
وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  1353/12/23مجلس
شوراي اسالمي ،قسمت انتهایي مادهي مذكور حذف و این رویهي موقت (پيشبيني درآمد
اختصاصي به رویكردي دائمي در بودجهریزي كشور تبدیل شد.

 .3-1ضرورت و اهميت اصل عدم تخصيص
با توجه به تعریف بهعملآمده از اصل مذكور در منابع مختلف حقوقي و اقتصادي ،این
برداشت حاصل ميشود كه درآمدهاي یک دستگاه اجرایي نباید به هزینههاي آن دستگاه
تخصيص یابد و هيچ هزینهاي نيز از محل درآمدهاي خاص تأمين و اعتبار نشود .بر مبناي این
اصل ،تمامي درآمدهاي دولت باید به حساب خزانهداري واریز شود و همهي اعتبارات نيز از
محل درآمدهاي عمومي تأمين و پرداخت شود .آنچنانكه در اصل  73قانون اساسي آمده است:
«كليهي دریافتهاي دولت در حسابهاي خزانهداري كل متمركز ميشود و همهي پرداختها
در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد».
اشكال اساسي در اجرا نكردن اصل عدم تخصيص این است كه در صورت رواج این امر،
هزینههاي هر دستگاه و برنامه بهطور مستقيم تابعي از درآمدهاي همان دستگاه و برنامه خواهد
شد و برنامهریزي جامع را دچار خدشه ميكند و دیگر درآمدهاي عمومي معنا و محتواي خود
را از دست خواهند داد (قليزاده . 11:1331،زیادهروي در تخصيص درآمد براي اجراي امر
خاص ،ممكن است از حسن تدبير بودجه در اصالح و حفظ موازنهي احتياجات با منابع مالي
بهشدت بكاهد.
شاید این تصور پيش آید كه چه اشكالي دارد درآمدي كسب و به مصرف هزینههاي
وصول آن درآمد منتهي شود یا درصدي از آن در اختيار دستگاه وصولكننده قرار گيرد تا
انگيزش و كارایي در نيروي انساني متبلور گردد .اگر درآمدهاي مندرج در سند بودجه در این
جهت حركت كند و فراواني آن هر سال بيشتر شود ،هزینه در واقع تابعي از درصدهاي
درآمدي خواهد بود .برنامهریزي نيز در این روش دچار خلل خواهد شد ،زیرا دیگر منابع
عمومي وجود نخواهد داشت یا بهحدي كم خواهد بود كه امكانات تخصيص در جهت اهداف
تعيينشده را نخواهد داد و اعمال حاكميت دولت كه اغلب از محل دریافت درآمدهاي عمومي
تأمين ميشود ،دچار دگرگوني خواهد شد ،زیرا درآمدهاي بودجهاي اغلب در این شرایط
درآمدهاي اختصاصي است (قادري. 73:1331 ،
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نقض اصل عدم تخصيص ،یعني پيشبيني منبع درآمد مشخص و در پي آن ،كاستن و
كوچک كردن بودجهي عمومي دولت .ضرورت و اهميت این اصل بودجهریزي ،وامدار لزوم
برنامهریزي در قالب بودجه است .هدف ماليهي عمومي ،تطبيق دادن درآمدهاي عمومي با
هزینههاي عمومي است كه بهوسيلهي سندي به نام بودجه صورت ميگيرد .بودجهي كل
كشور ،سندي است كه در آن همهي هزینهها و درآمدهاي عمومي كه براي تأمين این هزینههاي
عمومي باید وصول شود ،براي دورهي زماني خاص (یک سال تعيين ميشود .بودجه مهمترین
سند در سازمان مالي و اداري دولت و از عوامل و ابزارهاي مهم براي برنامهریزي ،هدایت و
كنترل عمليات و فعاليتهاي دولت و سازمانهاي دولتي است .انعكاس سياستهاي مالي
دولت در بودجه نشاندهندهي اولویتها و ترجيحات واقعي دولت است.
با بياعتنایي به اصل عدم تخصيص ،قدرت برنامهریزي دولت بهمثابهي مغز متفكر ادارهي
كشور ،سلب شده و لوث مسئوليت و عدم پاسخگویي مجري بودجه را در پي خواهد داشت.

 .2كيفيت انعکاس اصل عدم تخصيص در اسناد باالدستی
در این بخش ابتدا رویكرد قانون اساسي در زمينهي اصل عدم تخصيص بررسي ميشود،
در ادامه اصل عدم تخصيص در پرتو سياستهاي كلي نظام جمهوري اسالمي ایران تحليل و
ارزیابي ميشود.

 .1-2رویکرد قانون اساسی به اصل عدم تخصيص
قانون اساسي سرسلسلهي منابع حقوق است و مبين ميثاق ملي و مشخصكنندهي اصول
كلي ،سياستها و خطمشيهاي مهم و اساسي در ارتباط با جنبههاي مختلف از جمله
اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي است .با توجه به جایگاه قانون اساسي بهعنوان هنجار
برتر در هر كشور ،طبعاً سایر قوانين و مقررات باید هماهنگ با اصول و ضوابط آن تنظيم و به
تصویب برسد .قانون اساسي ،از یک سو حدود آزادي فرد را در برابر عملكرد قدرت و از
سوي دیگر حد و مرز اعمال تشكيالت حاكم را در برخورد با حوزهي حقوق فردي بيان
ميكند .قانون اساسي هر كشور نظام ماليهي عمومي آن كشور را از لحاظ اصول كلي و
سياستها و خطمشيهاي اساسي مشخص ميكند و اركان كشور را اعم از قوهي مقننه و قواي
دیگر مكلف به حركت در چارچوب سياستها و اصول تعيينشده ميسازد.
مهمترین منبع حقوق مالي در ایران قانون اساسي است ،بهطوريكه فصل چهارم از این
سند مهم« ،اقتصاد و امور مالي» نامگذاري شده است .اصول  72و  73قانون اساسي از مهمترین
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اصولي است كه به امر بودجه و بودجهریزي اختصاص یافته است .در این مبحث بر آنيم كه به
بررسي و تبيين بازتاب اصل عدم تخصيص در هر یک از اصول مذكور بپردازیم.

 .1-1-2اصل  52قانون اساسی
اصل  72قانون اساسي بيان ميدارد:
«بودجهي ساالنهي كل كشور بهترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و
براي رسيدگي و تصویب به مجلس شوراي اسالمي تسليم ميگردد .هر گونه تغيير در ارقام
بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود».
از این اصل سه برداشت ناظر بر اصل عدم تخصيص حاصل ميشود:
برداشت نخست این است كه با توجه به اصل ساالنه بودن بودجه كه از اصول سياسي ناظر
بر بودجهریزي است ،خطمشيها ،سياستهاي بودجه ،درآمدها و مخارج عمومي براي یک
سال مالي تهيه ميشود و نميتوان پيش از آغاز سال مالي و جداي از بودجهي ساليانه براي
منابع مصرفي خاص را تعيين كرد .بر همين مبنا در نظر گرفتن مواردي همانند درآمد
اختصاصي ،درآمد -هزینه ،جمعي -خرجي و غير اینها كه به موجب آنها مصرفي مشخص
براي درآمدي معين (جداي و پيش از بودجهي ساالنه در نظر گرفته ميشود ،مغایر با اصل 72
قانون اساسي است .در این زمينه نيز شوراي نگهبان نظري را ارائه كرده كه مؤید مطالب
پيشگفته است.
شوراي نگهبان در نظر شمارهي  5633مورخ  1317/11/11خود در خصوص طرح قانوني
فروش خدمات كامپيوتري ،فني و انتشاراتي و برگزاري دورههاي تخصصي مصوب (1317/11/2
مجلس شوراي اسالمي بيان ميدارد :تبصرهي  1از لحاظ اینكه برحسب مفهوم بودجهي ساالنه
باید همهساله كل دخلوخرج از جانب دولت بررسي و درآمدها برحسب نياز و ضرورتها بر
مصارف و موارد توزیع شود ،اختصاص درآمد خاص به مورد خاص با مفهوم بودجه و در
نتيجه با اصل  72قانون اساسي مغایرت دارد.
برداشت دومي كه از این اصل و در راستاي اصل عدم تخصيص ميتوان به آن اشاره كرد،
در زمينهي اعطاي صالحيت تهيهي الیحهي بودجه به دولت از طرف تدوینكنندگان قانون
اساسي است .بر مبناي این صالحيت دولت هر ساله با در نظر گرفتن منابع درآمد كشور و
ميزان مصارف ساليانه اقدام به تهيه و تنظيم الیحهي مذكور ميكند ،ازاینرو در نظر گرفتن
محدودیتهایي كه با تصویب قوانين و مقررات مختلف و جداي از الیحهي بودجه اعمال
ميشود ،بهنوعي به مخدوش شدن صالحيت دولت در ابتكار عمل بههنگام ارائهي الیحهي
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بودجه منجر ميشود ،چراكه مشخص كردن محل مصرف براي درآمدهاي خاص و در نظر
گرفتن محل تأمين براي هزینههاي مشخص ،نتيجهاي جز محدود كردن ابتكار برنامهریزي
دولت در ارتباط با آن قسمت از درآمد خاص و محدود شدن صالحيت آن در تهيه و تنظيم
الیحهي بودجه را در پي نخواهد داشت .ازاینرو مجلس مجاز نيست از طریق تصویب قانون
و تخصيص درآمدهایي براي هزینههاي معين ،این اختيار دولت در پيشبيني درآمدها و
هزینهها را نقض و مخدوش كند.
برداشت سومي كه از اصل عدم تخصيص و در راستاي اصل  72قانون اساسي ميشود،

ناظر بر صدر این اصل است كه مقرر ميكند« :بودجهي ساالنهي "كل" كشور به ترتيبي كه در
قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه .»...استنباطي كه از این بخش از اصل مذكور ميشود
این است كه بودجه منتسب به دولت است و الزم است بودجهي همهي دستگاهها از طریق
دولت به مجلس ارائه شود .به دیگر سخن ،با تعيين تكليف كردن براي بخشي از بودجه ،قبل
از سال مالي و در قالب قوانين و مقرراتي خارج از بودجهي ساالنه ،این نتيجه حاصل ميشود

كه دولت بودجهي "كل" كشور را تهيه و تنظيم نكرده است ،چراكه بخشي از آن قبل از آغاز
سال مالي تهيه و براي آن تعيين تكليف شده است و دولت تنها رقم آن را در بودجه منعكس
ميكند ،همانگونهكه در قانون دائمي بيان شده كه الزم است هر ساله در بودجهي ساالنه ذكر
شود .در این شرایط منطق ساالنه بودن و یكپارچه بودن (كل كشور بودجه نقض شده است.
براي نمونه در برخي از مواد قوانين و مقررات ناظر بر بودجه از جمله قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت با الحاقات بعدي (مصوب  ، 1333 ،1336 ،1331قانون وصول برخي از
درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (مصوب  1353و قوانين برنامهي پنجسالهي
توسعه ،براي همه یا درصد معيني از درآمدهاي دستگاه خاص محل مصرف مشخصي را تعيين
كرده ،سپس مقرر ميدارد كه هر ساله در بودجهي ساالنه منظور شود .براي مثال ميتوان به بند
«ج» مادهي  63قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين اشاره كرد
كه مقرر ميدارد :به مركز آموزش مدیریت دولتي اجازه داده ميشود از طریق انعقاد قرارداد و
اخذ شهریه و كمکشهریه و كمک نسبت به برگزاري دورههاي آموزشي ،مبادرت و وجوه
حاصل را به حسابهاي خزانهداري كل واریز نماید .سپس در ادامه بيان ميدارد :معادل
نودوپنج درصد ( %37آن از محل اعتبار درآمد اختصاصيِ منظور در قانون بودجهي هر سال
در اختيار مركز آموزش مدیریت دولتي قرار ميگيرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات
عمومي كشور و سایر قوانين عمومي دولت جهت اجرا و توسعهي برنامههاي آموزشي مدیران
و كارمندان دولت هزینه شود .به استناد بند مذكور در بودجهي سالهاي مختلف براي مركز
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آموزش دولتي درآمد اختصاصي در نظر گرفته شده است .از جمله ميتوان به بند «ت»
تبصرهي  12بودجهي سال  ،1336بند «ب» تبصرهي  12بودجهي سال  1337و بند «ب»
تبصرهي  12بودجهي سال  1331اشاره كرد .شوراي نگهبان به هيچیک از مصوباتي كه با این
مضمون به تصویب رسيدهاند ،ایرادي وارد نكرده است .بهنظر ميرسد اصليترین علت این امر
درج موارد مذكور در بودجههاي ساالنه باشد.
با توجه به برداشتهاي حاصل از اصل  72قانون اساسي ناظر بر اصل عدم تخصيص ،این
نتيجه حاصل ميشود كه همهي برداشتهاي مذكور براي رعایت این اصل در راستاي اصل
عدم تخصيص الزم و ضروري مينماید و الزم و مكمل یكدیگرند.

 .2-1-2اصل  53قانون اساسی
اصل  73قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران مقرر ميدارد:
«كليهي دریافتهاي دولت در حساب خزانهداري كل متمركز ميشود و همهي پرداختها
در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد».
با عنایت به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهایي قانون اساسي سال  1373پيرامون اصل ،73
این برداشت حاصل ميشود كه این اصل هيچگونه استثنایي را نميپذیرد .همانگونهكه یكي از
نمایندگان مجلس مذكور ،بهصراحت بيان ميكند« :علت این اصل این است كه درآمد نفت و
بعضي از درآمدهاي اقتصادي به خزانهداري كل واریز نميشده است .این اصل بدین منظور تهيه
شده است كه در آینده كليهي درآمدها ،اعم از ماليات یا درآمدهاي ناشي از صنایع یا
سرمایهگذاري دیگري كه دولت دارد باید یكجا به خزانهداري كل برود و كليهي پرداختها هم
ازآنجا تصویب شود» (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي،
. 1622:1316
بهنظر ميرسد كه اصول قانون اساسي باید با همدیگر سنجيده ،بررسي و تفسير شوند ،در
واقع قانون اساسي مجموعهاي بههمپيوسته است ،بهطوريكه هر یک از اصول قانون اساسي پيوند
متقابل با این مجموعه دارد و در تمامي قلمروهاي قانون اساسي اعم از سياسي ،اجتماعي،
اقتصادي ،فرهنگي این پيوستگي مشاهده ميشود (پيلهفروش . 1:1336 ،براي مثال اصل 66
قانون اساسي معادن بزرگ را زیرمجموعهي بخش دولتي معرفي ميكند و نيز اصل  67معادن را
جزیي از انفال و ثروتهاي عمومي ميداند و بيان ميدارد كه در اختيار حكومت اسالمي است تا
طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل كند .از طرفي دیگر ،فراز اول اصل  73قانون اساسي و تأكيد
نمایندگان مجلس بررسي نهایي قانون اساسي به تمركز درآمدهاي نفتي در حسابهاي
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خزانهداري كل ،همگي مؤید متمركز ساختن كليهي دریافتهاي شركت نفت در حسابهاي
خزانهداري كل بدون استثنا قرار دادن درصد مشخصي از آن تحت عناوین مختلف است.
بر مبناي مشروح مذاكرات اصل  73قانون اساسي فلسفهي تصویب این اصل تمركز كليهي
دریافتهاي دولت در حسابهاي خزانهداري كل است كه مخالفي در ميان نمایندگان حاضر
در مجلس بررسي نهایي قانون اساسي نداشت .تدوینكنندگان قانون اساسي با تصویب این
اصل بنا داشتهاند كه همهي درآمدهاي كشور را در یک حساب متمركز كنند و با توجه به
یكپارچگي امور كشور این درآمدها را براي مصارف قانوني تخصيص دهند .برداشت دیگري
كه از این بخش از اصل مذكور حاصل ميشود ،پذیرفتن اصل منع تهاتر در حقوق عمومي
است .با توجه به منطوق اصل ،بههيچروي نميتوان دیون و درآمدهاي دولت را پيش از تحقق
و دریافت با یكدیگر تهاتر كرد ،چراكه در این صورت مطالبات به خزانه واریز نشده و بدهيها
نيز از خزانه پرداخت نشده است.
در پيشنویس اصل  73ابتدا كلمهي «درآمدها» ذكر شد كه پس از بحث و بررسي بهجاي
این اصطالح از واژهي «دریافتها» استفاده شد .در ادامهي مذاكرات نمایندهي دیگر اشاره
ميكند كه« :این دریافتها شامل وام هم ميشود» و در تأیيد سخن ایشان نائب رئيس مجلس
بيان ميدارد« :این مورد قطعاً درآمد نيست ،بنابراین كلمه دریافت اعم از درآمد ميشود»
(ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي . 1622:1316 ،ازاینرو
منابع وصولي دولت را محدود به درآمد ندانستند و از این عبارت تفسير موسع بهعمل آوردند.
مادهي  11قانون محاسبات عمومي ،دریافتهاي دولت را اینگونه تعریف ميكند:
«دریافتهاي دولت عبارت است از كليهي وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد
اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و سایر منابع تأمين اعتبار و سپردهها و هدایا بهاستثناي
هدایایي كه براي مصارف خاصي اهدا ميگردد و مانند اینها و سایر وجوهي كه بهموجب
قانون باید در حسابهاي خزانهداري كل متمركز شود» .البته تعریفي كه مادهي مزبور از
اصطالح دریافتها بيان ميدارد خالي از نقص نيست ،چراكه استثنا قرار دادن موردي همانند
هدایایي كه براي مصارف خاص اهدا ميشود ،از شمول سایر هدایا ،مبناي قانوني ندارد ،اما
مالحظه ميشود كه مادهي مزبور نيز دریافتهاي دولت را محدود به درآمدها نميداند.
اصل  73از معدود اصولي است كه در مجلس بررسي نهایي قانون اساسي ،بهاتفاق آرا به
تصویب رسيد .در واقع این نكته از آن حيث درخور توجه است كه هنگام بحث و بررسي
پيرامونِ اصل مذكور ،همهي نمایندگان به اهميت تصویب آن واقف بودند و بيشتر آنان با
كليت اصل مخالفتي نداشتند و تنها اختالفنظرهایي از نظر موارد شكلي بههنگام بررسي و
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تصویب این اصل مطرح شد.
شوراي نگهبان نظرهاي متعددي را در خصوص اصل  73قانون اساسي صادر كرده است.
اولين نظري كه شوراي نگهبان در خصوص درآمدهاي اختصاصي صادر كرده ،نظر شمارهي
 1375مورخ  1317/16/27در خصوص الیحهي استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مصوب  1317/16/27مجلس شوراي اسالمي است .در
الیحهي مذكور در قالب مادهواحده مقرر شده بود كه درآمدهاي اختصاصي موضوع الیحهي
قانوني نحوهي ادارهي واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري و بهزیستي
مصوب  1373/11/12شوراي انقالب جمهوري اسالمي ایران از شمول مقررات تبصرهي 33
قانون بودجهي سال  1373مستثناست .شوراي نگهبان در نظر خود اینگونه بيان كرد:
«مادهواحدهي مربوط به استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت و درمان و آموزش
پزشكي با اصل  73قانون اساسي مغایرت دارد .درصورتيكه جهت استفاده از خدمات پزشكان
مقرر شود كه پزشكان و پرستاران و مسئولين خدمات بيمارستانهاي دولتي در غير وقت اداري
و با تعيين سقف كار در وقت اداري در بيمارستانها مجاز به انجام خدمات درماني باشند و
تعيين دستمزد آنها با كميسيون فني مذكور باشد اشكالي ندارد .تذكراً چنانچه در بودجهي
پرداخت درآمدهاي اختصاصي موضوع مادهواحده پيشبيني شده است قانون ًا باید پرداخت
شود و عدم تصویب مادهواحده مانع از پرداخت آن نيست» .مصوبهي نهایي مجلس بهمنظور
رفع ایراد شوراي نگهبان به این شرح اصالح شد :درآمدهاي اختصاصي موضوع الیحهي
قانوني نحوهي ادارهي واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري و بهزیستي
مصوب  1373/11/12شوراي انقالب جمهوري اسالمي ایران همهساله در ردیفهاي
جداگانهاي (درآمدها و هزینهها ضمن الیحهي بودجهي كل كشور منظور و به تصویب
مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد.
با توجه به صراحت نظر شوراي نگهبان و مطرح كردن ایراد مغایرت با اصل  73قانون
اساسي این برداشت حاصل ميشود كه وجود درآمد اختصاصي براي دستگاه مذكور به این
دليل مغایر با اصل  73قانون اساسي است كه نباید در قوانين و مقررات مختلف و جدا و پيش
از بودجهي ساالنه براي دستگاهها درآمد اختصاصي در نظر گرفته شود.
بيشترین ایراداتي كه شوراي نگهبان به مصوبات مختلف مجلس شوراي اسالمي در خصوص
اصل  73وارد دانسته ،لزوم ذكر «واریز دریافتهاي دستگاهها و مؤسسات مختلف به خزانهداري
كل» در متن مصوبه است .در واقع شوراي نگهبان تأكيد دارد عبارت «به خزانهداري كل واریز
شود» در تمامي مصوباتي كه در زمينهي كسب درآمد است ،ذكر شود .ایراد موردنظر شوراي
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نگهبان خود اشكال دارد ،چراكه صدر اصل  73بر این مهم تأكيد دارد كه« :كليهي دریافتهاي
دولت در حسابهاي خزانهداري كل متمركز ميشود» .در واقع تدوینكنندگان قانون اساسي از
اصطالح «متمركز» استفاده كردهاند و نه واریز .فرهنگ لغت دهخدا در معني واژهي متمركز آورده
است :فراهمآمده و مركزیافته ،جمعشده در یک جاي ،جايگرفته در مكاني (دهخدا. 372:1317 ،
فرهنگ فارسي معين نيز در تعریف واژهي مذكور بيان ميدارد :در مركز جايگيرنده ،فراهمآمده و
جمعشده در یک نظام ،متوجه و معطوف ،داراي تمركز (معين. 3331:1357 ،
این در حالي است كه اصطالح واریز كردن در لغتنامهي دهخدا اینگونه معنا شده
است :منهدم شدن ،رسيدگي كردن به حسابها ،تفریغِ حساب كردن ،تسویهحساب كردن
(دهخدا. 15:1317 ،
همانگونهكه مالحظه ميشود ،از نظر واژهشناسي این دو كلمه با یكدیگر تفاوت معنایي
دارند .متمركز از نظر معنایي همسو با روح اصل  73قانون اساسي و نظرهاي تدوینكنندگان در
مجلس بررسي نهایي قانون اساسي است .بهنظر ميرسد تدوینكنندگان اساسي بههنگام
رسيدگي و تصویب این اصل با دقت و توجه خاصي واژهها و اصطالحات را برگزیدهاند.
متمركز از نظر لغوي به معناي جايگرفتهِ در یک جاست .بيشک هدف از تعبيهي صدر این
اصل ،تنها واریز دریافتهاي دولت و سپس برگشت معادل یا درصدي از آن به خود دستگاهها
نيست .بر این اساس رویكرد شوراي نگهبان بههنگام بررسي و اظهارنظر در خصوص مصوبات
مجلس شوراي اسالمي با فلسفهي تصویب اصل  73قانون اساسي سازگار نيست .در واقع
شوراي نگهبان ،در بيشتر موارد نگاهي حداقلي به این اصل داشته و واریز غيرمتمركز درآمدها
را مغایر با اصل  73تشخيص نداده است .در نظر گرفتن تكليف در مواد مختلف قوانين مالي
براي دولت نسبت به در اختيار گذاشتن درآمد دستگاههاي مختلف به خود آنها مخالف با
روح اصل  73قانون اساسي و فلسفهي تصویب آن است.
راه شفاف كردن بودجه رعایت اصول  72و  73قانون اساسي و قانون محاسبات عمومي و
نيز قانون برنامه و بودجه است (انبارلویي . 37:1331 ،بر مبناي ذیل اصل  73قانون اساسي
همهي پرداختهاي وجوه اختصاصي نيز به موجب قانون انجام ميگيرد ،بنابراین تدوین
ضوابط و مقررات مربوط به پرداختهاي اختصاصي در قالب قوانين و مقررات خاص یا
قوانين و مقررات عمومي ،ضروري است.
با عنایت به مهمترین اصول ناظر بر بودجه در قانون اساسي ،این نتيجه حاصل ميشود كه
اصول مذكور مؤید اصل عدم تخصيصاند .اصل  72بهصورت ضمني و غيرمستقيم و اصل 73
بهصراحت اصل عدم تخصيص را پذیرفتهاند .اصل  73قانون اساسي اشارهاي به پذیرش موارد
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استثنا براي نقض اصل عدم تخصيص نكرده است .همانگونهكه بيان شد ،برخي صاحبنظران
در امر بودجه و اقتصاد مواردي همانند درآمد اختصاصي را بهعنوان استثنایي بر اصل عدم
تخصيص معرفي ميكنند .درصورتيكه با توجه به اصل  73قانون اساسي كه اصل عدم تخصيص
نشأتگرفته از این اصل است ،هر گونه مورد استثنایي را رد ميكند ،ازاینرو اصل عدم تخصيص
هم بهعنوان اصلي كه نتيجهي منطقيِ این اصل است ،هيچگونه استثنایي را نميپذیرد.
در قوانين و مقررات ناظر بر بودجه و نيز بودجههاي ساالنه ،نهادهایي همچون «درآمد –
هزینه» و «جمعي – خرجي» از نهادهاي ناقض اصل عدم تخصيص وجود دارد كه در قانون
تعریفي همانند تعریف ارائهشده براي درآمد اختصاصي براي آنها در نظر گرفته نشده است .به
دیگر سخن ،موارد مذكور بدون داشتن مجوز قانوني براي استفاده ،وارد نظام بودجهریزي كشور
شدهاند .براي مثال موادي همانند مواد  ،21، 13، 13بند «الف» مادهي  ،31بندهاي «الف» و «ب»
مادهي  »77در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و موارد

متعدد دیگري در قوانين و مقررات مختلف بهعنوان نهاد «درآمد – هزینه» بهكار رفته است.
نهاد «جمعي – خرجي» نيز با وجود عدم تعریف قانوني سازوكاري مورد استفاده در نظام

بودجهریزي است .در این سازوكار ،مبالغ تكليفشده به دستگاهها بهصورت واقعي به خزانه
واریز نميشود ،بلكه دریافتها و پرداختها تنها بهصورت حسابداري در اسناد خزانه ثبت

ميشوند .در مقام اجرا حالت جمعي – خرجي زماني اتفاق ميافتد كه یک دستگاه اجرایي
همزمان از خزانه طلبكار و به آن بدهكار شود (حسيني و فاتحيزاده . 323:1336،یک نتيجهگيري
از این روش تسویه این است كه بهدليل عدم واریز واقعي وجوه به خزانه ،این سازوكار مغایر با
اصل  73قانون اساسي است .براي نمونه مواردي همچون «جزء  1بند «الف» تبصرهي 13
بودجهي سال  ،1336جزء  6بند «الف» تبصرهي  13بودجهي سال  ،1337جزء  3بند «الف»
تبصرهي  13بودجهي سال  »1331به استناد مادهي  161قانون برنامهي چهارم توسعه به

وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اجازهي استفاده از نهاد «جمعي– خرجي» داده شده است.

 .2-2اصل عدم تخصيص در پرتو سياستهاي كلی نظام جمهوري
اسالمی ایران
بر مبناي بند  1اصل  111قانون اساسي «تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسالمي
ایران» پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام از وظایف رهبري شمرده شده است.
«سياستهاي كلي نظام ،چارچوبها را براي وضع قانون و اجراي آن توسط قواي حكومتي
مشخص ميكنند و در حدود مفادشان الزامآورند؛ به این معنا كه براساس مفاد این سياستها،
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قوا و نهادهاي حكومتي موظف به گام برداشتن در جهت تحقق آنها هستند» (اسماعيلي و
طحان نظيف . 126:1335 ،نهاد حقوقي سياستهاي كلي نظام جایگاه و اهميت بسياري در
نظام حقوقي جمهوري اسالمي ایران دارد و ابزاري است كه از طریق آن اهداف آرماني نظام
به مرحلهي اجرا نزدیکتر شده و اصول قانون اساسي نيز از انعطاف و همخواني بيشتري با
شرایط متغير برخوردار ميشوند (غالمي و بهادري جهرمي. 16:1332 ،
رهبري در موضوعات و مسائل بسياري اقدام به تعيين سياستهاي كلي نظام كرده است،
چراكه ميتوان گفت كه خطمشي عمومي سياستهاي كلي است كه براي هماهنگي و انسجام
هدفهاي نظام موجود در جامعه اعمال ميشود و بازتاب ارزشهایي است كه جامعه و دولت
بدانها پایبندند .از سوي دیگر ،مشخصكنندهي بایدها و نبایدها در جامعه و سازمانها بوده و
بيانگر فرهنگ ،نظامِ اقتصادي و اولویتهاي مورد قبول جامعه است.
مادهي  2مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام مصوب (1336/13/21
با اصالحات سال  1332كه به تصویب رهبري رسيده است ،بيان ميدارد« :قوانين و مقررات
بهخصوص قانون برنامهوبودجههاي سنواتي باید در چارچوب سياستهاي كلي تنظيم شود.
قوانين و مقررات در هيچ موردي نباید مغایر سياستهاي كلي باشد» .مادهي  2(5مقررات
مذكور نيز به بررسي انطباق و عدم مغایرت طرحها و لوایح در خصوص قانون برنامه ،قانون
بودجه و تغييرات بعدي آنها توسط كميسيون نظارت مجمع با سياستهاي كلي نظام اشاره
ميكند؛ مادهي مزبور به بررسي محتواي طرحها و لوایح مذكور با سياستهاي مزبور ميپردازد
و درصورتيكه مواردي مغایر یا غيرمنطبق (حسب مورد با سياستهاي كلي باشند ،به شوراي
مجمع گزارش ميكند .ازاینرو با توجه به جایگاه و اهميت سياستهاي كلي نظام در نظام
حقوقي كشور ،در این بند بر آنيم تا به بررسي بازتاب اصل عدم تخصيص در سياستهاي
مذكور بپردازیم.

 .1-2-2سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
در فرایند برنامهریزيها و سياستگذاريهاي اقتصادي ایران بيتردید سياستهاي كلي اصل 66
قانون اساسي در زمينهي تحوالت ساختاري یک گام جدي تلقي ميشود .جزء  2از بند «د»
سياستهاي كلي اصل  66قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران (مصوب  1333/13/21در
زمينهي مصارف حاصل از واگذاري بيان ميدارد :وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي
دولتي به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واریز ميشود و در قالب برنامهها و
بودجههاي مصوب بهترتيبي كه در ادامه عنوان كرده است مصرف ميشود.
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اصل  66قانون اساسي در خصوص بخش دولتي بيان ميدارد :بخش دولتي شامل كليهي
صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگاني خارجي و مانند اینهاست كه بهصورت مالكيت عمومي و
در اختيار دولت است .ازاینرو بر مبناي اصل  73قانون اساسي كليهي دریافتهاي حاصل از
فعاليتهاي دولت باید در حسابهاي خزانهداري كل متمركز شود.
در یكي از موارد جزء مزبور در خصوص موارد مصرف حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي
دولتي بيان ميدارد:
 2-2اختصاص  31درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي
بهمنظور فقرزدایي.
در مورد ذكرشده با بيان محل هزینهكرد مشخص براي  31درصد از وجوه حاصل از
واگذاري سهام بنگاههاي دولتي در قالب برنامهها و بودجههاي مصوب ،اصل عدم تخصيص
نقض شده است .استداللي كه از این جزء از سياستهاي كلي اصل  66ميتوان كرد ،تعيين
تكليف كردن براي درصد معيني از درآمدهاي بنگاههاي دولتي در قالب یک سند باالدستي است
كه با ذكر عبارت «در قالب برنامهها و بودجههاي مصوب بهترتيبي كه در ادامه عنوان كرده است
مصرف ميشود» ،صالحيت دولت را براي برنامهریزي در مورد همهي درآمدهاي مذكور در
بودجههاي ساالنه محدود در  51درصد كرده است ،چراكه براي  31درصد باقيمانده در این سند
باالدستي از پيش تعيين تكليف شده كه این امر مغایر با منطق اصل عدم تخصيص است.

 .2-2-2سیاستهای کلی برنامههای پنجم و ششم توسعهی اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی
سياستهاي قوانين برنامهي پنجسالهي توسعه محورهاي مهمي كه باید در قوانين برنامهي
پنجساله لحاظ شود ،مانند امور اقتصادي ،امور فناوري اطالعات و ارتباطات ،امور اجتماعي ،امور
دفاعي و امنيتي ،امور بودجهریزي و امور مالي را تعيين ميكنند (رستمي ،قهوهچيان. 311:1331 ،
بند  22سياستهاي كلي برنامهي پنجم توسعه مصوب  1333/11/21در خصوص ایجاد
صندوق توسعهي ملي با تصویب اساسنامهي آن در مجلس شوراي اسالمي در سال اول
برنامهي پنجم و برنامهریزي براي استفاده از مزیت نسبي نفت و گاز در زنجيرهي صنعتي و
خدماتي و پایيندستي وابسته بدان با رعایت:
واریز ساالنه حداقل  21درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فراوردههاي نفتي
به صندوق توسعهي ملي سخن ميگوید.
بخش اعظم درآمدي كه دولت بهدست ميآورد و براي پرداخت هزینههایش از آن استفاده
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ميكند ،از طریق فروش نفت و مالياتها تأمين ميشود .درآمد حاصل از فروش نفت به دو
طریق بهطور مستقيم وارد بودجه ميشود:
 .1درآمد حاصل از فروش نفت خام؛
 .2درآمد حاصل از فروش ارز.
درآمدهاي نفتي همواره نقش پررنگي در بودجهي دولت ،تراز پرداختهاي خارجي و
متغيرهاي پولي كشور داشته است ،بهطوريكه وابستگي اقتصاد ایران به درآمدهاي حاصل از
فروش نفت ،از چالشهاي مهم كشور بوده است (موسوي آزاد كسمایي . 37:1331 ،بهعبارت
دیگر ،درآمدهاي نفتي همواره سهم باالیي از درآمد دولت را به خود اختصاص ميدهد.
براساس الیحهي پيشنهادي برنامهي پنجم توسعه و با توجه به سياستهاي كلي برنامهي پنجم
توسعه و بهمنظور تثبيت نگاه به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز بهمنزلهي منابع و
سرمایههاي زایندهي اقتصادي ،صندوق توسعهي ملي ایجاد شد .تأسيس صندوق مذكور،
صرفنظر از مزایایي همانند تبدیل عواید ناشي از فروش منابع طبيعي به ثروتهاي ماندگار و
مولد كه ممكن است براي كشور در پي داشته باشد ،مغایر با اصل عدم تخصيص است .در نظر
گرفتن درصد مشخص و از پيشتعيينشدهاي از درآمد حاصل از فروش نفت و فراوردههاي
نفتي براي صندوق توسعهي ملي در بودجههاي ساالنه ناهمسو با اصل عدم تخصيص است.
پس از ایجاد صندوق توسعهي ملي هر ساله در بودجههاي ساالنه  21درصد ( %21از
درآمدهاي نفتي به استناد مادهي  36قانون برنامهي پنجم توسعه و پس از تصویب قانون
برنامهي ششم به استناد جزء  1بند «ب» مادهي  5قانون مزبور سي درصد ( %31از درآمدهاي
مذكور به این صندوق اختصاص ميیابد .در بند  11سياستهاي كلي برنامهي ششم توسعه
(مصوب  1336/16/13سهم صندوق توسعهي ملي را از درآمدهاي نفتي سي درصد ( %31در
نظر گرفته و مقرر كرده است كه حداقل  2واحد درصد ساليانه به درصد مذكور اضافه شود .در

واقع بخشي از سند بودجهي "كل" كشور در قالب بودجهي صندوق توسعه رخ مينماید.

 .3-2-2سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
وضعيت ویژهي اقتصاد سياسي ایران و دشواريهایي كه تحریمهاي گسترده و همهجانبه
بر مدیریت اقتصاد كشور تحميل كرده ،سبب شده تا دانش آكادميک و اندیشههاي اقتصادي
متعارف براي توصيف شرایط و ارائهي راهكارهاي مؤثر براي كنترل محيط اقتصاد كالن و
هدایت مناسب آن كافي نباشد .به بيان دیگر ،آموزههاي شناختهشدهي علم اقتصاد بهدليل بروز
برخي تنگناها در نتيجهي دسترسي نداشتن به ابزارهاي متعارف و روزِ مالي و اقتصادي،
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كارامدي الزم را ندارند (زهابي. 111:1336 ،
رهبري بههنگام ابالغ سياستهاي مذكور بيان ميدارد :ایران اسالمي اگر از الگوي اقتصادي
بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقالبي و اسالمي كه همان اقتصاد مقاومتي است ،پيروي كند،
نهتنها بر همهي مشكالت اقتصادي فائق ميآید و دشمن را كه با تحميل جنگ اقتصادي
تمامعيار در برابر این ملت بزرگ صفآرایي كرده ،به شكست و عقبنشيني واميدارد ،بلكه
خواهد توانست در جهاني كه مخاطرات و بياطمينانيهاي ناشي از تحوالت خارج از اختيار،
مانند بحرانهاي مالي ،اقتصادي ،سياسي و  ...در آن رو به افزایش است ،با حفظ دستاوردهاي
كشور در زمينههاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي و سند
چشمانداز بيستساله ،اقتصاد متكي به دانش و فناوري ،عدالت بنيان ،درونزا و برونگرا ،پویا
و پيشرو را محقق سازد و الگویي الهامبخش از نظام اقتصادي اسالم را عينيت بخشد.
در بند  11سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مصوب  1332/11/23بهعنوان یكي از اهداف
سياستهاي مزبور آمده است:
حمایت همهجانبهي هدفمند از صادرات كاالها و خدمات بهتناسب ارزش افزوده و با
خالص ارزآوري مثبت از طریق:
استفاده از سازوكار مبادالت تهاتري براي تسهيل مبادالت در صورت نياز.
تهاتر براساس بند  7مادهي  216قانون مدني یكي از طرق سقوط تعهدات بهشمار ميرود و
در بيان قاعدهي آن مادهي  236قانون مذكور مقرر ميدارد :وقتي دو نفر در مقابل یكدیگر
مدیون باشند بين دیون آنها به یكدیگر...تهاتر حاصل ميشود .به همين دليل به تهاتر به معناي
اخص براساس مادهي  ،237تهاتر قهري گفته ميشود؛ اما در حقوق عمومي و از جمله حقوق
مالي و محاسباتي تهاتر پذیرفته نشده و در اصل ممنوع است (رستمي . 213 :1333 ،ممنوعيت
تهاتر در حقوق مالي دالیلي دارد .دليل اول جنبهي مالي دارد و آن اینكه خزانهداري كل به
دریافتيهاي ناشي از معامالت دولتي ،مالياتها و مانند اینها نيازمند است و با انجام تهاتر
وجه نقد در اختيار خزانه قرار نميگيرد .دليل دوم ماهيت بودجهاي دارد و به دیگر سخن،
مغایرت قاعدهي منع تهاتر یا بودجهي ناخالص از نتایج منطقي اجراي اصل جامعيت یا كامليت
بودجه محسوب ميشود .به موجب اصل مذكور باید كليهي درآمدهاي عمومي عيناً و بدون
هيچ هزینهاي و بهصورت ناخالص در بودجه درج شود و تمام هزینهها نيز دقيقاً طبق اعتبارات
مربوط منظور شود؛ بنابراین هيچ دستگاهي حق ندارد ارقام درآمدها و هزینههاي مربوط به
خود را تهاتر نماید و خالص آن را در بودجه منعكس كند (رستمي . 213:1333 ،دليل سوم را
ميتوان ناه مسویي تهاتر با یكي از اصول اساسي و مهم حقوق عمومي یعني اصل منع اعمالِ
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قدرت عليه دولت دانست كه انحصار ًا قدرت عمومي را در اختيار دارد و حاكميت برتر
محسوب ميشود .بر مبناي این اصل دولت بهعنوان قدرت برتر نباید بهنوعي در برابر
دستگاههاي مختلف بدهكار محسوب شود.
با توجه به مطالب بيانشده ،درميیابيم كه این جزء از بند 11سياستهاي كلي اقتصاد
مقاومتي كه اجازهي استفاده از سازوكار مبادالت تهاتري را براي تسهيل مبادالت در صورت
نياز صادر كرده است ،اقدام به نقض اصل  73قانون اساسي كرده است ،چراكه با تصویب این
بند در واقع صدر اصل  73قانون اساسي را كه بيان ميدارد كليهي دریافتهاي دولت باید به
حساب خزانهداري كل واریز شود ،مورد بيتوجهي قرار داده است .به دیگر سخن ،از صدر بند
مذكورِ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،این نتيجه برداشت ميشود كه هدف از این بند،
همانگونهكه بهصراحت عنوان شده خالص ارزآوري مثبت ،از طریق مواردي كه نام برده است.
حال كه هدف ارزآوري است ،الزم است همانند سایر دریافتهاي دولت ،منابع حاصل از
مبادالت صورتگرفته در حسابهاي خزانهداري كل متمركز شود نه اینكه با استفاده از
سازوكار مبادالت تهاتري ،عمالً وجهي در اختيار خزانه قرار نگيرد .ممكن است این سؤال به
ذهن متبادر شود كه بند مذكور تنها اجازهي استفاده از تهاتر را در صورت نياز صادر كرده
است و مختص به همهي شرایط نيست .براي پاسخ به این پرسش چند استدالل بيان ميشود:
اول اینكه براي عبارت در صورت نياز در این قسمت دقيقاً تعریف و مالک مشخصي بيان
نشده و ممكن است از این اصطالح برداشتهاي جانبدارانه و متفاوتي با توجه به شرایط
گوناگون حاصل شود .بهعبارت دیگر ،ممكن است به دالیل مختلف و با استناد به این جزء از
بند  11سياستهاي مذكور اقدام به استفاده از سازوكار مبادالت تهاتري شود ،حتي اگر
بهصورت واقعي نيازي وجود نداشته باشد .استدالل دوم را ميتوان اینگونه بيان كرد :اصل 73
قانون اساسي و اصول ناظر بر بودجه كه مستفاد از این اصل هستند ،مانند اصل عدم تخصيص،
اصل جامعيت و اصل تمركز عایدات و نيز قاعدهي منع تهاتر در حقوق عمومي همگي مخالف
با استفادهي قاعدهي تهاتر در هر شرایطياند.
شوراي نگهبان در نظرهاي صادرهي خود در خصوص اصل  73قانون اساسي در مواردي
ایراد تهاتر را صادر كرده است .براي نمونه ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
-

نظر شمارهي  1263مورخ  1351/12/23در خصوص الیحهي مقررات استخدامي سپاه
پاسداران انقالب اسالمي مصوب  1351/12/13مجلس شوراي اسالمي؛

-

نظر شمارهي  3312مورخ  1351/13/11در خصوص الیحهي نظام مهندسي ساختمان مصوب
 1351/12/22كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسالمي؛
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-

نظر شمارهي  33/31/35522مورخ  1333/12/26و نظر شمارهي  33/31/35532در خصوص
الیحهي بودجهي سال  1333كل كشور ،مصوب  1333/12/26مجلس شوراي اسالمي.
در هر یک از نظرهاي مذكور شوراي نگهبان بهدليل عدم پيشبيني واریز وجوه دریافتي به

خزانه و هزینه كردن آن طبق اعتبارات مصوب ،اعالم مغایرت با اصل  73قانون اساسي كرده
است .در برخي موارد ،شوراي نگهبان مصوبات مختلفي را كه ناظر بر تهاتر قانوني مطالبات و
بدهيهاي دولت بوده ،تأیيد كرده است كه از جمله جدیدترین آنها ميتوان به مواد مختلف
قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب  1336/12/11مجلس
شوراي اسالمي بهخصوص مادهي  2آن اشاره كرد .آنچنانكه برخي صاحبنظران نيز در
خصوص مادهي مزبور بيان ميدارند كه بهدليل مشخص نبودن حجم بدهي شركتهاي دولتي
به اشخاص حقوقي غيردولتي ،آثار بودجهاي كه انتقال این تعهدات به دولت در بودجهي
دولت خواهد داشت ،قابل ارزیابي نيست .ميتوان پيشبيني كرد كه این انتقال دین سبب
كاهش درآمدهاي دولت شود ،زیرا طلبي را كه دولت ميتوانست از اشخاص حقوقي غيردولتي
مطالبه كند ،باید از شركت دولتي مطالبه كند كه با توجه به وضعيت بودجهاي شركتهاي
دولتي در وصول این مبالغ تردید وجود دارد (عبداللهي و دیگران. 17:1333 ،

نتيجهگيري
با عنایت به مهمترین اصول ناظر بر بودجه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ،این
نتيجه حاصل شد كه اصول مذكور مؤید اصل عدم تخصيصاند .به دیگر سخن ،اصل عدم
تخصيص نتيجهي منطقي اجراي اصول  72و  73قانون اساسي است .هر یک از اصول مذكور
بهنوعي این اصل را مورد توجه و تأیيد قرار دادهاند .اصل  72بهصورت ضمني و غيرمستقيم و
اصل  73بهصراحت اصل عدم تخصيص را پذیرفتهاند .اصل  73قانون اساسي اشارهاي به پذیرش
موارد استثنا براي نقض این اصل نكرده است .ازاینرو اصل عدم تخصيص هم بهعنوان اصلي كه
نتيجهي منطقيِ این اصل است ،هيچگونه استثنایي را نميپذیرد .پيشنهاد ميشود قوانين و مقررات
ناظر بر بودجه همگي در راستاي اصول مذكور و منطبق با هدف از تعبيهي این اصول تهيه و
تنظيم شوند و به تصویب برسند .از سوي دیگر ،انتظار ميرود كه رئيسجمهور بهعنوان رئيس
دولت بههنگام تهيهي الیحهي بودجه ،قانون اساسي را بهعنوان مالک خود براي تنظيم سند
مذكور در نظر بگيرد و براساس مسئوليتي كه به موجب اصل  113قانون اساسي بهعنوان مجري
قانون اساسي بر عهدهي وي گذاشته شده ،دقت و توجه بيشتري در زمينهي مطابقت مهمترین
سند مالي كشور با اصول مالي و اقتصادي قانون اساسي قبل از تأیيد آن داشته باشد.
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از آنجا كه سياستهاي كلي نظام بهعنوان اسناد باالدستي جایگاه و اهميت درخور توجهي
در نظام حقوق اساسي ایران دارند ،چراكه رهبري نظام با تصویب آنها ،ماهيت و جهتگيري
قوانين و نيازهایي را كه براي هدایت جامعه وجود دارد ،معين ميكند ،ازاینرو الزمهي دستيابي
به این مهم منطبق بودن آنها در چارچوب قانون اساسي است .از سوي دیگر ،از آنجا كه
قوانين و مقررات مختلفي به استناد این سياستها به تصویب ميرسند و نيز شوراي نگهبان به
استناد سياستهاي مزبور ،نظرهاي متعددي را صادر ميكند ،الزم است كه كامالً همسو با
اصول قانون اساسي به تصویب برسند .با این حال شاهد نقض اصل  73قانون اساسي و اصل
عدم تخصيص در برخي از سياستهاي كلي نظام هستيم .انتظار ميرود شوراي نگهبان
بههنگام انطباق مصوبات مجلس با اصل  73قانون اساسي به فلسفه و هدف از تصویب این
اصل بيشتر توجه كند و از تصویب قوانين و مقررات غيرمنطبق با این اصل مهم جلوگيري
بهعمل آورد.
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یادداشتها
.3

مادهي  32قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين :عبارت «و دولت موظف
است حداكثر تا سه سال پس از تصویب این قانون بودجه اختصاصي را حذف نماید» از قسمت اخير مادهي
 16قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  1311/1/1حذف ميشود.

.0

مادهي  5مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام :رئيس مجلس شوراي اسالمي موظف
است پس از اعالم وصول طرحها و لوایح در مجلس ،نسخهاي از آنها را براي اطالع مجلس ارسال نماید.
همزمان با بررسي طرحها و لوایح بهخصوص قانون برنامه ،قانون بودجه و تغييرات بعدي آنها در مجلس
شوراي اسالمي ،كميسيون نظارت مجمع نيز محتواي آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سياستهاي
كلي مصوب بررسي مينماید .كميسيون نظارت مواردي را كه مغایر یا غيرمنطبق (حسب مورد با
سياستهاي كلي ميبيند به شوراي مجمع گزارش مينماید .درصورتيكه مجمع هم مغایرت یا عدم انطباق
را پذیرفت ،نمایندگان مجمع مورد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد را در كميسيون ذيربط مجلس
مطرح ميكنند و نهایتاً اگر در مصوبهي نهایي مجلس مغایرت و عدم انطباق باقي ماند ،شوراي نگهبان
مطابق اختيارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمالنظر مينماید.
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 .12زهابي ،مریم (« ، 1336تحليل پایداري بخش خارجي اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد
مقاومتي» ،فصلنامهي روند ،ش  ،51صص .166-115
 .13سميعي ،عبدالمحمد (« ، 1313تحليلي از بودجه و نقش آن در نظام مالي دولتي»،
فصلنامهي فرایند مدیریت و توسعه ،ش  ،1صص .67-31
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 .16صراف ،فریدون ( ، 1371بودجهریزي دولتی و نظام بودجهاي ایران ،تهران :انتشارات
مدرسهي عالي بازرگاني ،چ چهارم.
 .17عباسي ،ابراهيم ( ، 1331بودجهریزي نوین در ایران (اصول ،مراحل و روشها) ،تهران:
سمت ،چ دوم.
 .11عبداللهي ،محمدرضا و دیگران (« ، 1333اظهارنظر كارشناسي دربارهي الیحهي رفع موانع
توليد رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالي كشور» ،گزارش کارشناسی ،تهران :مرکز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی ،مشاهده در  31شهریور .1333
 .15عزیزي ،غالمرضا ( ، 1332فراگرد تنظيم و کنترل بودجهي دولتی براساس نظام
آمارهاي مالی دولت ( GFSعلمی – کاربردي) ،تهران :شهرآشوب ،چ اول.

 .13غالمي ،علي و علي بهادري جهرمي (« ، 1332مفهوم ،ماهيت و نظارت بر اجراي سياستهاي
كلي نظام» ،فصلنامهي بررسیهاي حقوق عمومی ،ش ،1صص .52-71
 .13قادري ،محمدرضا ( ، 1331بودجهریزي نوین دولتی .تهران :انتشارات سازمان مدیریت و

برنامهریزي كشور ،چ دوم.
 .21قليزاده ،رحمانقلي ( ، 1331نظام بودجهریزي در ایران (نظریه و عمل) ،تهران :نشر
چاپار ،چ اول.
 .21كرباسيان ،اكبر ( ، 1353بودجه و بودجهریزي دولتی در اقتصاد ایران .تهران :مؤسسهي
عالي بانكداري ایران ،بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران ،چ اول.
 .22كيا كجوري ،داوود ( ، 1333بودجه و بودجهریزي بخش دولتی ،تهران :مؤسسهي كتاب
مهربان نشر ،چ اول.
 .23معين ،محمد ( ، 1357فرهنگ فارسی ،تهران :اميركبير ،چ نهم ،ج .3
 .26موسوي آزاد كسمایي ،افسانه (« ، 1331ارزیابي حساب ذخيرهي ارزي با رویكرد
استفادهي بهينهي درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور» ،فصلنامهي راهبرد یاس ،ش ،31
صص .71-21

ب) قوانین و مقررات
 .27سياستهاي كلي اصل  66قانون اساسي مصوب  1333/13/21رهبري.
 .21سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مصوب  1332/11/23رهبري.
 .25سياستهاي كلي برنامهي پنجم مصوب  1333/11/21رهبري.
 .23سياستهاي كلي برنامهي ششم مصوب  1336/16/13رهبري.
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 .23قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران.
 .31قانون محاسبات عمومي مصوب  1311/11/11مجلس شوراي اسالمي.
 .31قانون مدني مصوب  1315/12/13مجلس شوراي ملي.
 .32قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1353/12/23
مجلس شوراي اسالمي.
 .33مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام مصوب  1336/13/21مقام رهبري
با اصالحات بعدي.
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The Non-Allocation Principle in the
Constitutional Law System of Iran with a
View to the Decisions and Precedent of the
Guardian Council
*

Hamed Nikoo Nahad1 & Sadighe Gharloghi2
1- Assistant Professor, Qom University
2- Master student of public law, Qom University

Abstract
One of the most important economic and financial principles of the
budgeting process is the principle of non-allocation which reflects rejecting
the forecast of dedicated income for various governmental institutions. This
principle is rooted in the Article 53 of the Constitution of the Islamic
Republic of Iran. The present research is concerned with a descriptiveanalytic method to clarify the stance of the non-allocation principle in the
Constitutional law system of Iran with a view to the decisions and
precedent of the Guardian Council as well as explaining the manner in
which this principle is reflected in the Constitutional law resources of Iran.
This study indicates that this principle has never been fully implemented in
Iran. Despite the emphasis of the Article 53 of the Constitution on the
necessity of concentrating all government receipts in the central treasury
accounts with no exceptions, as well as the non-acceptance of specific
expenditures for resources before the beginning of the fiscal year and
outside the annual budgets pursuant to Article 52 of the Constitution, some
violations of the above Article in the General Policies of the System are
seen. Besides, the examination of the Guardian Council's precedent implies
in some cases the non-compliance of the philosophy of ratifying the Article
53 of the Constitution.

Key words
Principle of Non-Allocation, Article 53 of the Constitution, Budgeting,
Public Income, Dedicated Income.
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The Exceptions of the “Dual Office
Holding” Rule in the law of Iran; From the
Constitution to Ordinary Laws
*

Iraj Hoseini Sadrabadi1 & Hosein Ayene Negini2
1- Associate Professor, Shahid Chamran university
2- Ph.D student of public law, Tehran university

Abstract
Of the few rules set forth in the Constitution is the dual office holding
rule which its subject coverage and also its exceptions are explicitly
delineated. The importance of this rule in the Constitution of Iran makes us
examine the compliance of those exceptions by the legislator. Thus, this
article seeks to explain the manner in which the legislator has confronted
with the exceptions of the aforesaid rule. The limitation of the exceptions of
the above-mentioned rule in the final section of Article 141 along with the
stance of the Constitution in the legal order brings up the idea that this
subject is legislated in compliance with the Constitution. The results of this
study with a descriptive-analytic method indicate that due to the new
aspects of this issue in the statutes, not only the legislator and the
Constitutional review institution are to revise their precedent regarding this
rule, but also it’s necessary for proper implementing of the final section of
Article 41 to regulate the acceptance of the new employments from
individuals with teaching positions as well as the acceptance of teaching
positions from the other governmental officers.

Key words
Article 141 of the Constitution, Dual Office Holding, Teaching
Positions, Employment, Governmental Institutions.
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Reflection on the Competence of Drafting
and Presenting Judicial Bills to the Assembly;
Analyzing Precedents and Approaches
*

Ali Mohammad Fallahzade1 & Yahia Mazrooei Abyane2
1- Assistant professor, Allameh Tabatabaei University
2- Ph.D student of public law, Allameh Tabatabaei University

Abstract
The Competence of the head of the judiciary for drafting judicial bills
has been mentioned in paragraph 2 of the Article 158 of the Constitution of
the Islamic Republic of Iran. Nevertheless, the content of the Articles 74
and 102 of the Constitution, as well as the detailed negotiations of the
Assembly for Final Review of the Constitution in 1979, indicate that the
head of the judiciary has no jurisdiction to provide and directly send
judicial bills to the Islamic Consultative Assembly. Thus, this paper seeks
to answer this question: What is the scope of the competence of the
executive and judiciary powers in preparing and presenting judicial bills to
the Assembly, and what are the solutions regarding the challenges between
the two branches of government?. The necessity of the principle of
convergence among the governmental powers and their special
considerations in providing and sending judicial bills to the Assembly
demands both branches provide an adaptive joint bill, and in case of
disagreement, the opinions of each branch would be sent to the Assembly
independently. Reaching this goal requires attention in the General Policies
of Legislation.

Key words
Government, Head of the Judiciary, Legal Bills, Judicial Bills.
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Examining the Legal Validity of
Unchangeable Principles of the Constitution
with a View to the Constitution of the
Islamic Republic of Iran
*

Firooz Aslani1 & Abdolmajid Rahmanian2
1- Associate Professor, Tehran university
2- Ph.D student of public law, Tehran university

Abstract
To safeguard itself and the ruling political system, the Constitution
declares some principles unchangeable and unamendable which their
content is formulated in accordance with cultural and political conditions,
historical events, customs, norms, social relations and religious beliefs in
every country. These inalienable principles serve as an assurance of
maintaining the ruling system in power and securing the spirit and
essence of the Constitution. Nearly all the Constitutions of the world
declare these principles as red lines considering them as the creator of the
Constitution. The content of these principles which fall into different
categories, better delineates the conditions governing any country. Some
of these principles have a religious content while some others are based
on secularism or laicism; some emphasize on the ruling system to be a
republic, while others accentuate on its kingdomship. But from a long
time ago, there’s been an argument over legal validity or invalidity of the
principles among western legal scholarships. Important for Constitutional
Revision is the explanation of the theories regarding legal validity or
invalidity of these principles. In this article, in addition to broaching the
unchangeability theory of these principles and their foundation beside the
categorization of their content, the views of the scholarships and their
reasons for and against the legal validity or invalidity of these principles
are clarified. Furthermore, the alteration and transformation of generations
and the compliance or noncompliance of the national sovereignty right
with these principles are analyzed.

Key words
Unchangeable Principles, Validity of Unchangeable
Constitutional Revision, Constitution, Thematic Restrictions,.
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Necessities and Strategies for Establishing
the National Human Rights Institution in
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(Based on the Constitution, Islamic Human Rights Declaration,
Paris Declaration and the Precedent of the Countries)
*

Akbar Talabaki Toroghi1 & Mohammad Saleh Attar2
1- Assistant Professor, Supreme Studies Renter of Islamic Revolution of Tehran university
2- Ph.D student of internationnal law, Tehran university

Abstract
The National Human Rights Institution is a government-institution
establishment, but with a non-governmental structure and the mission to
monitor the state which is established in some countries to protect the
Human Rights at the national level. The Islamic Republic of Iran is also
obliged to establish such institution in accordance with the principles of
the Paris Declaration. This article seeks to determine the basis and the
strategy for the establishment of this institution in the legal system of
Iran. The results of this article, using the descriptive-analytic method and
based on the Constitution, the Islamic Human Rights declaration and the
experiences of the other countries, indicate firstly, “enjoining what is
right and forbidding what is wrong” set forth in the Article 8 of the
Constitution guarantees the compliance of Human Rights in the Islamic
society and introduce an appropriate basis for establishing a national
institution; Secondly, some of the existing entities also with the mission
of the National Human Rights Institution are compatible with the
principles of the Paris Declaration in case of legal structural alteration or
interpretation of the Guardian Council; and thirdly, the initiative of the
founding law of the new entity is possible through the presentation of a
judicial bill or a bill of the parliament or the resolution of the Supreme
National Security Council (temporarily).

Key words
Article 8 of the Constitution, Paris Declaration, Enjoining What Is Right
and Forbidding What Is Wrong, Islamic Human Rights, National Human
Rights Institution.
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Reflection on the Basis and Approach of the
Guardian Council to the Non-Stipulated
Discretions of the Supreme Leader in the
Constitution
*

Nader Mirzade Koohshahi1 & Mohammad amin Abrishami rad2
1- Assistant Professor, Tehran University
2- Ph.D student of public law, Tehran university

Abstract
Non-Restrictiveness of the stipulated discretions of the Supreme
Leader in the Constitution is the approach of the Guardian Council
proved by the decisions and precedents of this Council. This approach
hasn’t also changed before and after the amendment of the Constitution,
and with the addition of the “absolute” clause to the Article 57 of the
Constitution. This research seeks to besides proving the non-restrictiveness
of the Supreme Leader discretions in the view of the Guardian Council,
explain and analyze this approach. Based on the studies conducted, in
cases where the Guardian Council positively and preliminarily considers
some non-stipulated issues under the competence of the Supreme Leader
and legislation regarding these issues are subject to its permission, the
foundation of the Council’s views are the jurisprudential competence of
Vali-e-Faqih in administering the Hesbe affairs (Special Velayat). In
these exceptional cases based on the Constitution and prevailing
precedent of the Guardian Council, the Islamic Consultative Assembly
has the authority to legislate regarding the Hesbe affairs. However, in
cases where the Guardian Council has prohibited the Islamic Consultative
Assembly to legislate in a specific area due to the authority of the
Supreme Leader, the basis of such approach is the acceptance of the
Absolute Guardianship of the Jurist (absolute Velayat-e-Faqih) which
empowers the Supreme Leader to issue a governmental order. Based on
legal principles, the Constitution and some decisions of the Guardian
Council, the Islamic Consultative Assembly has the authority to legislate
in these areas in the framework of the Supreme Leader orders.

Key words
Guardian Council ,Discretions of the Supreme Leader, Non-Stipulated
Discretions, Legislation, Islamic Consultative Assembly.

* E-mail: Abrishami.law@gmail.com

3

Contents
■ Reflection on the Basis and Approach of the Guardian
Council to the Non-Stipulated Discretions of the Supreme
Leader in the Constitution...........................................................................................................................................1
● Nader Mirzade Koohshahi & Mohammad Amin Abrishami rad
■ Necessities and Strategies for Establishing the National Human
Rights Institution in the Islamic Republic of Iran (Based on the
Constitution, Islamic Human Rights Declaration, Paris Declaration
and the Precedent of the Countries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
● Akbar Talabaki Toroghi & Mohammad Saleh Attar
■ Examining the Legal Validity of Unchangeable Principles of the
Constitution with a View to the Constitution of the Islamic
Republic of Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
● Firooz Aslani & Abdolmajid Rahmanian
■ Reflection on the Competence of Drafting and Presenting
Judicial Bills to the Assembly; Analyzing Precedents and
Approaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
● Ali Mohammad Fallahzade & Yahia Mazrooei Abyane
■ The Exceptions of the “Dual Office Holding” Rule in the law of
Iran; From the Constitution to Ordinary Laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
● Iraj Hoseini Sadrabadi & Hosein Ayene Negini
■ The Non-Allocation Principle in the Constitutional Law
System of Iran with a View to the Decisions and Precedent of
the Guardian Council ............................................................................................................................................... 109
● Hamed Nikoo Nahad & Sadighe Gharloghi

2

In The Name Of Allah the Compassionate the Merciful

Public Law Knowledge
Quarterly Journal
Vol. 6, Spring & Summer 2017, No. 17
Publisher: Guardian Council Research Institute
Responsible Editor: Abbas Ali Kadkhodaei
Chief Editor: Siyamak Rahpeyk

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

Address: Guardian Council Research Institute, No. 12, Dehghaninia Alley,
Sepahbod Gharani St, Tehran. Iran
P.O.Box: 13145-1463
Tel: +98 21 88325045
Fax: +98 21 88325080
E-mail: mag@shora-rc.ir

mag.shora-gc.ir

1

