
 
 

 
 

 
 

  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلناهمفصلناهم
 علمي ـ پژوهشي

 91شماره ، 9316 زمستانو  پاييز، ششمسال 

 
 
 

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

  44تا تا   66هاي هاي هشی به این فصلنامه اعطا شد. این درجه شامل شمارههشی به این فصلنامه اعطا شد. این درجه شامل شمارهپژوپژو  --علمیعلمی  ييههدرجدرج

 شود.شود.هاي حقوق عمومی نیز میهاي حقوق عمومی نیز میبررسیبررسی  ييههفصلنامفصلنام

 



 

 
 

 

 

6 

 

  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلناهمفصلناهم
 علمي ـ پژوهشي

 61، شماره 6931 پاييز و زمستان ،ششمسال 
 شوراي نگهبان پژوهشكده صاحب امتياز:

 عباسعلي كدخدايي مديرمسئول:

 پيكامك رهسي :سردبير
 

 )به ترتيب حروف الفبا( اعضاي هيأت تحريريه

 دانشگاه تهرانحقوق خصوصي دانشيار  ،ـ محسن اسماعيلي

 دانشگاه تهران حقوق عمومي استاديار  ،ـ فيروز اصالني

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي  دانشيار ،ـ غالمحسين الهام

 گاه تهراندانشحقوق عمومي دانشيار  ،ـ محمدجواد جاويد

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي دانشيار  ،ـ سيدمحمد حسيني

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ ولي رستمي

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

 و عضو پژوهشكده شوراي نگهبان  راندانشگاه تهحقوق عمومي استاد  ،ـ عباسعلي كدخدايي

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

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

 

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

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

مكاتبات با دفتر فصلنامه  يهرسال مقاله و پيگيري روند داوري آن و همچنين كليا
 گيرد.صرفاً از طريق سامانه فصلنامه انجام مي

 ريال 888/78 قيمت:
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و پايگاه استنادي  mag.shora-gc.irاين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  -
 .گرددنمايه مي( ISCعلوم جهان اسالم )

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

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

 

 قوق عموميح دانشمشي فصلنامه خط

حقوق  يهدانش حقوق عمومي، انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوز يهمشي فصلنامخط

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

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

 باشد.مشي ميحقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خط يهحوزبا 

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

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

هاي شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران اه كارويژهنقش و جايگ يهـ مطالع

 و بررسي نهادهاي مشابه

 مباني، نظريات، ساختار و كاركرد دولت يهـ مطالع

 ابزارهاي كنترل حقوقي قدرت، بازنگري و ارتقاء آن يهـ مطالع

 فقه حكومتي يهـ مطالع

 يساالري دينـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردم

 گذاري و نظارت بر عملكرد دولتـ مقررات

 

 راهنماي نگارش مقاالت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (.83: 2، ج1331)حسيني، 

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

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

 خودداري شود.

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

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

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

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

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

 [ خواهد بود(.5دمتني ]بنروش درون

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

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

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

 نوبت چاپ، جلد.

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

 دوره نشريه، شماره نشريه، صفحات مقاله.

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

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

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

 همراه مقاله ارسال گردد. فارسي آنها

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

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

 حروفچيني شود.

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

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

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

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

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

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

 .فصلنامه در اصالح و ويرايش مقاالت آزاد است .11
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 32 ............................. در نظم حقوق اساسی ایران« حل معضالت نظام»تبیین حقوقی  ■
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 22تا  3صفحات ، 31شماره ، 3169 ششم، پاییز و زمستان/ سال  يعموم  حقوق انشدفصلناهم 

 

 شورای نگهبان ینظارت بر کیفیت قوانین در رویه

  **2محمدشهاب جلیلوند، *1اکبر گرجی ازندریانیعلی
 

 دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 1

 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 2
 

 5/6/9316: رشيپذ  28/2/9316: افتيدر

 یدهكچ
صیانت از نانون اااای را از طریق تطبیق نوانین  ی نهاد ساادار نانون اااای، یفی  اصوالً

. اما با بررای ااتانتی این نهاد  یکارییژه ی این عادی با اصول نانون اااای بر عهده دارد
در  شود ک  هم شورای نانون اااای فرانس  ی هم شورای نگهبانهای عملی مشاهده میریی 

ی ذاتی خود فراتر نهاده ی ب  نظارت بر ی این یفی  المی ایران گاهی گام از محدیدهجمهوری اا
 ینحوه ی معیارها ک  اات این سژیهش این اصلی اؤال مبنا این اند. باکی یت نوانین سرداخت 

، در این مقال  با ریش توصی ی ـ تحلیلی اات؟ کدام نوانین کی یت بر نگهبان شورای نظارت
تطبیق مصوبات مجلس شورای ااالمی با موازین شرعی ی  ضمن شود ک  این نهادمشاهده می

اصول نانون اااای، بعضاً مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، ش افیت، ثبات، 
یند این آبراجرا، عادالن  بودن، انسجام ی... مورد نظارت نرار داده اات. سذیری ی نابلیت تحقق

 شورای یریی  در نوانین کی یت بر نظارت رییکرد از هایینشان  جودیبا  ک  سژیهش آن اات
 اااس، این بر ی ندارد یجود مذکور هاینظری  در خصوص این در جامع تحلیلی هنوز نگهبان،

 معیارهای باید ایران ااالمی جمهوری اااای نانون از صیانت مرجع یریی  ک  رادمی نظرب 
 .دکن  ارائ ی فراهم را نوانین کی ی

 .هنجاریت، شورای نگهبان، ش افیت، نانون اااای، کی یت نوانین ،ثبات :گان کلیدیواژ

                                                                                                                                                       
*E-mail: Gorji110@yahoo.fr  

E-mail: Shahabjalilvand88@gmail.com                                                                         ** ي مسئولنويسنده  
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 مقدمه
نظران از جهات گوناگون اصول نانون ی نانونگذاری را مورد توج  ی نقد نرار صاحب

ی های عام ی شکلی نانون، الزم اات ک  ناعدهاند. اما آنچ  مسلم اات، گذشت  از ییژگیداده
های منظور ایجاد شرایط عادالن  در ریابط اجتماعی ی تضمین حقوق ی آزادینی ب حقو

های مطلوب شکلی ی شهریندان، کی یت مناابی داشت  باشد. در دنیای امریز توج  ب  شاخص 
کی ی نوانین در برخی کشورها مورد توج  ییژه نرار گرفت  اات. برای مثال، فهراتی برای 

بندی شده اات؛ اصول مندرج در فهرات مذکور ی یت در هلند صورتداتیابی ب  نانون باک
المللی ی اعمال اصول بدین شرح اات: نانونی بودن، انطباق با نانون اااای، معاهدات بین

بودن، عملی بودن )نابلیت اجرا(، هماهنگی،  کلی حقونی، کارامدی ی اثربخشی، متنااب
 (.Florijn, 2008: 78یضوح ی نابلیت داترای )

های هایی در خصوص نانونگذاری ی ییژگینظران این حوزه، مؤل  از صاحب (1)«الن فولر»
کند. ای از این هشت اصل یاد می (2)«اصل نانونی بودن»نانون مطرح ی از آن با عنوان هشت 

نواعد باید عام باشد، نواعد باید »کند ک  بدین شرح اات: عنوان اصول درینی نانون یاد میب 
ماابق باید ب  حدانل براد، گیر باشد، نوانین باید راماً ب  مردم اعالم شود، اجرا ی عطف ب فرا

فهم باشد، نوانین نباید با یکدیگر نااازگار باشد، نانون نباید فوق طانت مخاطبان نوانین باید نابل
طول زمان ثابت  المقدیر باید در)شهریندان( باشد ی سیریی از آن نباید ناممکن باشد، نانون، حتی

شوند، باید انطباق شده ی نوانینی ک  در عمل اجرا میبماند؛ یعنی دائمی باشد ی میان نوانین اعالم
رعایت این اصول حدانلی، الزامات ایجاد یک نظام  .(Fuller, 1964: 46-94« )یجود داشت  باشد

(. این 262: 1983حقونی اات تا بتواند در هدایت رفتار شهریندانش موفق باشد )بیکس، 
 (.296: 1986ریند )کمپل، شمار میطور خاص تقنین ب معیارها عناصر مقوم نانون ی ب 

عنوان نهاد ساادار نانون اااای در نظارت بر کی یت در این میان، نقش دادرس اااای ب 
تواند محل تأمل ی نظر باشد. فرض ی اصل ایلی  آن اات ک  نهاد نوانین مصوب سارلمان می

ی تطبیق نوانین عادی با اصول نانون اااای را بر عهده دارد. اما ادرای اااای صرفاً یفی  د
های موجود شورای نانون اااای فرانس  ی شورای نگهبان در جمهوری در بررای ریی 

بر تطبیق نوانین عادی با شود ک  نهاد دادرای اااای، عالیهااالمی ایران، مواردی مشاهده می
ی کی یت نوانین نیز نظر داشت  اات. در این مقال  با نانون اااای، بر مسئل اصول مصرح 
ی نظارت این نهاد بر کی یت نوانین های عملی شورای نگهبان، حدید ی نحوهنگاهی ب  ریی 

ی نظارت شود. با این مبنا اؤال اصلی این سژیهش این اات ک  معیارها ی نحوهبررای می
نوانین کدام اات؟ در رااتای این اؤال اصلی، اؤاالت فرعی شورای نگهبان بر کی یت 
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هایی از دیگری در خصوص مبانی توجیهی نظارت شورای نگهبان بر کی یت نوانین ی نمون 
 شود. شورا بر کی یت نوانین ب  ذهن متبادر می نظارت
 نانون  یکی هایییژگی ب  توج  یزمین  در اگرچ  ک  گ ت باید تحقیق یسیشین  عنوانب 

 از نانونگذاری امر بر نافر نهاد عنوانب  نگهبان شورای کارکردهای ی یفایف ی او یک از
 فرایانی ارشدکارشناای هاینام سایان ی دکتری هایراال  مقاالت، ها،کتاب تاکنون دیگر، اوی

 نگهبان یشورا خاص کارکردهای ب  یا تنها آثار این از کدام هر اات درآمده تحریر یرشت  ب 
 اوی از (9).اندکرده توج  عام صورتب  نوانین ب  بخشیکی یت لزیم یا نانونگذاری امر در

 هاینام سایان ی هاکتاب برعالیه نگهبان شورای یفایف ی هاکارییژه یزمین  در دیگر،
 یسژیهشکده تواط نگهبان، شورای ت سیری ی تطبیقی نظرهای ی مذاکرات مشریح گوناگون،

 نگهبان، شورای نظرهای از ارزشمند منابعی یارائ  برعالیه ک  اات شده منتشر نگهبان رایشو
 بررای ی نقد ی دنیا حقونی هاینظام دیگر در مشاب  نهادهای دیگر با تطبیقی مطالعاتی بعضاً

  .اات گرفت  صورت سژیهشی گزارش نالب در مذکور شورای هایریی  ی کارکردها
در دی بخش ارائ  خواهد شد. در بخش نخست مبانی ی کلیات بحث  مطالب این مقال 

شود ی در بخش دیم با بررای آرا ی نظرهای شورای نگهبان، نحوه ی معیارهای بررای می
تنااب مطالب نظارت این شورا بر کی یت نوانین ب  نقد گذاشت  خواهد شد. در سایان نیز ب 

 شود.گیری میشده، نتیج ارائ 

 و کلیات . مبانی1
هایی از آرای شورای نگهبان، الزم اات نگاهی کلی در سیش از یرید ب  بررای نمون 

های کی ی نواعد ری در این نسمت ییژگیهای کی ی نوانین ارائ  شود؛ ازاینخصوص شاخص 
ها خواننده را در ی این ییژگیشود. داشتن نگاهی مشخص در زمین حقونی نقد ی بررای می

 بهتر آرای شورای نگهبان کمک خواهد کرد. تحلیل هرچ 

 های کیفی قواعد حقوقی. ویژگی1-1
های نواعد حقونی افهارنظرهای فرایانی دارند ی اغلب بر حقوندانان در خصوص ییژگی

اجرا بودن این نواعد آیر ی دارای ضمانتمواردی مانند کلیت ی عمومیت، ااتمرار، الزام
، «هنجاریت»آثار اندیشمندان حقوق عمومی شش ییژگی  همچنین در (4)اند.القولمت ق

های ضریری عنوان کی یتب « تنااب»ی « عادالن  بودن»، «سذیریتحقق»، «ثبات»، «ش افیت»
 نواعد حقونی ذکر شده اات.
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 (5). هنجاریت1-1-1

این موضوع اصوالً از انت حقونی شورای نانون اااای فرانس  در فرایند نظارت بر 
از عناصر  (6)«هنجاریت نانونی»ی مقنن  نشأت گرفت  اات، اما امریزه بات نوهکی یت مصو

 شود.ی کشورها محسوب میکی یِ ضریری در ماهیت نوانین مصوب نوای مقنن 
آن « آیریالزام»ی « بایدانگاری»هنجاریت یک نانون اصوالً معطوف ب  داشتن دی ییژگی 

ها ک  نام یصف نواعد اخالنی ی بسیاری از آیین(. با این 4: 1939اات )گرجی ازندریانی، 
ها یا هنجارهای صرفاً فنی نام ها، موافقتها، برنام حالت اعالمی دارند ی ب  بیان نیت

سردازند، یاجد ییژگی هنجاریت نیستند. با فقدان ییژگی هنجاریت در نواعد حقونی می
ی مجری  ی چ  نضات کند ی چ  نوهاشکاالت عملی فرایانی در مقام اجرای نوانین بریز می

 ها با نوانینی غیرامری ی بیش از اندازه نرم ی منعطف مواج  خواهند شد.دادگاه
ی هنجاریت بین فیلسوفان حقونی نیز موضوع بحث ی بررای نرار گرفت  ی برخی از مسئل 

کند، صرف میاند ک  معتقدند آنچ  نانون را نانون جا سیش رفت طرفداران حقوق طبیعی تا آن
یضع آن تواط مجلس مقنن  نیست، بلک  بهنجار بودن این نانون اات ک  بدان ردای اعتبار 

 (.Marmor, 2010: 110) (7)سوشاندمی

 (8). شفافیت2-1-2

اازی عملکرد هر حکومتی ش افیت نوانین ی مقررات مصوب در آن از عناصر مهم ش اف
ا سیشرفت فنایری، ارتباطات آدمیان در جهان ی کنونی ک  بجامع  اات. در دنیای سیچیده

گسترده ی در عین حال مدرن شده اات، یجود نوانینی ش اف، خوانا ی در داترس از 
ری برخی (. ازاین81: 1934ضریریات زندگی ی سیشرفت جوامع اات )گرجی ازندریانی، 

ی انسجام آنها برای حقوندانان اصل ش افیت را تضمینی برای کی یت نوانین از نظر نابلیت فهم 
 (.112-111: 1931دانند )ییژه، ی مردم میهم 

م ید »ی « یاضح بودن»ییژگی ش افیت را برخی از دیگر حقوندانان در نالب دی عنصر 
حدی ریشن ی یاضح باشد ک  اند ی معتقدند ک  نانون باید ب نانون نلمداد کرده« نطعیت بودن

کار گیرند. نانون خوبی دریابند ی در جهت هدف موردنظر ب تابعان ی مجریان منظور از آن را ب 
خواهد ی دار یا مغلق، موجب اردرگمی یا گمراهی شخصی اات ک  میمتنانض، مبهم، ایهام

باید از نانون سیریی کند. بدیهی اات چنین نانونی دات مقامات اجرایی ی نضایی را برای هر 
گذاشت ی ب  بریز ت سیرهای متنوع ی متنانض از  ای با شهریندان بازخواهدنوع رفتار الیق 

 (. 24-22: 1982نانون منجر خواهد شد )رااخ، 
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 (9). ثبات2-1-3

ی ثبات ی دیام نوانین اات ک  از دیرباز از جهات های مهم نواعد حقونی مسئل از ییژگی
تردید (. بی82-81 :1934 ازندریانی، متعددی در بین حقوندانان محل بحث بوده اات )گرجی

دار کرده ی ممکن اات ب  تنااب ثباتی نواعد حقونی امنیت حقونی شهریندان را خدش بی
ثبات بر شهریندان تحمیل شود ک  هر زمان امکان امیال ی منافع حاکمان نوانینی گذرا ی بی

ی تغییر بنیادهای آن یجود داشت  باشد. در عین حال نباید از ارعت تحوالت در عرص 
های تردید رفع نیازهای مردم ی توج  ب  یانعیات جامع ، از غایتز غافل بود. بیاجتماعی نی

حقوق ی نانون اات، اما از نظم هم نباید غافل ماند. در جمع این دی مقول ، در حقوق معاصر، 
های ی ارتباط آن با ارزش (11)ی حقونیی درینی ناعدهضمن دفاع از اجرای مرّ نانون، از جنب 

های حقونی، ب  لزیم انطباق حقوق با عرف جامع  ی شود. در بیشتر نظام لت نمیاجتماعی غ
 (.84-89: 1931شود )میرزایی، اخالق یاال توج  می

 (11)اجرا پذیری و قابلیت. تحقق2-1-4

های کی ی نانون محسوب کرد. ب  اعتقاد برخی از توان از ییژگیسذیری را نیز میتحقق
ناسذیر خود مولد ناامنی نضایی اات. نانون باید چنان نگاشت  نانون تحققااتادان حقوق عمومی، 

اجراشدنی باشد. از اوی دیگر، سذیر ی شود ک  در فرااوی تحوالت مختلف زمان ی مکان تحقق
شود، باشد؛ این همان ییژگی ها یضع مینانون باید متنااب با توانایی اشخاصی ک  برای آن

ن اات. طبیعی اات اگر نانونی یضع شود ک  ب  فوق توانایی ی طانت بودن نانو« شدنیانجام»
انسان فرمان دهد یا انسان را در انجام شدن آن دچار مشکالت بسیار زیاد کند، نانونی ناموفق یا 

 (.94-99: 1982 رااخ،)نشدنی خواهد بود اااااً در بعضی موارد نانون مرده ی اعمال

 (12)بودن . عادالنه2-1-5

اند، نانون هنگامی ب  ی حقوق در غرب بیان کردهس نظریات عدالت ک  فالا  برااا
های ایلی  را ک  با ی آزادیعدالت ی انصاف نزدیک اات ک  بیشترین مقدار آزادی از مجموع 

آزادی مشاب  دیگران اازگار باشد، برای شهریندان فراهم آیرد ی همچنین تنها ب  ن ع 
های اجتماعی ی انتصادی ایجاد فرصت برابر برای هم ، نابرابری ترین طبقات ی ب  شرطضعیف
ی نظری ی عملی بررای . در مقابل این نظر، اگر عدالت در دی حوزه(Fuller, 1964: 4)کند 

ی نظری مطرح ترین مبنای عدالت در عرص عنوان اصلیی ااالمی، حق ب شود، در اندیش 
یرزی نیز این م هوم ی عمل یا عدالت(. در عرص 121-148: 4، ج1426طهرانی، اات )حسینی

رعایت عدالت ی دارای مبانی حقونی  (19)دارای مبانی متعدد فقهی از جمل  یجوب نرآنی
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 (.221: 1981ییژه تسایی در برابر نانون اات )ناری ایدفاطمی، همانند برابری ی ب 
رها با نوانین رامی ی نیز عادالن  بر لزیم انطباق رفتاعدالت عالیه ی در مسئلبر این، عالیه

ه ب  نتایج ی آثار اجرای این نوانین ی دیگر دحطور علیبودن نوانین ی نظام حقونی، باید ب 
ها توج  کرد ک  آیا ب  برنراری نظم، امنیت، رفاه ی رینق انتصادی در جامع ، ها ی ایااتبرنام 

های اجتماعی منجر شده یا ی کاهش بحران منطبق با معیارهای ما دربارة نظام مطلوب ی متوازن
ری نانون اااای جمهوری ااالمی ایران، رعایت عدالت در ابعاد (. ازاین36: 1982)توالی، خیر 

داند ی بر ی کارکنان حکومت میگوناگون ایاای، انتصادی، نضایی، اداری ی اجرایی را یفی  
ی جمهوری ااالمی ایران ک  عدل در تشریع نانون اااا 2یرزد. مبتنی بر اصل لزیم آن تأکید می
ی داند، نانونگذار عادی موفف اات هم های نظام جمهوری ااالمی ایران میرا یکی از سای 

 (.74: 1934آبادی نجف ابعاد عدالت را در امر نانونگذاری رعایت کند )کعبی، ی میرداماد

  (14). تناسب و انسجام2-1-6
وانین، یجود تنااب ی انسجام بین مواد مختلف یک نانون های نگارش ندر بحث از شیوه

کردن مواد یک نانون برای جلوگیری از  امری اااای اات. اصوالً نانونگذار هنگام تقسیم
( در متن نانون باید دی امر را مدنظر داشت  باشد: 219: 1982)انگ، « نااازگاری منطقی»

ی بویی همسان داشت  باشند؛ دیگر آنک  در نخست آنک  تمام مواد باید تحت یک عنوان، رنگ 
 (12) گریه، تقدم ی تأخر مواد ب  لحاظ م هومی ی غیره رعایت شود.بین این مواد همسان ی هم

ای اات ک  گاه برخی حقوندانان آنان را نوانین ب  اندازه« ش افیت»شباهت این اصل ب  
عنوان نسجام نانون ب اما تنااب ی ا .(FLÜCKIGER, 2006: 75شمارند )یکسان می
طور موازی با اصل ش افیت نوانین اعمال ی کی یت آن، اصلی اات ک  باید ب زیرمجموع 

نانون در بیشتر موارد در مقیاای کالن ی در ارتباط با نابلیت فهم کل « انسجام»شود. در یانع 
خرد دارد ی ب  فقدان  ینوانین بیشتر جنب « ش افیت»گیرد، حال آنک  نانون مورد ااتناد نرار می

صورت توان نتیج  گرفت ک  نظارت بر این دی جنب  ب گردد. سس میابهام در مقررات بازمی
موازی تواط مرجع صیانت از نانون اااای باید انجام گیرد ی هر یک الزم ی ملزیم دیگری 

 . (119: 1931 ییژه،)اات 

 نین. مبانی توجیهی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوا2-2
های عنوان ساادار نانون اااای طی االی مبانی مشریعیت نهاد دادرس اااای ب مسئل 

توجی  با توال ب  برتری »اخیر مورد توج  حقوندانان مختلف نرار گرفت  ی اصوالً دی مبنای 
اما در همین  (16)ی تمام این نظرهاات.چکیده« توجی  بر مبنای دموکراای»ی « نانون اااای
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أکید شده اات ک  مشریعیت صیانت از نانون اااای ب  اازگاری با ااختار آن نظام نظرها ت
یرید مرجع صیانت ب  م اد ی ماهیت نوانین ی از طرفی حقونی بستگی دارد ک  از طریق عدم 

 یجویری در جست(. ازاین11: 1932شود )آجرلو، نوع اازیکارهای مورد اات اده آن حاصل می
ت دادرس اااای )در این مقال  شورای نگهبان( بر کی یت نوانین، باید در مبانی توجیهی نظار

 شود.سی مبانی دیگری بود ک  در زیر ب  ا  مورد از این مبانی اشاره نرار می

 . روح حاکم بر قانون اساسی2-2-1
توان ریح حاکم بر نانون اااای را مبنایی برای توجی  نظارت شورای از یک منظر می

کی یت نوانین تلقی کرد. بر این اااس نظارت شورای نگهبان بر کی یت نوانین اصوالً نگهبان بر 
عبارت دیگر، در این حالت شود، ب عدیل از تطبیق نوانین عادی با نانون اااای محسوب نمی

جای تطبیق نوانین عادی با اصول خاص ی مشخصی از نانون اااای، اصوالً شورای نگهبان ب 
دهد. ز منظر ریح حاکم بر نانون اااای ی مبانی کلی آن مورد نقد نرار میاین نوانین را ا

هایی مانند هنجاریت، ش افیت، ثبات ی... در کی یت ی فاند ییژگیبنابراین، تصویب نانون بی
ی حقیقت عدیل از ریح کلی حاکم بر اصول نانون اااای اات ک  این ریح کلی یا در مقدم 

کنندگان نخستین فرض در مبانی اندیش  تدیینعنوان سیشیا ب نانون اااای، تصریح شده 
های مجلس نانون اااای لحاظ شده اات ک  نابل برداشت از ریح کلی اصول ی دغدغ 

ی « آزادی»، «کرامت انسان»خبرگان تدیین نانون اااای اات. توج  ب  م اهیمی مانند 
 امور کل یاداره)برجست  اات در نانونگذاری در نظرهای اعضای مجلس فوق « مسئولیت»

برای مثال در برخی از  (.298: 1964 ااالمی، شورای مجلس عمومی ریابط ی فرهنگی
باید توج  »نانون اااای آمده اات:  4مذاکرات اعضای مجلس مذکور در خصوص اصل 

ت داشت  باشیم ک  اصوالً باید نانون، محکم، ریشن ی بدین ابهام باشد. منظور از یضع ی حکوم
نانون این اات ک  مردم گرفتار هوی ی هوس افراد نباشند. اگر ما نانون را ب  یک نحوی یضع 

 امور کل ی)اداره« گویندکنیم ک  همیش  امکان ااتثناء در آن باشد، آن را دیگر نانون نمی
شود: (. در جای دیگر تأکید می943: 1964ااالمی،  شورای مجلس عمومی ریابط ی فرهنگی

باید صریح ی ناطع باشد، معنی نانون صریح ی ناطع آن اات ک  اگر خواننده یا نانون »
ها هم تأمین نظر آننظر بیش از اطح متواط باشند، دنتخوانندگانی سیدا شدند ک  اهل دنت

 (.922: 1964 ااالمی، شورای مجلس عمومی ریابط ی فرهنگی امور کل یاداره)« شده باشد

 ن شرعی. پاسداری از موازی2-2-2
نانونگذاری باکی یت ی مطلوب مورد توج  اندیشمندان ی فقهای بزرگ ااالمی نرار گرفت  
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ی عمل  اات؛ ب  شکلی ک  ایجاد نوانین باکی یت را بخشی از یفایف حکومت ااالمی برشمرده
اند. برای مثال، عالم  میرزا محمدحسین ب  این نوانین را همانند عمل ب  یفایف شرعی دانست 

 از ی حاکم تکالیف در این زمین  معتقد اات ک  نانون باید از یک او حدید تسلط ی ئینینا
 نقض ک  نحویب  اازد، معین شریعت مطابق موازین را ملت افراد آزادی ی حقوق دیگر اوی
 باید نیز عقل نظارت شود. در خصوص شمرده امانت در خیانت حکم در نوانین ی مقررات این

 ی ی ایاات حقوق ب  ی آگاه ملت خیرخواهان ی کشور دانایان ی ردمندانخ از مرکب هیأتی
 توصیف در نایینی ریشود. ازاین تشکیل عصر، ایاات بر حاکم شرایط ی مقتضیات

 ملت یعام  نمایندگان نظارت برابری ی آزادی، اصول ب  معتقد آل ی باکی یت،ایده نانونگذاری
 دی ااتبدادی، نانونگذاری معضالت ی مشکالت شمردن راز ب سس اات. ای حاکم  هیأت کار بر

 مجلس . ایجاد1داند: می الزم مطلوب ی نانونگذاری االم حکومت برنراری برای را اااای گام
نیز  محمود طالقانی ال  اید(. آیت17 :1982. نگارش یک نانون خوب )نایینی، 2ملی ی  شورای

کرد ک  وب ی باکی یت معتقد بود ی تأکید میی موازین ااالمی ی نانونگذاری خب  رابط 
 (. امام خمینی17: 1961اات )طالقانی،  آلایده نانونگذاری در مذهب رامیت مبین ااالمیت،

کرد ایشان تأکید می .اات نانونگذاری کشور یک برای مسائل ترینضریری نیز معتقد بود ک  از
 نانون با ک  کسانی نامید ی ااالمی کشور اآن ر تواننمی نکند، حکومت نانون ک  کشوری در ک 

 (.191 :1987اند )نادری، مخالف ااالم با اند،مخالف
نانون اااای جمهوری ااالمی ایران شورای  4ضمن توج  ب  مطالب مذکور، طبق اصل 

ی نوانین ی مقررات کشور را با موازین ااالمی بر عهده دارد. نگهبان مسئولیت تطبیق کلی 
مورد تأکید نانون  (18)«احکام ااالم»ی آنچ  با عنوان  (17)«موازین ااالمی»عنوان  انتضای کلی

اااای نرار گرفت ، آن اات ک  نوانین عادی ب  لحاظ شکلی ی ماهوی مغایرتی با موازین 
خصوص چنانچ  مجلس شورای ااالمی را در دیدگاه نظام یالیی شرعی نداشت  باشند. ب 

ضریرت  (13)،کنیم تلقی الفراغةمنطقی حوزهرای نانونگذاری در عنوان نهادی مشورتی بب 
عنوان ساادار موازین شود ی شورای نگهبان ب تر میتدیین نوانین خوب ی باکی یت، ریشن

توان گ ت ک  چنانچ  نوانین فاند ری در یک تحلیل میکند. ازاینااالمی بر این امر نظارت می
آنان عدیل از موازین ااالمی اات ی شورای نگهبان حق باشند، در حقیقت تصویب  کی یت

در « ش افیت»هایی مانند نظارت بر این نوانین را دارد. از اوی دیگر، گاهی یجود کی یت
مصوبات مجلس برای افهارنظر شرعی شورا ضریری اات ی شورا الجرم از افهارنظر شرعی 

البت  این امر بدان معنا نیست رزد. یدر خصوص مصوبات مبهم ی فاند ش افیت الزم امتناع می
های مورد های خوب ی باکی یت بودن نوانین را همان مالکک  اندیشمندان ااالمی نیز مالک
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هایی مانند هنجاریت، دانند. بلک  مدعای این مقال  آن اات ک  مالکاشاره در این نوشتار می
گذاری خوب در اندیش  نانون کننده اهدافش افیت، عدالت ی... ب  صورت غیرمستقیم تأمین

  ااالمی اات.

 های بنیادین افراد. تأمین حقوق و آزادی2-2-3
نانون اااای  9های بنیادین افراد از اصول مهمی اات ک  در اصل دفاع از حقوق ی آزادی

در ذیل « در حدید نانون ی اجتماعی ایاای هایآزادی تأمین»جمهوری ااالمی ایران با عنوان 
یف دیلت جمهوری ااالمی ایران نرار داده شده اات. این یفی   در بخش نانونگذاری یفا

ی نظارت جا ک  شورای نگهبان نیز یفی  یقیناً از یفایف مجلس شورای ااالمی بوده ی از آن
بر مصوبات مجلس را دارد، با کمک ی تالش در جهت تدیین نوانینی باکی یتِ مطلوب، حقوق 

کند. در حقوق فرانس  نیز نوانینی یند نانونگذاری تأمین میآین افراد را در فرهای بنیادی آزادی
هاات، باید دارای ص تی عام ی مجرد باشد تا ها ی ضمانتی حقوق، آزادیک  محدیدکننده

صورت کلی از یفایف نهاد دادرای اااای اینک  تأثیرات من ی در بر نداشت  باشد؛ این امر ب 
(. از همین منظر برخی حقوندانان معتقدند ک  سااداشت حقوق 118: 1987اات )شکر، 
های نانون اااای ایجاد کند تواند بیشترین حجم مشریعیت را برای دادگاهشهریندان می

(. در این حالت، نبود نوانینی بهنجار، ش اف، متنااب، عادالن  41: 1934)گرجی ازندریانی، 
عنوان اندازد ی شورای نگهبان ب افراد را ب  خطر میهای بنیادین شک حقوق ی آزادیی... بی

 یند نانونگذاری، بر این امر نظارت عالی  دارد.آنهاد نافر بر فر

 قوانین کیفیت بر نگهبان شورای نظارت .3
در این بخش با تعمقی کامل در مجموع  نظرهای شورای نگهبان در خصوص مصوبات 

های کی ی نانون )ک  در بخش نبل بر ییژگی ی نظارتِ شورامجلس شورای ااالمی، نحوه
 گیرد. بررای شد( مورد مدان  نرار می

 . هنجاریت قانون3-1
نانون باید یاجد هنجارهای حقونی باشد تا بتواند اجرای احکام خویش را تضمین کند ی 

توان دریافت را تنها در رییکرد ماهوی ب  نانون می« هنجاریت»منطق حاکم بر این 
(LAURANS, 2006: 388 شورای نگهبان نظارت بر هنجاریت نوانین را ب .)  صورتی سیوات

کند، زیرا شورا کمتر معیارهای ماهوی را برای شنااایی ارزش هنجاری نوانین در اعمال نمی
کند. در حقیقت، تنهایی ک ایت میگیرد ی در نگرش آن، معیارهای شکلی نوانین ب نظر می
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توان رییکرد شود ی نمینین ب  نوع نانون مورد بررای مربوط مینوا« هنجاریت»نظارت بر 
ی شورای نگهبان تحلیل کرد. از اوی دیگر، نظارت بر هنجاریت ثابت ی مشخصی را در ریی 

الی نظارت شرعی ی های شورا یجود ندارد ی فقط از الب عنوان نظارتی مستقل در نظری ب 
ی هنجاریت نوانین را در زمین گهبان های شورای نتوان دغدغ اااای بر مصوبات مجلس، می

 ااتنباط کرد.
های تالش در جهت ایجاد عنصر هنجاریت برای نوانین مصوب مجلس نخستین رگ 

ی نانون الیح »در خصوص  21/6/1961توان در نظر شورا در تاریخ شورای ااالمی را می
کند ک : ان در نظر خود تأکید میکرد. در این خصوص، شورای نگهبمشاهده « مجازات ااالمی

الف( موارد تعزیرات در نانون مجازات مستقصی ذکر گردد، ب( انواع تعزیرات صریحاً ذکر 
شود ی ج( در هر مورد خصوصیت تعزیر از حیث کمیت ی کی یت صریحاً ذکر شود )مرکز 

 گ ت  چنینینا بند این ابتدای (. شورای نگهبان در279: 19، ج1984تحقیقات شورای نگهبان، 
 نکات تعزیرات مورد در اااای نانون مرتبط  اصول ی شرعی موازین رعایت منظورب : »اات
ری شورا در این نظر، در مقام تأکید بر لزیم رعایت ضوابط شرعی در ازاین. «شود رعایت ذیل

 ی این نظر شرعی،توان گ ت ک  شورا در ضمن ارائ نانون بوده اات. اما در عین حال می
صورت ضمنی ب  ییژگی بایدانگار ی الزام معطوف ب  کی ر نانون نیز اشاره دارد ی از اوی ب 

 برای نانون نیز خواهد بود.« عنصر ش افیت»ی عملی این تأکید شورا، تأمین دیگر نتیج 
اصالح موادی از نانون »ی شورای نگهبان در مورد الیح  16/8/1986ی تاریخ نظری 

ی انتصادی، اجتماعی ی فرهنگی جمهوری ااالمی ایران ی اجرای واع ی چهارم تبرنام 
این نظری ، شورای  28نیز شایان توج  اات. در بند « نانون اااای 44های کلی اصل ایاات

کار گرفت  ی تأکید کرده را ب « مقررات حشو»نگهبان برای نخستین بار ریش جلوگیری از 
 م هوم تبصره یجود ماده اصل در مندرج حکم ب  توج  با ،1 الحانی یماده یتبصره»اات: 
آدرس اینترنتی:  ب  ی جامع نظرات شورای نگهباناامان  در )مندرج« ندارد

http://nazarat.shora-rc.irکارگیری ی ب تواند طلیع (. این نظر بیش از نظرهای نبل می
ر، اگر این ریند ادام  یابد، عبارت دیگمعیارهای ماهوی نانون تواط شورای نگهبان باشد. ب 

های شورای نگهبان بوده اات، ب  تلقی ماهوی م هوم شکلی نانون ک  تاکنون یج  غالب ریی 
 یابد.از آن دگردیسی می

شود ک  شورای نانون اااای ی شورای نگهبان، اشاره میتر ریی برای ارزیابی دنیق
الزامات هنجاریت نانون را عینیت بخشیده  صورت فعال، برخی ازعنوان نهادی ک  ب فرانس ، ب 

، در نالب حمایت از 2114ی ژیئی  23ب  تاریخ  500DC-2004ی اات، در تصمیم شماره
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اعالم  (21)«موارد خنثی در نانونگذاری»امنیت حقونی، نصد خویش را برای جلوگیری از یجود 
 .(WERPEAUX, 2004: 1760کرد )

 . شفافیت قانون3-2
بندی خاصی از نوانین جمهوری ااالمی ایران تعریف، چارچوب یا طبق نانون اااای 

توان یافت؛ ری مبنایی برای اصل ش افیت نوانین در نانون اااای نمیارائ  نکرده اات؛ ازاین
بدین ابب، شورای نگهبان برای نظارت بر این مهم از اایر اصول منشعب از اصل امنیت 

یع اصول منشعب از اصل امنیت حقونی این امکان را برای ی یاگیرد. گسترهمی حقونی بهره
آیرد تا در نالب دیگر اصول، بر ش افیت نوانین نظارت کند )ییژه، یجود میشورای نگهبان ب 

(. اما در این میان، شورای نگهبان برای جبران فقدان مبنای الزم در نانون 223-299: 1931
جوید. در این راهکار، چون برای ه بهره میاااای برای اصل ش افیت، از راهکاری ییژ

ها ضریری اات، در آن« ابهام»افهارنظر در مورد مصوبات مجلس شورای ااالمی، فقدان 
های کند تا نوانینی با ابهامشورای نگهبان از این طریق مجلس شورای ااالمی را یادار می

نک  مقدمات الزم را در مصوبات هرچ  کمتر ب  تصویب براانند. ب  بیان دیگر، شورا در عین ای
کند. کند، ش افیت الزم را در نوانین نیز مطالب  میی خویش مهیا میمجلس برای ای ای یفی  

های شورای نگهبان تابعی از یفایف آن، یعنی صیانت ری تضمین اصل ش افیت در نظری ازاین
شود تا ریندی موجب می رید ی همین نقش تبعیشمار میاز نانون اااای ی نظارت شرعی، ب 

های هایی از این ریی های ذیل، نمون مشخص در این نوع نظارت یجود نداشت  باشد. مثال
 کشد.متغیر را ب  تصویر می

ی ش افیت نانون برای ایلین بار در نظر این شورا موضع شورای نگهبان در خصوص مسئل 
بیان شده اات. شورا در نظر  9/4/1961در تاریخ « ی آبطرح توزیع عادالن »در خصوص 

تعاریف ی اصطالحات فنی ی عنایین نانونی اگر مبین نباشد تصویب »دارد: خود اشعار می
تعاریف ب  سس از تصویب  کند ی ایکال ایننانون م هوم صحیح ی معنای معقولی سیدا نمی

ی آن را رنظر دربارهای ک  بعداً تصویب خواهد شد، مصوب  را غیرمعتبر ی افهانام نانون ی آیین
 شورای تحقیقات مرکز)« اازداز لحاظ انطباق با موازین شرعی ی نانون اااای غیرممکن می

 لزیم بوده، شورا مدنظر جااین در با اینک  از یک منظر آنچ  (.223-228: 19ج ،1984 نگهبان،
ب  اینک  لکن با توج   اات، دیگری ب  تقنین ت ویض عدم ی اااای نانون 82 اصل رعایت

تر ب  مجلس شورای طور کامل ی بدین اعالم نظر جزییشورای نگهبان این مصوب  را ب 
ی ش افیت اهمیت خاصی در نظرهای نماید، ناگ ت  سیداات ک  مسئل ااالمی عودت می
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ی مت ایت در ی مذکور، شورای نگهبان ب  دی مقول دادرس اااای ایران دارد. در نظری 
منظور داخت  اات: نخست، لزیم مبین بودن تعاریف ی اصطالحات ب ش افیت نوانین سر

فقدان ابهام  افهارنظر از جهت انطباق با موازین شرعی ی نانون اااای ی دیم، لزیم ش افیت ی
ی نخست اات. ب  بیان دیگر، شورای نگهبان دی نوع در موضوع احکام نانونی ک  مکمل مقول 

 داند.ای مصوبات مجلس ضریری میرا بر« موضوعی»ی « حکمی»ش افیت 
« ی محصوالت کشایرزیی بیم الیح »شورای نگهبان در خصوص  28/1/1962نظر تاریخ 

این  2کند. در بند تأکید شورای نگهبان در خصوص ش افیت حکمی نوانین را مشخص می
اات: های این الیح  را با صراحت متذکر شده نظری ، شورا فقدان ش افیت در یکی از تبصره

نظر میان مخبر کمیسیون مربوط  ی یک موجود اات ی اختالفبا توج  ب  ابهامی ک  در تبصره»
بندی ی عبارات ی نمایندگان یزارت کشایرزی در ت سیر آن نیز مؤید آن اات، باید در جمل 

ای گیری شورا تا چ  حد ی در چ  محدیدهاین تبصره تجدیدنظر شود تا معلوم شود ک  تصمیم
 مرکز)« ی مسئولیت یزیر کشایرزی در نبال تصمیمات این شورا ب  چ  کی یت اات اات

  (.921: 19ج ،1984 نگهبان، شورای تحقیقات
ی صورت جست  ی گریخت  بر مسئل شورای نانون اااای فرانس  بعضاً ب  1338تا اال 

بر نانون اااای  کرد، اما این نظارت دارای ااختاری دنیق ی مبتنیش افیت نوانین نظارت می
ی عطف نظارت شورای نانون اااای برای نظارت بر ش افیت نوانین در فرانس  نبود. نقط 

اات. در این تصمیم شورای نانون  1338ژیئن  11ب  تاریخ  401DC-98ی تصمیم شماره
عنوان مبنای اصل ش افیت ب  رامیت را ب  1328نانون اااای اال  94ی اااای فرانس  ماده

راد ک  شورای نانون نظر می(. در این تصمیم ب BEN MERZOUK, 2003: 395ت )شناخ
اااای بین مقررات نانض اصل فقدان صالحیت من ی ی نانض اصل ش افیت مرز دنیقی 

ی ترایم کرده اات. اما ریند شنااایی اصل ش افیت باز هم ادام  یافت ی در تصمیم شماره
2001-455DC  این مرجع برای نخستین بار آشکارا از اصل ش افیت  2112ی ژانوی  12ب  تاریخ

 (.VALEMBOIS, 2002: 281عنوان اصلی یاجد ارزش نانون اااای نام برد )ب 
توان گ ت ک  شورای نگهبان نظارت بر ش افیت ی دی مرجع مذکور میدر تحلیلی از ریی 

صوبات کی ری با جدیت ها در منوانین را در سیوند با اصل نانونی بودن جرائم ی مجازات
ییژه تعهدات مالی نیز ی ش افیت نوانین مالی ی ب کند. همین امر در حوزهبیشتری دنبال می

های موجود ی ابهامها، شورا مرانب اات تا در نتیج نابل مشاهده اات. در این گریه از نظری 
این امر در حالی  (21) ی ااالن  بر دیلت تحمیل نشود.در نوانین بار مالی مضاعف بر بودج 

دنبال محمل نانون اااای های خود ب اات ک  شورای نانون اااای فرانس  نیز برای نظارت
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اات ی برای تحرک بیشتر نظارت بر ش افیت نوانین، این مقول  را با دیگر اصول حقوق 
 دهد.اااای سیوند می

 . ثبات3-3
نلمداد کرده « نظام صحیح اداری» شورای نگهبان داشتن ثبات نوانین را گامی در رااتای

طرح تغییر جدیل حقوق ی ضوابط سرداخت »نظر شورا در مورد  12/1/1971اات. در تاریخ 
مبین همین موضوع اات ی تأکید « مستخدمین مشمول نانون ااتخدام کشوری ی نضات

از اینک  این نظر ک  داللت بر یکسال  بودن این نانون دارد صرف 19ی همچنین ماده»... کند: می
طبق  71ک  برای اال 8ی ی تبصره 2ی باشد، با مادهترتیب با نظام صحیح اداری مغایر می

 جامع یاامان  در مندرج)« رادنظر میهمین مصوب  تعیین تکلیف شده اات متنانض ب 
ن همچنین شورای نگهبا (.http://nazarat.shora-rc.ir: اینترنتی آدرس ب  نگهبان شورای نظرات

شک امنیت حقونی کند ک  بیی نظام اداری کشور تلقی میزنندهثبات را برهمنانون بی
ی ثبات، امری بدیع اات؛ دار خواهد ااخت. این نظارت شورا بر مسئل شهریندان را خدش 

های بعدی مورد توج  نرار نگرفت  اات. شود ی در نظارتهرچند ب  همین یک مورد ختم می
ن مسئل  نباید از نگاه اعضای محترم شورای نگهبان مغ ول بماند ک  یجود بدیهی اات ک  ای

خواهد داشت ک  هم مقامات را در « تورم تقنینی»عنوان ثبات، آایب دیگری ب نوانین بی
کند ی هم احتمال تعرض ب  حقوق ی اجرا با انبوهی از نوانین نااخ ی منسوخ مواج  میمرحل 

 (22)واهد داد.بنیادین افراد را افزایش خ

 پذیری و قابلیت اجرا. تحقق3-4
سذیری ی نابلیت اجرای نانون نقش چشمگیری در نظرهای شورای نگهبان دارد. در تحقق

طرح نانونی ایجاد تسهیالت برای ایثارگران انقالب »شورا در نظری در مورد  11/2/1963تاریخ
با توج   11ی در ارتباط با ماده»دهد: ، ب  مجلس شورای ااالمی تذکر می«ااالمی ی جنگ تحمیلی

ب  اایر نوانین ی مصوبات ک  برای طبقات دیگر نیز درصدهایی تعیین شده، باید نابل اجرا بودن آن 
 در مندرج)« کندها از صددرصد تجایز میدر نظر گرفت  شود؛ با احتسابی ک  شده فاهراً اهمی 

 (. http://nazarat.shora-rc.ir: نترنتیای آدرس ب  نگهبان شورای نظرات جامع یاامان 
 تطبیق ی نگهبان شورای نظارت مصداق ی اات نگهبان شورای تذکرات جزء مورد این

 نسمتی معموالً نگهبان شورای یریی  در. گیردنمی ی دنیق کلم  نرار کامل معنی ب  مصوبات
 بحث دی ریازاین ارد؛د یجود شدهارائ  نظرهای از برخی در یادآیری یا تذکرات عنوان تحت

 نگهبان شورای اخیر، هایاال طی ک  شودمی مشخص هاریی  بررای اند؛ لکن درجداگان 
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 اوم ی دیم مراحل در ک  نظرهایی در ی کندمی سیگیری جد ب  را خود تذکرات شدن عملی
. اتا کرده داشت ، تأکید مدنظر تذکرات نالب در ک  اصالحاتی شدن عملی بر دهد،می ارائ 
 طرح» خصوص در 27/9/1934تاریخ  در خود ایل یمرحل  ینظری  در شورا مثال برای
 در: 1تذکر: »اات کرده بیان تذکرات نسمت در «ایاای هایگریه ی احزاب فعالیت ینحوه
 اصالح نیازمند نیست، حزب اعضای یهم  عمومی، مجمع از منظور اگر یک، یماده 2بند 

 شورای ریازاین ی نگرفت  نرار توج  مورد مجلس اوی از تذکر ینا فاهراً .«اات عبارتی
 ارائ  مصوب  همین خصوص در 11/3/1934تاریخ  در ک  دیم یمرحل  ینظری  در نگهبان
 یاامان  در مندرج) «اات نگردیده عمل شورا این 1 بند تذکر ب : »کندمی بیان اات، کرده
 (.http://nazarat.shora-rc.ir: نتیاینتر آدرس ب  نگهبان شورای نظرات جامع

ی انشای هایی عملی ب  مجلس در خصوص شیوهی شورا گاهی ب  انجام توصی این دغدغ 
ی تشکیالت، الیح »، نظر شورا در مورد 13/2/1974نوانین منجر شده اات ی در تاریخ 

شنی ب  این امر ریب « یفایف ی انتخابات شوراهای ااالمی اراار کشور ی انتخابات شهرداران
هایی ک  در بعضی از کند با توج  ب  اینک  نصابداللت دارد. در این خصوص شورا تأکید می

منظور تعیین اعضای شوراها نید شده، موجب تداخل اات ی مذکور ب الیح  7ی بندهای ماده
 ی در نتیج  مشکالت اجرایی را در بر خواهد داشت، منااب اات در این خصوص از جمعیت

 ب  نگهبان شورای نظرات جامع یاامان  در مندرج)کمتر شریع ی ب  جمعیت باالتر ختم شود 
 (.http://nazarat.shora-rc.ir: اینترنتی آدرس

ها نیز های نانونی نهادها ی ارگانشورای نگهبان در برخی از نظرهای خود از صالحیت
داتگاه دیلتی را بدین توج  ب  غافل نبوده اات ی عدم تعیین تکالیف برای هر اازمان ی 

ها را غیرمنطقی، غیرنانونی ی منجر ب  ی یجودی این اازمانهای نانونی ی فلس  صالحیت
طرح الحاق موادی ب  نانون ااماندهی ی حمایت از تولید ی »داند. اشکاالت اجرایی می

ی د، زیرا تبصرهگیرمورد ایراد شورای نگهبان نرار می 12/12/1988در تاریخ « ی مسکنعرض 
گذارد، ی بنیاد مسکن انقالب ااالمی میاین طرح صدیر اند را ب  عهده 1ی ماده 2بند 

 یاامان  در مندرج)های ذاتی اازمان ثبت ااناد ی امالک کشور اات ک  از صالحیتدرحالی
 (.http://nazarat.shora-rc.ir: اینترنتی آدرس ب  نگهبان شورای نظرات جامع

 بودن قانون دالنه. عا3-5
شدن ماهیت نوانین در نظر شورای نگهبان در تاریخ  های تالش برای عادالن نخستین جلوه

نوعی در مقام شود. در این نظر شورا ب مشاهده می« ی نانونی معادنالیح »در مورد  4/3/1961
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نک  تأیید یزارت لحاظ ایب   91ی در ماده»دفاع از حقوق شهریندی برآمده ی افهار داشت  اات: 
بودن عملیات اکتشافی مقرر شده ی در صورت اختالف بین یزارت  معادن ی فلزات مالک مثبت

معادن ی صاحب سریان ، رایدگی ی رفع اختالف را ب  دادگاه صالح ارجاع ننموده اات، رعایت 
 (.216: 19ج ،1984 نگهبان، شورای تحقیقات مرکز)« حق صاحب سریان  نشده اات

کل  1962ی االی بودج الیح »شورای نگهبان در خصوص  26/12/1961یخ نظر تار
ی شورا ی عادالن  بودن نانون داللت دارد. در این الیح تری بر مسئل طور صریحب « کشور

شود ک  اازمان این نکت  را متذکر می 92ی در مورد نسمت اخیر تبصره»افهار داشت  اات: 
ک  تبلیغات ی خود در ریاتاها نموده اات درصورتیم بودج تبلیغات را ملزم ب  صرف دیاو

« االصول باید با توج  ب  امکانات اازمان در نقاطی ک  نیاز بیشتر اات انجام شودااالمی علی
 (.992: 12ج ،1984 نگهبان، شورای تحقیقات مرکز)

طق ی تأایس شرکت اهامی داریخان  در منای اجازهالیح »شورای نگهبان در مورد 
مباشرت دیلت در تصدی مشاغلی مانند موضوع  21/3/1964تاریخ  ب « محریم ی نیازمند کشور

نانون اااای دانست  ی در ادام   44ی یفایف دیلت ی مغایر با اصل الیح  را خارج از محدیده
بدیهی اات در مناطقی ک  »... ب  عدالت کردن نانون تأکید کرده اات:  در رااتای معطوف

اری محسوس ی موجب زحمت اهالی باشد، دیلت موفف اات با توزیع مستقیم داری کمبود د
 شورای تحقیقات مرکز)« ی یا با تشویق ی کمک ب  دایطلبان تأایس داریخان  اندام نماید

 (.229: 12ج ،1984 نگهبان،
 (29)«عدالت توزیعی»راد ک  مبنای نظرهای شورا در دی مورد مذکور، بیشتر نظر میب 
لکن آنچ  مسلم اات، مبنای شورای نگهبان در عدالت، عدالت توزیعی ااالمی اات  اات؛

 ی درآمد در هانابرابری هم ، تقلیل برای اااای نیازهای ک  دارای اهدافی از جمل  تأمین
مردم ی...  میان برادری حس ای، تقویت اموال یتص ی  ی کنندهسرداخت باطنی ثریت، تزکی 
(. تأمین این نوع عدالت در متن ی محتوای نانون، یقیناً بیشترین 23-27: 1973اات )زرنا، 

 آیرد.کی یت را برای نواعد حقونی ب  ارمغان می

 . تناسب و انسجام3-6
ی نگارش نوانین را مورد ی هماهنگی ی تنااب در شیوهشورای نگهبان همواره مسئل 

ر ذیل اصول فنی نانونگذاری مورد توان دی تنااب ی انسجام را میتوج  داشت  اات. مسئل 
اشاره نرار داد ک  از دی نظر نابل بررای اات: نخست اصول مربوط ب  زبان متن ی دیم اصول 

 شود.مربوط ب  ااختار متن. در زیر نظرهای شورای نگهبان تحت این دی عنوان بررای می
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 . اصول مربوط به زبان متن3-6-1
: نخست تذکر در خصوص ابهامات متن نانون ی گیرداین نظارت در دی نالب صورت می

 نگارشی. ی تایپی اغالط خصوص در تذکر دیگری

 قانون متن ابهامات خصوص در تذکر .3-6-1-1
 برای دنیق تکلیف تعیین عدم ی گوییمجمل مانند گوناگونی صور ب  اغلب ابهامات این

 ناراا بودن نوانین، از مت ایت ی متنانض هایبرداشت یشائب  یجود نانون، اجرای مقام
 منجر نانون از اوءاات اده یا ناصحیح اجرای اجرا، عدم ب  اات ممکن ک  نحویب  عبارات
 در نظر اعالم امکان عدم فقهی، خاص عنایین از مانع ی جامع تعاریف یارائ  عدم شود،

 دلیلب  دافرا حقوق نقض نانون، متن در ابهام دلیلب  اااای نانون ی شرع با مغایرت خصوص
اات. ب  عنوان مثال  گرفت  نرار تذکر مورد نگهبان شورای تواط... ی نانون متن ابهامات

، 28/12/83تاریخ 41312، 8/4/78تاریخ 4311، 12/2/79تاریخ 6136توان ب  نظرات شماره می
 ب  نگهبان شورای نظرات جامع یاامان  در مندرج)ی... اشاره نمود  18/11/32تاریخ 9366
 (.http://nazarat.shora-rc.ir: اینترنتی سآدر

 نگارشی و تایپی اغالط خصوص در . تذکر3-6-1-2
 ارائ  متعددی موارد در نیز نوانین نگارشی ی تایپی اغالط خصوص در نگهبان شورای تذکرات

 یجایجاب  ی تایپی اغالط مانند گوناگونی دالیل ب  ایرادها این ک  گ ت توانمی کلی طوری ب  شده
 کلمات از اات اده نکردن ها،تبصره ی مواد هایشماره تأخر ی تقدم در دنتیبی کلمات، ی حریف
 حشو یجود زبان، داتور نواعد رعایت عدم ی نگارشی ایرادهای نانونی، عبارات در ریان ی فارای

 عمقاط از برخی در هااازمان ی نهادها از برخی خارجی نبود ب  توجهیبی عبارات، برخی در
 ی تعداد ب  توجهیبی نویسی،نانون معمول هایشیوه برخالف تبصره بر تبصره ایجاد خاص،
 هایاااانام  از ریان ی دنیق هایترجم  انجام ندادن متنی،بین ارجاعات در مواد هایشماره
 اراال ها،اازمان این ب  ایران الحاق نانون تصویب هنگام المللیبین هایارگان ی هااتحادی 

 اعالم... ی مصوب هایتبصره ی مواد تعیین بدین ی امضا فاند غیررامی ایراق در مجلس مصوبات
 .اات داشت  ایرادات این کردن برطرف ب  ایییژه اهتمام همواره نیز ااالمی شورای مجلس ی شده
 48974، 28/9/66تاریخ 8974، 91/2/61تاریخ 4399شماره نظرات ب  توانمی مثال عنوان ب 
 ی... اشاره نمود. 13/11/32تاریخ 2192، 26/7/31یختار

 . اصول مربوط به ساختار متن3-6-2
گاهی شورا ناهماهنگی یا تنانض را در صدر ی ذیل یک ماده گوشزد کرده ی گاهی این 

 هماهنگی بین مواد مختلف یک نانون یجود داشت  اات. نا
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 . هماهنگی در صدر و ذیل یک ماده3-6-2-1
مورد مدان  نرار گرفت  ی در « عدم تجانس»ی هماهنگی در نظر شورا با عنوان سئل نخستین بار م

طرح نانونی ایجاد تسهیالت برای ایثارگران انقالب ااالمی ی »در خصوص  11/2/1963تاریخ 
ک  نوع مجازات ی مرجع آن را تعیین کرده با  99ی ماده»افهار داشت  اات: « جنگ تحمیلی

« ی هیأت رایدگی ب  تخل ات اداری گذاشت  نامتجانس ااتها را ب  عهدهناش ک  تعیین آتبصره
 (.http://nazarat.shora-rc.ir: اینترنتی آدرس ب  نگهبان شورای نظرات جامع یاامان  در مندرج)

ی های آن نیز یجود داشت  باشد ک  نمون ها ممکن اات بین یک ماده ی تبصرهاین تنانض
طرح لزیم رایدگی دنیق ب  شکایات دایطلبین »در مورد  28/2/1978آن در نظر تاریخ 

تبصره یک از جهت »... مورد تذکر نرار گرفت  اات: « ردصالحیت شده در انتخابات مختلف
 تحقیقات مرکز) یاحده تنانض دارد ک  باید اصالح شودعبارتی نیز در بعضی موارد با اصل ماده

 (.843: 3ج ،1984 نگهبان، شورای

 . هماهنگی در مواد مختلف یک قانون3-6-2-2
کند. از نظر شورای نگهبان، ناهماهنگی در مواد یک نانون امکان ینوع خأل نانونی را ایجاد می

ی تشکیالت، یفایف ی انتخابات شوراهای ااالمی الیح »شورا در خصوص  13/2/1974در تاریخ 
 81یماده 23بند  1ی با تبصره 111ی دهما»افهار داشت  اات: « اراار کشور ی انتخابات شهرداران

 جامع یاامان  در مندرج)« شود ک  باید اصالح شوددر تعارض اات ی منجر ب  خأل نانونی می
 (.http://nazarat.shora-rc.ir: اینترنتی آدرس ب  نگهبان شورای نظرات

دی ماده های صورت ناهماهنگی در برخی از عبارتتعارض در مواد مختلف ممکن اات ب 
ی شرکت ملی طرح اااانام »شورای نگهبان در مورد  12/1/1932باشد ک  این امر در نظر تاریخ 

از اجتماع نمایندگان صاحب اهام »عبارت  8ی در ماده»مورد توج  نرار گرفت  اات: « ن ت ایران
رض اات متعا 4ی در ماده« متعلق ب  دیلت جمهوری ااالمی ایران»با عبارت « گرددتشکیل می

 (.http://nazarat.shora-rc.ir: اینترنتی آدرس ب  نگهبان شورای نظرات جامع یاامان  در مندرج)

 گیرینتیجه
 گ ت ، نتایج این سژیهش ب  شرح ذیل اات:با توج  ب  مجموع مطالب سیش

 های کی ی نوانین نیزهای شکلی ی عام نانون، ب  ییژگیبر ییژگی. در دنیای امریز عالیه1
بر شود ی در انت حقونی کشور فرانس ، شورای نانون اااای این کشور، عالیهتوج  می

کند. های کی ی نوانین مصوب نیز نظارت میتطبیق نوانین عادی با نانون اااای، بر ییژگی
های کی ی مورد نظر شورای هایی مانند هنجاریت، ش افیت ی ثبات از جمل  ییژگیییژگی
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توان مواردی مانند اات ی با تأملی در آرای حقوندانان مختلف، می نانون اااای فرانس 
 سذیری، عادالن  بودن ی تنااب را نیز ب  این فهرات اضاف  کرد.تحقق
ی دادرس اااای صرفاً صیانت از نانون اااای ی . فرض ایلی  آن اات ک  یفی  2

اات؛ اما هم شورای نانون جلوگیری از تصویب ی اجرای نوانین مخالف با هنجار برتر جامع  
اااای فرانس  ی هم شورای نگهبان در ایران، در ضمن انجام یفایف اصلی خود، از تصویب ی 

ک  شورای نانون اااای فرانس ، کنند. درحالیهای الزم جلوگیری میکی یت اجرای نوانین فاند
ی صریح، برخی از صورت ش اف با اتکا ب  برخی از اصول نانون اااای ی حقوق بنیادین، ب 

 شورای نگهبان ک  مواردی دهد، در بیشترهای کی ی نوانین را مورد انجش نرار میییژگی
 البت  ک  اات، بوده شرعی موازین یا اااای نانون اصول ب  مستند ارائ  کرده، نظرهایی چنین

 نظری موضوع این ب  مستقیماً شورا یلی یابد،می ارتباط هم تقنین کی یت موضوع ب  غیرمستقیم
 باید متن ک  بوده دلیل این ب  دانست ، مبهم را متن شورای نگهبان اات. برای مثال، اگر نداشت 
 مغایر اازد ی اگر اااای نانون ی شرع مهیای انطباق با را آن بتواند شورا تا باشد، فهم نابل

 مغایر یا بوده اااای نانون اصول اایر یا اوم فصل اصول ب  مستند دانست ، مردم حقوق
 .اات دانست  شرع موازین
. نظارت بر کی یت نوانین تواط شورای نگهبان نانون اااای جمهوری ااالمی ایران را 9

نباید چندان امری غیرموج  ی اندامی فرانانونی نلمداد کرد؛ چ  اینک  مواردی مانند ریح حاکم 
های بنیادین افراد، مبانی یبر نانون اااای، سااداری از موازین شرعی ی تأمین حقوق ی آزاد

 شوند.توجیهی این نوع از نظارت شورا نلمداد می
های اااای ی شرعی خود، بعضاً نظارت بر . هرچند شورای نگهبان، در ضمن نظارت4

ی فهور راانده، رییکرد شورا در موارد گوناگون از ی عملی ب  منص کی یت نوانین را در ریی 
احصایی ی ش اف بودنِ نوانین، فاند اصول ی ضوابط متقن ی نابل بهنجار بودن، عادالن  بودن

 ندارد، نظری هیچ هاییژگی این ب  اصوالً راد علت این امر آن اات ک  شورانظر میاات. ب 
 این شامل گاه ک  اات اااای نانون ی شرع موازین رعایت بوده، مهم شورا برای آنچ  بلک 

  .اتا نبوده گاه ی بوده نیز هاییژگی
 شورای یریی  در نوانین کی یت بر نظارت رییکرد از هایینشان  یجود . در هر حال، با2

 اااس، این بر ی ندارد یجود مذکور هاینظری  در خصوص این در جامع تحلیلی هنوز نگهبان،
 معیارهای باید ایران ااالمی جمهوری اااای نانون از صیانت مرجع یریی  ک  رادمی نظرب 

 .کند ارائ  ی فراهم را نوانین کی ی
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« حل معضالت نظام»تبیین حقوقی 
 در نظم حقوق اساسی ایران
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 ی حقوق ی علوم ایاای، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایراندانشکدهدانشیار حقوق عمومی . 1
 ران، بابلسر، ایرانی حقوق ی علوم ایاای، دانشگاه مازنددانشکدهدانشیار حقوق عمومی . 2

 ارشد حقوق عمومی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانکارشناس. 9
 

 5/6/9316: رشيپذ  3/3/9316: افتيدر

 چکیده
یکی از یفایف ی  عنوانب نانون اااای  111اصل  8در بند « حل معضالت نظام»اصطالح 

ود دارد، مانند مرجع ی اات. ابهاماتی در خصوص این بند یج کار رفت ب اختیارات رهبری 
برای معضل ک  در این  حلراه یمالک اعالم ی تشخیص معضل ی همچنین مرجع نهایی ارائ 

 زمین سااخ داده شود. در این  هاسراشتحلیلی تالش شده تا ب  این  -مقال ، با ریشی توصی ی
عضلی ک  شود ک  هر مبا دنت در مشریح مذاکرات شورای بازنگری نانون اااای آشکار می

کرد، تواط رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل  از طرق عادی نتوان آن را حل
، رهبری سس از اعالم آنعملی  یداخلی مجمع ی ریی  ینام آیین با شود. همچنین مطابقمی

موضوعی تواط مقامات اجرایی ی ایاای کشور، چنانچ  موضوعی را معضل تشخیص دهد، 
عنوان حل معضل یرید تواند مستقیماً در امری ب مجمع نمی ریازایندهد؛ ب  مجمع ارجاع می

داخلی مجمع، مجمع را در حل  ینام آیینمگر اینک  رهبر ب  آن ارجاع داده باشد.  ،داشت  باشد
عملی  ی. همچنین از ریی کندنلمداد میعنوان هیأت عالی مستشاری برای رهبر معضالت ب 

دهد، عمل هبری با توج  ب  طریقی ک  مجمع فراریی ایشان نرار میراد ک  رنظر میب 
 را مقید ی مشریط اازد.  شدهطریق ارائ ند؛ هرچند ممکن اات در مواردی کمی

نانون اااای، مجمع تشخیص مصلحت  111اصل  ،رهبریاختیارات  :گان کلیدیواژ
  معضالت نظام. ،نظام
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 مقدمه
 هایبخش در را حکومت اختیارات ی یفایف اااای نانون نانون، حاکمیت اصل براااس

 ی ماندنمی بالتکلیف جامع  امور از امری هیچ ک طوریب  کرده، توزیع منطقی نحوب  مختلف
 شده نیز تأکید اااای نانون 27 اصل در مشخصی، همچنان ک  ضوابط براااس نوای حکومتی

 نظام موارد برخی در ک  داشت وج ت باید لکن(. 746: 1972هاشمی، )شوند اعمال می اات،
 نیز ی غیرطبیعی ی بحرانی هاییضعیت ی نشدهبینیسیش هاییچالش دچار کشور ایاای

 مواج  مشکل با را جامع  نظم ی امور طبیعی ریند شود ک می اجرایی ی نانونی کور هایگره
 چنین در. (44 :1981رجائی، ) نیست سذیرامکان عادی طرق از هاآن یفصلاازند ی حلمی

 امور، در اختالل بریز از جلوگیری ی کشور ایاای نظام ح ظ برای ک  ریدمی انتظار مواردی
نانون اااای فرانس   16در این زمین  در اصل . یجو شودجست نظام معضالت برای حلیراه

ی، جمهور در نظر گرفت  شده ک  اگر نهادهای جمهوری، ااتقالل ملچنین اختیاری برای رئیس
المللی را در معرض مخاطره ی ریند عادی نوای حاکم  را تمامیت ارضی ی اجرای تعهدات بین

ی کشور اتخاذ کند مختل دید، تصمیمات مقتضی را سس از مشورت با برخی مقامات عالی 
 سیریزی از سس کشور یاال ده تجربیات ب  توج  با (. در کشور ما نیز،276: 1934)مهرسور، 
 ک  نظام معضالت حل» اااای، نانون 111 اصل 8 در بند اااای، نانون بازنگری در انقالب،

 در یفایف ی اختیارات «نظام مصلحت تشخیص مجمع طریق از نیست حل نابل عادی طرق از
 . اات مقرر شده رهبری

 ی م هوم راد،می نظرب  جدی تأمل محلنانون اااای  111 اصل از بند این در آنچ 
 مرجع اااای نانون ک  رادمی نظرب . نباشد حل نابل عادی طرق از ک  اتمعضلی ا مصداق

 نابل عادی طرق از ک  ایگون ب  آیدمی شمارب  معضل عنوانب  امری این مسئل  را ک  تشخیص
 شخص یرا بر عهده معضل حل چگونگی همچنین. اات دانست  رهبری شخص نباشد، حل

گیرد؛ اگرچ  ابهاماتی در این زمین  می صورت مجمع طریق از البت  اات ک  داده نرار رهبری
 111 اصل 1 بند برخالف اااای نانون در اینک  توج  حائز ینکت  اخیر مورد در. یجود دارد

 ی یفایف از یکی عنوانب  مجمع با مشورت از سس نظام کلی هایایاات تعیین ب  ک 
 مجمع طریق از» عبارت از نانونگذار ،111 اصل 8 بند در شده، تصریح رهبری اختیارات
. بکند را مت ایتی معنایی بار یافاده تواندمی اات ک  کرده اات اده «نظام مصلحت تشخیص

 .دارد اهمیت کشور اااای نظم در نظام، حل معضالت یاکایی نظام حقونی حاکم بر ریازاین
ها وق اااای ایران ب  این سراشبا این توصیف، این مقال  در نظر دارد تا با تأملی در نظم حق

 عنوانب  امر یک تشخیص در را خاصی یضابط  مالک ی توانمی سااخ دهد ک  ایالً، آیا
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کرد؟ ثانیاً،  شنااایی رهبری اوی از شدهارجاع موارد در عادی طرق از حلِ غیرنابل «معضل»
اات یا اینک   التمعض حل برای مجمع تواط شدهارائ  یطریق  سذیرش ب  ملزم رهبری آیا

کننده نیست ی صرفاً نقش مشورتی دارد؟ برای عنوان طریق حل معضل، مرجعی تعیینمجمع ب 
تحلیلی ی با تکی  بر مقررات موجود ی -ها، ب  ریشی توصی ییجوی سااخ این سراشجست
معیارهای اعالم ی تشخیص  (1)،ی عملی رهبری ی مجمع، مرجع اعالم ی تشخیص معضلریی 
 شوند.ترتیب بررای می( ب 9حل معضل )ی راه( ی مرجع ارائ 2ل )معض

 مرجع اعالم و تشخیص معضل . 1
شوند، در حد اختالف بین نوا هستند ک  بسیاری از مشکالتی ک  در نظام ایاای حادث می

نانون اااای نرار گرفت  اات ی برخی مشکالت هم هرچند سیچیده  111اصل  7موضوع بند 
توان در نانون اااای یا فرایندهای ایاای ی حقونی کشور حل آن را میاند، راهرنظر میب 

توان معضل نلمداد کرد، اهمیت زیادی دارد ی ری تشخیص اینک  چ  امری را مییافت. ازاین
توانند بریز یک معضل در نظام را شنااایی ی اعالم کنند، موضوع مهمی اینک  چ  مراجعی می

 شود.ترتیب ب  موضوع مرجع اعالم ی تشخیص معضل سرداخت  میدام  ب ری در ااات. ازاین

 مرجع اعالم معضل .1-1
این  4/12/1966 ی 24/11/1966مصوب  نظام مجمع تشخیص مصلحت ینام ایلین آییندر 

نام  ک  حسب نظر امام این آیین 11ی ، صرفاً براااس ذیل مادهمجمع ک  ب  تأیید امام رایده بود
با موافقت اکثریت « موضوعات ی مسائل مهم »تواند در بود، مقرر شده بود ک  مجمع می درج شده

چ   اینک در خصوص (، یلی 264: 1934گیری کند )مهرسور، اعضای حاضر در مجمع تصمیم
 گون این؛ لکن بود دهکرند، اکوت کنرا اعالم  این موضوعات ی مسائل مهم توانند کسانی می

نگاری ب  امام خمینی اعالم با نام  ،ها بودا ی مقاماتی ک  موضوع مربوط ب  آننهاده اغلببود ک  
مبارزه با مواد مخدر طی گزارشی جامع ی کامل ینت اتاد مدیرکل  طور مثال،ب دند. کرمعضل می

 «معضل»عنوان از یضعیت موجود در شرق کشور ی اعتیاد در شهرها ب  امام، این موضوع را ب 
( ی مصاحب  با اردار مهدی ابویی http://www.farhangnews.ir/content/130464 :ک.ن) دندکراعالم 

بعدها در تاریخ  .کردموارد مجمع حسب ارجاع امام مبادرت ب  یضع نانون می در این
برای « مصلحت نظام ی ااالم»امام اختیار نانونگذاری را ک  ب  تعبیر امام، ب  انتضای  8/11/1967
بوده، از مجمع الب کرده ی صالحیت مجمع را ب  رایدگی « های کور نانونیگره» کردن اریع باز

 (.41-41ی  92: 1971ب  موارد اختالف بین مجلس ی شورای نگهبان محدید کردند )مهرسور، 
شدنی نیست، در بازنگری نانون لکن حل معضالت نظام در مواردی ک  از طرق عادی حل
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از طریق »گنجانده شد با این نید ک   111رهبری در اصل  اااای در ذیل یفایف ی اختیارات
ی مصوب نام صورت سذیرد. با یجود این، در ایلین آیین« مجمع تشخیص مصلحت نظام

ب  تأیید  21/3/68ب  تصویب مجمع ی در  2/8/68مجمع سس از بازنگری نانون اااای ک  در 
ت نگرفت. اما در بازنگری ای ب  مرجع اعالم معضل صوررهبری راید، همچنان اشاره

« ب»ک  ب  تأیید مقام رهبری نیز راید، در فرازی از بند  9/8/1976ی داخلی مجمع در نام آیین
شود، سس از مورد معضل ک  از اوی مقام معظم رهبری ارجاع می در»مقرر شد:  27ی ماده

اات، توضیح  یزیر یا رئیس داتگاه مربوط ک  معضل را مطرح کرده طرح ی توضیح مسئل ،
شود ک  مرجع اعالم معضل، یزیر یا رئیس ی مذکور چنین اات اده میاز ماده...«. خواهد داد

یزیر ینت کشور با  1987 ماهاردیبهشتدر داتگاه مرتبط با موضوع معضل اات. همچنان ک  
ای ام اجرایی آن، ن یآفرین در نانون انتخابات ی چرخ اشاره ب  برخی از موارد مبهم ی مشکل

در مجمع بررای « معضل»عنوان یک د ک  موضوع ب کری درخواات  نوشت یخطاب ب  رهبر
ی (. با این حال، از ریی 2: 1988)شریعتمداری،  ی راهکارهایی برای آن اندیشیده شود شود

اند ی حسب ارجاع آید ک  رؤاای نوا نیز در مقاطعی ب  اعالم معضل سرداخت عملی چنین برمی
 معضل طور مثال،نظر کرده اات. ب بری، مجمع در خصوص این موارد بررای ی اعالممقام ره
ک  در ادام  ب  آن بیشتر اشاره خواهد « تواع  چهارم یبرنام  یالیح  212 یماده» ناشی از

در همچنین ینت مجلس شورای ااالمی ب  مقام رهبری اعالم شده اات.  ئیستواط رشد، 
ای نوشتند ی رهبری نام مقام جمهور ینت ب  س بانک مرکزی، رئیسانتخاب رئی کی یت معضل

: 1983)جوادی،  عنوان معضل ب  مجمع ارجاع دادندرهبری هم این موضوع را ب  در نتیج ،
  (.126: 1932 ،ینینگن یی آئ کونهادیزاده، نییرضا؛ 931

 مرجع تشخیص معضل  .1-2
این اات  راد،نظر میب نابل تأمل ااای نانون ا 111اصل  8بند  خصوص ای ک  درنکت 

د، اااااً باید شوعنوان معضل از اوی رهبری ب  مجمع ارجاع میک  آیا هر موضوعی ک  ب 
ی برای آن تواط مجمع ااتثنایحل از طرق عادی تلقی شده ی راه نشدنیحلعنوان معضل ب 

تدا موضوع را از حیث معضل مجمع از این صالحیت برخوردار اات ک  اب اینک ارائ  شود یا 
شرایط مذکور را تشخیص  چنانچ بودن آن از طرق عادی بررای کند ی  نشدنیبودن آن ی حل

با این توضیح، در ادام  ب  نقش ی جایگاه  ؛دکنسیگیری  111اصل  8داد، مراتب را حسب بند 
 سردازیم.در تشخیص معضل می رهبری ی مجمعمقام 

ح ظ نظام  اندیشی مبتنی برتدبیر ی مصلحت نقش ایشان در ی فقی براااس تئوری یالیت 
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راد ک  نظر می(، ب 131: 1939 ااالمی ی ااتقرار نظم ی صلح ی ثبات در جامع  )خسریی،
مرجع تشخیص معضل ی حل آن در موانعی ک  از راه نانونی امکان عمل نباشد یا اضطرار، 

این  (.111: 1981اا اد ی محسنی، )نج ی رهبری ااتمقام د، کنضریرت ی فوریت ایجاب 
نانون اااای مقام رهبری در رابط  با نوای  27موضوع با توج  ب  جایگاهی ک  طبق اصل 

امر ی امامت یی  ییالیت مطلق  نظر زیری براااس آن، نوا باید  ااتگان  از آن برخوردار ا 
 . یابدمیری تموضوعیت بیشند، شول اعما

گرفت؛ چنانچ  سس از شخیص معضل تواط ایشان صورت میت ،امام رهبری در زمان
را ب  مجمع یاگذار  حل معضل اتاد مبارزه با مواد مخدر ب  امام، ایشانینت مدیرکل  ینام 
دند. معضالت اااای در کشور ک  از همان ابتدا مشخص بود رفع آن از مجاری متعارف کر

در (. 992: 1983 )جوادی، شدمیمع اپرده نظر موافق امام ب  مج باسذیر نیست، نانونی امکان
افهار  ه یرهبری نلمداد شد یعهده برمعضل نیز، تشخیص نانون اااای شورای بازنگری 

 یدهد این ب  عهدهحل معضالت نظام در مواردی ک  مقام رهبری ارجاع می» :شده اات
دهد یص میدهد، رهبر معضل  را تشخمجمع تشخیص مصلحت اات؛ یعنی رهبر سیشنهاد می

، 1963 شورای بازنگری نانون اااای،«)دهد ب  مجمع تشخیص مصلحتی سیشنهادش را می
 دهد یعنی اراین معضالت را رهبری ارجاع می»ک  اات همچنین افهار شده  (1649: 2ج

 صورت« )تواند شورای تشخیص مصلحت، معضالت کشور را بیاید حل بکندخود نمی
هنگامی  (. در یانع مجمع1649: 2، ج1963 ،اااای نانون یبازنگر شورای مذاکرات مشریح

شود ک  معضل از اوی رهبری تشخیص داده شده باشد. اگر در بحث معضالت یارد می
عنوان معضل برای کشور مطرح اات ی ب  راهکارهای رهبری تشخیص دادند ک  موضوعی ب 

عنوان یک معضل در داتور کار توانند داتور دهند ک  این موضوع ب مصلحتی احتیاج دارد می
 .(193-198: 1981 مجمع نرار گیرد )جع ری،

معضل آید ک  تشخیص میبا این حال، هرچند از فحوای مذاکرات شورای بازنگری چنین بر
تشخیص معضل تواط مجمع نیز امکان ی مبنی بر دیگرنظر  ،رهبری نلمداد شده یعهده بر

نانون »ی « عالی انتظامی نضات ینانون تشکیل محکم »تصویب  ای ک گون ب  مطرح شده اات،
مشخصی ک  بدین ارجاع را « اجلی ی شناانام  های مربوط ب  اانادتخل ات، جرائم ی مجازات

در این لکن (. 972: 1987 )ااکت، اندنلمداد کردهویت این نظر قابب تاند، رهبری بودهاز اوی 
خصوص  در) 1976ی داخلی مجمع مصوب نام آیین 26ی آنچ  از عبارت صدر ماده  زمین

( ی شوداایر اموری ک  از طرف مقام معظم رهبری ب  مجمع ارجاع می معضالت نظام ی
مورد معضل ک  از اوی مقام معظم رهبری  درنام  )این آیین 27ی ماده« ب»همچنین صدر بند 
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نظر رهبری اات ی آید، این اات ک  تشخیص معضل ی ارجاع آن حسب ( برمیشودارجاع می
نشدنی بودن یا مجمع خود در مقام این نخواهد بود ک  موضوع را رأااً بررای کند ی حتی حل

جا نباید این مهم را از یاد برد ک  در مواردی مقام نبودن معضل را تشخیص دهد. در این
جود عنوان معضل ب  مجمع، با توج  ب  اینک  یرهبری، با یجود ارجاع ابتدایی موضوع ب 

های های نانونی برای حل معضل از اوی مجمع مورد ادعا نرار گرفت، اات اده از راهراه
 212ی اند؛ همچنان ک  در جریان بریز معضل مادهنانونی را در ایلویت کار مجمع نرار داده

رئیس دفتر مقام رهبری مبنی  1/7/1989ی مورخ ی چهارم تواع ، سیری ابالغی ی برنام الیح 
عنوان معضل برابر نظر رئیس مجلس شورای ل  ب  طرح ی بررای موضوع ب داتور معظم بر

، خطاب ب  رئیس مجمع تأکید شده اات، 3/7/1989ی مورخ ااالمی در مجمع، در ابالغی 
شنیده شد ک  راه نانونی برای طرح ی حل این مسئل  در مجمع تشخیص مصلحت نظام یجود »

کند اات اده فرمایید. از آن راه نانونی ک  معضل را موضوعاً منت ی می دارد. شایست  اات ابتدائاً
 (.931: 1983)جوادی، « در غیر این صورت، ابالغ نبلی ب  نوت خود بانی اات

ی مقام رهبری در تشخیص ی ارجاع برخی آید ک  از ریی در ادام  این اؤال سیش می
عنوان معیارهای شنااایی ی اعالم این  عنوان معضل ب  مجمع چ  معیارهایی را بمسائل ب 
 توان ااتخراج کرد؟عنوان معضل میمسائل ب 

 اعالم و تشخیص معضل  معیارهای .2
اند، معضالتی عنوان معضل مطرح شدهگیری مجمع، مسائلی ک  ب های ابتدایی شکلدر اال

یر دنیق ی یضعیت نوسا بودن انقالب، عدم ت اا مانندند ک  شرایط حاکم بر آن زمان اهبود
همچنان  ،(24: 1981، تأثیر نبوده )مهرسور ی مالیریعنوان معضل بیب  هاآندر ارجاع  ،جنگ

در توضیح اینک   شده اات. ارجاعمعضالتی همانند تعزیرات حکومتی در این فضا  ک 
 یزیرنخستکسب تکلیف  سس از انتصادی،برای جلوگیری از ینوع تخل ات  91/12/1966

گذاری کاالها از طرف دیلت ی نیز مبارزه با نیمت یمحضر امام برای اجازهینت از 
در مصادیق با نظر ی مشورت »داده شد ک  با این نید ای گران ریشی، ب  دیلت چنین اجازه

اما (، 262: 21، ج 1983)خمینی مواوی، « گان  الزم اات عمل شوداکثریت رؤاای نوای ا 
، اختیار مجمع ای خطاب ب  رئیس ینتامام، طی نام  ،19/16/1967مجمع، در با تشکیل 

از دیلت  ،«بحمداهلل تعالی کار جنگ بدین جا رایده»ک  را با این توضیح  تعزیرات حکومتی
 فقهای حق حکومتی، چ  ی شرعی چ  تعزیرات، حدید» ابراز داشتند ک ی  ندالب کرد

زم اات مجمع تشخیص مصلحت، برای جلوگیری از فساد، ال یلی اات؛ الشرایطجامع
دهند نحوی ک  مصلحت را تشخیص میدر اجرا ی عدم اجرا داده، ی ب  تشخیص مصالح را
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مالک در اعالم ی تشخیص معضل  ری. ازاین(118: 21، ج 1983، مواوی )خمینی« عمل کنند
در انجام  جو حاکم بر آن زمان، تسهیل دلیلب های ابتدایی، خریج کشور از بحران در اال

کننده بوده اات. در این میان، رایدن ب  مقاصد مورد نظر داتگاه درخواات ی یفایف نانونی
ی حال آنک  اصالً معنای  شودمیموضوعی تحت عنوان معضل در مجمع تصویب  بساچ 

اما با بازنگری نانون اااای این اؤال . (72: 1986 ند )نلیخانی،کمعضل را متبادر ب  ذهن نمی
ست؟ در این یعنوان معضل چک  مالک در اعالم ی تشخیص موضوعی ب  شد مطرحدیگر  بار
در خصوص عملی  یباید ب  اراغ ریی ری ازاینداخلی مجمع ااکت اات ی  ینام   آیینزمین

 یک  از ریی شاخص  وجباتبرخی مبر این اااس، معضل رفت. ی اعالم تشخیص  هایمالک
 ب  شرح زیر اات: اات،اتخاذ نابل معضل عنوان ی ب موضوععملی رهبری در تشخیص 

 های قانونی در حل اختالفات قوامدی راهاناکار .2-1
از جمل  « گان حل اختالف ی تنظیم ریابط نوای ا »نانون اااای  111اصل  7ب  موجب بند 

ی ط یاایفایف ی اختیارات مقام رهبری اات. یاگذاری چنین شأنی ب  مقام رهبری اااااً ب 
نانون  27ی امر ی امامت امت ب  موجب اصل عنوان یالیت مطلق جایگاه یاالیی اات ک  ب 

نظر ایشان  اااای از آن برخوردارند ی براااس آن، نوای حاکم در جمهوری ااالمی باید زیر
ری اختالفاتی ک  در حد ناهماهنگی یا فقدان برداشت مشترک از یک نص اعمال شوند. ازاین

شدنی نیستند یا حدید صالحیت یک نوه ممکن اات بریز ک  از طرنی مانند ت سیر حلنانونی 
(، ی 64: 1932ی تنظیم ریابط نابل رفع هستند )غمامی ی خلف رضایی، یابند ی با اعمال کارییژه

یابند ی خااتگاه حقونی ی ایاای دارند، اما گان  بریز میعبارتی، اختالفاتی ک  بین نوای ا ب 
 111اصل  7(، در چارچوب بند 124: 1939انونی مشخصی ندارند )گرجی ی رضایی، حکم ن

شوند. در خصوص این اختالفات مقام رهبری یفصل مینانون اااای تواط مقام رهبری حل
تواند خارج از اازیکار نانونی مشخص برای حل اختالف ی تنظیم ریابط نوا عمل کند ی در نمی

(. اما چنانچ  124: 1939کند )گرجی ی رضایی، ااای اندام میرااتای اجرای کامل نانون ا
ی خدمات زا شکل گیرد ک  کارکرد منظم ی عادی نوا ی ارائ اختالف بین نوا در اطحی تنش

عمومی ب  شهریندان را مختل اازد ی این اختالف از طریق اازیکارهای عادی ی نانونی نابل 
ها بر مبنای اازیکارهای ( یا آنک  حل آن64: 1932یفصل نباشد )غمامی ی خلف رضایی، حل

 8ای را توجی  کند، موضوع ذیل بند العادهحل فوقی راهنانونی ب  مصلحت نباشد ی اضطرار ارائ 
 (. 124: 1939گیرد )گرجی ی رضایی، نرار می 111اصل 

ئیس مقام رهبری خطاب ب  ر 14/2/1981ی مورخ ای از حالت اخیر را در ابالغی نمون 
با توج  ب  اینک  مجلس محترم »شود ک  در آن اشاره شده اات: ینت مجمع  مشاهده می
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اند در مورد انتخاب دی ن ر عضو حقوندان ی محترم نضایی  نتوانست شورای ااالمی ی نوه
شورای نگهبان ب  توافق الزم دات یابند، ی این ممکن اات موجب تأخیر در مراام تحلیف 

در مجمع  111اصل  8(، موضوع در چارچوب بند 986: 1983)جوادی، « جمهور گرددرئیس
گیری نهایی در اختیار مقام رهبری نرار گیرد. بررای شود ی نظر مشورتی مجمع برای تصمیم

در جریان انتخاب ا  عضو حقوندان شورای نگهبان، سس  19/2/1981توضیح اینک  در تاریخ 
ی نضایی ، دی عضو دیگر با ده تواط رئیس نوهشاز انتخاب یکی از شش حقوندان معرفی

ی علنی مجلس موفق ب  کسب اکثریت الزم از گیری مجدد در نوبت عصر جلس یجود رأی
ی نانون اااای ی ت سیر شماره 31اصل  2مجلس نشدند. برداشت نمایندگان مجلس از بند 

ه ک  هرچند مجلس شورای نگهبان از اصل مذکور این بود 11/4/1981مورخ  81/ 21/ 1682
کند، تعداد الزم را انتخاب کند، اما هیچ ی نضایی  معرفی میباید از بین افرادی ک  رئیس نوه

صراحتی در مقررات مذکور مبنی بر اینک  مجلس باید از بین همان افرادی ک  در بار نخست از 
نتخاب کند، شوند، اعضای حقوندان شورای نگهبان را ای نضایی  معرفی میاوی رئیس نوه

ی داخلی ینت مجلس بر اخذ اکثریت مطلق آرای نام آیین 113ی یجود ندارد ی تأکید ماده
منظور تعیین اعضای حقوندان شورای نگهبان نیز مؤید این مطلب اات ک  نظر نمایندگان ب 

ای باشد یا معرفی حقوندانان، مرحل نانونگذار این نبوده اات ک  این انتخاب حتماً تک
گیری برای انتخاب کرد ک  رأیای باشد؛ چراک  در این صورت نانونگذار بیان میمرحل تک

ری ینتی نانونگذار در این ی دیم بر مبنای اکثریت نسبی باشد، ازاینحقوندانان باید در مرحل 
ک  آنچ  مدنظر ی نضایی  باید تا زمانیزمین  ااکت اات، بیانگر این مطلب اات ک  رئیس نوه

دفعات حقوندانان سیشنهادی خود را معرفی کند. اما این یندگان مجلس اات حاصل نشد، ب نما
ریزی نبلی در جمهور جدید باید براااس برنام اختالف در حالی بود ک  مراام تحلیف رئیس

شد ی حال آنک  هنوز ترکیب اعضای شورای نگهبان کامل نشده بود ی برگزار می 14/2/1981
ای با جمهور باید در مجلس شورای ااالمی در جلس نانون اااای رئیس 121طبق صدر اصل 
آیرد. این ابهام جا میی نضایی  ی اعضای شورای نگهبان مراام تحلیف را ب حضور رئیس نوه

طور جدی یجود داشت ک  آیا نظر یاضعان نانون اااای حضور تمامی اعضای شورای ب 
ی تحلیف، جلس  رامیت شورای نگهبان در جلس  نگهبان اات یا آنک  با حضور ده عضو

چهارم اعضای آن تعیین شده بود، در الزم را خواهد داشت؟ شورای نگهبان، هرچند ا 
تواند در چنین شرایطی نظر ت سیری برای رفع ابهام مذکور ارائ  خصوص این مطلب ک  آیا می

ی شورای ااالمی ی رئیس نوه کند، نیز با ابهام مواج  بوده ی در نتیج  اختالف بین مجلس
ای بوده اات ک  باید برای آن گون نضایی  در خصوص تعیین حقوندانان شورای نگهبان ب 
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ی ااالمی، دیره شد )ن.ک: مشریح مذاکرات مجلس شورایالعاده اندیشیده میتدبیری فوق
ع اختالف ب  ب  این ترتیب مقام رهبری با ارجاع موضو (1)(.1981مرداد  16ی  14، 19ششم، 

آیند ک  البت  شدنی نیست، درصدد رفع آن برمیعنوان معضلی ک  از طرق عادی حلمجمع ب 
ی با سیشنهاد مجمع مبنی بر مالک نرار گرفتن اکثریت نسبی آرای نمایندگان مجلس در مرحل 

گیری در خصوص انتخاب حقوندانان شورای نگهبان ی رامیت یافتن شورای دیم از رأی
( ی موافقت رهبری با 987: 1983چهارم اعضا )جوادی، با یجود اکثریت ا  نگهبان
 های مذکور، این معضل مرت ع شد. سیشنهاد

 شرعی یاحکام اولیه داتییتأ لیدلبههای قانونی مدی راهاناکار .2-2
نوانین ی مقررات باید براااس موازین شرعی باشد ی  ینانون اااای، کلی  4اصل  طبق

، حکومت )ره( فقهای شورای نگهبان اات. در دیدگاه امام خمینی ین امر بر عهدهتشخیص ای
الهی  تقدم دارد  یرعی فی بر جمیع احکام اات ب  معنای یالیت فقی  از اهم احکام الهی 

د تدابیری را ک  حتی کنمصلحت انتضا  چنانچ  ریازاین. (171: 21، ج1971خمینی مواوی،)
شرع  یشورای نگهبان آن را مغایر با احکام ایلی فقهای ی ندارد ی با احکام ایلی  اازگار

نانون اااای ک  ب  تشکیل  112اصل  زمین د. در این کرتوان اتخاذ د، میندهتشخیص می
مجلس را خالف شرع  یشورای نگهبان مصوب  ک  اگرنیز تصریح دارد اات مجمع سرداخت  

شود داشت  باشد، موضوع ب  مجمع ارجاع میخود اصرار  یتشخیص دهد ی مجلس بر مصوب 
مجمع  ،شورای نگهبان 21/4/1972مورخ  4872 ینظر ت سیری شماره طبقک  در این صورت 

خالف شرع عمل نشده در این خصوص  البت  ،دکنب  لحاظ عنایین ثانوی  تعیین تکلیف می
اازگار  شرع یایلی  کامبا اح ن  ک  اتا آن «شرع موازین خالف»منظور از»اات؛ چراک  

در  ( همچنین177: 1983)مرکز تحقیقات شورای نگهبان،  ثانوی  عنایین با احکام ن  باشد ی
شرعی موجباتی باشند ک  تقییداتی را برای نظام  یاحکام ایلی  ممکن اات برخی موارد

ام در مقام حل ها نیازمند اتخاذ تصمیماتی از اوی رهبری نظک  حل آندهند ااالمی شکل 
  .معضل باشد

 تاریخ در« هایصول مطالبات بانک ینانون نحوه»ای از آن در جریان تصویب نمون 
با ااتقرار ، ربا از نظر شرع ااالمذ اخ نظر ب  حرمت با این توضیح ک  ؛بوده اات 2/11/1968

(. 144: 1987 ،)مهرسور دی  مورد تردید یانع شدأخیر تأت یل ئااالمی صحت مسجمهوری نظام 
 12/4/1964مورخ  9842ی ی شمارهب  ااتناد نظر امام خمینی )ره(، طی نظری  شورای نگهبان

 729تا  713خالف شرع بودن مواد د ی ضمن اعالم کرربا تلقی  منزل ب دی  را أخیر تأخسارت ت
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دی  را أت خیرأعنوان خسارت تگون  مبلغی زائد بر بدهی ب  ، اخذ هرنانون آیین دادرای مدنی
مشکالتی ک   دلیلب  بعدها. (91/9/1976، 12299ی ی رامی، شمارهجایز ندانست )ریزنام 

یجود آمد، شورای نگهبان سذیرفت دی  در نظام بانکی کشور ب أخیر تأابب حذف خسارت تب 
خت  هد اارا متع هاآناازند، گیرندگان خود منعقد میدر نراردادهایی ک  با یامچنانچ  ها ک  بانک

نشده، مبلغی بر بدهی تأدی بدهی خود در موعد مقرر، عالیه یند ک  در صورت عدم تسوی باش
ب  باید بدهی برای هر اال نسبت ب  بدهی مذکور برحسب نرارداد،  یمانده درصد 12معادل 

ن  از باب  ،سرداخت این مبلغ زائد چراک  شود؛، ایراد شرعی مرت ع میدکننبانک سرداخت 
 ،آن را هنگام اخذ یام ،گیرندگانک  یاماات ، بلک  از باب عمل ب  تعهدی تأدی  تأخیرسارت خ

توانست سااخگوی مشکل باید نمی چنانک حل شورای نگهبان . اما راهاندضمن نرارداد سذیرفت 
ری های کالنی باشد ک  سیش از انقالب ی ااتقرار نظام جدید بانکدایصول یام یها در زمین بانک

ها تعهدی از زیرا در نرارداد این یام ،گذشت  بود هاآنها نیز از ارراید ند ی االبود گرفت  شده
تأخیر در  دلیلب موجب آن مبلغی زائد بر اصل بدهی  گیرندگان گرفت  نشده بود تا بتوان ب یام

 تأخیرخسارت ها برای یصول دادخواات بانک در نتیج  .گیرندگان اخذ کردسرداخت یام از یام
 موجبااتمرار مشکل یادشده ارانجام . دشرد میها در دادگاهب  ااتناد نظر شورای نگهبان  تأدی 

د شنانون اااای در مجمع  111اصل  8ب  موجب بند  تأدی  تأخیرطرح موضوع خسارت 
ود نیاز بالحکمی مقام نافذ ب برای حل این معضل (؛ چراک  128-127: 1981 )ش یعی اریاتانی،

طور جزم بتواند اجرای نوانین ی مقررات زمان اعطای یام ی  ب  این تردید خاتم  دهد ی ب تا
ری رهبری با تأیید ازاین(. 21-43: 1971 )مهرسور، دکنتسهیالت را بالاشکال ی بلک  الزم اعالم 

این « های یصول مطالبات بانکنانون نحوه»مجمع تحت عنوان  2/11/1968ی مورخ مصوب 
 . دندکراز طریق مجمع حل  عضل رام

های دینی ی ی دیگری از بریز معضل با توج  ب  تقییدات شرعی در موضوع حقوق انلیتنمون 
در رایدگی ب  دعایی مطریح  شود ک  ب  تصویب نانون ها مشاهده میدعایی مربوط ب  آن

اصل  8ر اجرای بند د ی مسیحی احوال شخصی  ی تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی خصوص
ی  ، کلیمیزرتشتی ایرانیان»نانون اااای،  19نانون اااای منجر شد. توضیح اینک  طبق اصل  111

خود آزادند  دینی مراام در انجام در حدید نانون شوند ک می شناخت  دینی هایتنها انلیت مسیحی
ری بین مراجع نضایی ازاین«. کنندمی خود عمل یینآ طبق بر دینی ی تعلیمات شخصی  ی در احوال

های مذکور اختالف نظر شکل گرفت، بدین ترتیب های انلیتنام کشور در موضوع تن یذ یصیت
باید براااس نظر ااالم در احوال ها ک  برخی نضات معتقد بودند ک  در دعایی مربوط ب  انلیت

توانند خودشان میها آنکردند ک  را چنین معنی میآخر اصل  یآنان حکم کنند ی جمل  یشخصی 
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نضات  ،مراجع  کردند راجع نضایی ااالمیاما اگر ب  م ،احکام دینی خود عمل کنند براااس
نانون اااای گ ت  این مدعا این اات ک   ند؛ شاهدحکم کن ها باید براااس احکام ااالمدادگاه
گون  اند ک  باید در ایننضات معتقد بودهبرخی  ؛ اما(شودعمل میاینک  )ن   ( یکنندعمل می)اات 
، رانیدر کشور ا ینید یهاتیحقوق انل)ن.ک:  دشوآنان حکم خود براااس احکام  دعایی

در  .(http://ashour.ir/ArticleDetails.aspx?ArticleId=5181 آبادایلرای بت گیورگیز موشنویسنده: 
ب  موجب رأی  کشور ارجاع شد ی دیوانعالیی دیوانت عمومأنظر نضات ب  هیاختالف نتیج ،

نانون اااای ی  19ب  اصل  مقرر داشت ک  با توج  13/3/1969مورخ  97ی ی شمارهیحدت ریی 
در  هادادگاه ،1912محاکم مصوب  ایرانیان غیرشیع  در یرعایت احوال شخصی  ینانون اجازه

  رعایت نواعد ی عادات مسلم  در مذهب آنان جز نام  ملزم برایدگی ب  درخواات تن یذ یصیت
. ندکنآن صادر  اااسی باید احکام خود را بر اندمورد مقررات نانون راجع ب  انتظامات عمومی در

ند از فقهای شورای نگهبان مذکور بوداز اصل مخالف  ت سیرنائل ب  نضاتی ک   سیری رأی مزبور،
 کردند ی اؤالآنان دعایی های دینی برای دات انلیتنسبت ب  مشریعیت حکم دادگاه طبق اعتقا

های ااالمی حکم کنند باید براااس موازین ااالمی دادگاه چنانچ »: ندشورا جواب داد فقهای
اهل کتاب را امضاء  یک  شارع مقدس احکام مربوط ب  احوال شخصی  مگر در مواردی ،باشد

ی اطالق مواد مورد  1969/3/13مورخ  29/69ردیف  ییحدت ریی  رییبنابراین  .فرموده اات
 «. باطل اات ااتناد در این نسمت خالف شرع ی

توانست هم حق ی شرعی فقهای شورای نگهبان ک  میمشکالت اجرایی ناشی از نظری 
هایی مواج  اازد ی هم نانون اااای را با چالش 19های مذکور در اصل دادخواهی انلیت

ر کشورها با مشکل عمل متقابل مواج  کند، موجب شد تا در نهایت ایرانیان مسلمان را در دیگ
عنوان یک معضل ب  رهبری اعالم شود ک  با ارجاع موضوع از اوی ایشان، مجمع موضوع ب 
عالی کشور را عیناً  هیأت عمومی دیوان 97ی ی شماره، رأی یحدت ریی 9/4/1972در تاریخ 

احوال شخصی  ی تعلیمات دینی  در خصوصیح  رایدگی ب  دعایی مطرتحت عنوان نانون 
 (.972 -971: 1983ب  تصویب رااند )جوادی،  ایرانیان زرتشتی، کلیمی ی مسیحی

 های قانونی موجود در اعمال هر یک از قوارفع بن بست .2-3
مجلس شورای ااالمی نباید با احکام ااالم « مصوبات»نانون اااای،  36ب  موجب اصل 

ی بررای آنچ  را ک  راد شورای نگهبان یفی  نظر میغایرت داشت  باشد. ب ی نانون اااای م
عنوان مصوب  تواط مجلس ب  تصویب رایده اات، برعهده دارد ی در خصوص آنچ  مورد ب 

تواند ی مجلس فعلیت نیافت  اات، نمیعنوان مصوب تصویب نانونگذار نرار نگرفت  ی ب 
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ی ی برنام ی خود در خصوص بررای الیح ن در ریی افهارنظر کند. لکن شورای نگهبا
ی نضایی  اختصاص ی نوهالیح  را ک  ب  موضوع بودج  212ی چهارم تواع ، حذف ماده

های کلی ایاات 17ی  16داشت ی مجلس آن را تصویب نکرده بود، با توج  ب  بندهای 
باید »  از نظر این شورا، نانون اااای شناخت  اات؛ چراک 111ی چهارم مغایر اصل برنام 

های کلی در برنام  مورد توج  کافی نرار گیرد تا نانون اااای، ایاات 111اصل  1مطابق بند 
، 2/9/1989ی خود ی اراال آن ب  مجمع در تاریخ با اصرار مجلس بر مصوب «. عملیاتی شود

دلیل عدم رعایت ب  11/9/1989مورخ  7227/91/89ی ی شمارهدبیر شورای نگهبان طی نام 
منظور رفع ایرادات شورای نانون اااای، خواهان بازگرداندن مصوب  ب  مجلس ب  112اصل 

مورخ  7247/91/89ی ب  ااتناد ت سیر شماره 2/4/1989شود. مجمع نیز در تاریخ نگهبان می
ای منظور طی مراحل نانونی برای رفع ابهامات ی بررشورای نگهبان الیح  را ب  16/9/1989

ی مجلس ششم در مجلس ه تم ب  تاریخ دهد. با اصالح مصوب ایرادات ب  مجلس ارجاع می
ی ی شمارهنام  7ی اراال آن ب  شورای نگهبان، دبیر این شورا طی بند  28/2/1989

( بند )هـ( ایرادات شورای نگهبان، 26جزء )»کند: تأکید می 4/6/1989مورخ  8999/91/89
ی اصالحی مجلس در تاریخ بار دیگر با اراال مصوب «. ی ااتکماکان بقوت خود بان

بر ایراد نبلی  13/6/1989مورخ  8441/91/89ی ی شماره، شورای نگهبان در نام 11/6/1989
/د مورخ 27783/11ی ی شمارهرئیس مجلس ینت طی نام  بدین ترتیب (2)کند.اصرار می

ای از رای نگهبان اصوالً نافر ب  هیچ مصوب چون این ایراد شو»با این توجی  ک   91/6/1989
صورت ریی  در نیاید از یرید در این بحث مجلس نبود، مجلس برای آنک  این امر در آینده ب 

از مقام رهبری « لزیم جلوگیری از تأخیر در ابالغ نانون برنام »ی با تأکید بر « خودداری یرزید
(. با این 983: 1983 )جوادی،کند ت مینانون اااای را درخواا 111اصل  8اعمال بند 

ی ی چهارم تواع  همچنان ک  از فحوای نام ی برنام الیح  212ی توضیح، در موضوع ماده
نانون اااای محمل نانونی  112خوبی دریافت، اااااً اعمال اصل توان ب رئیس مجلس نیز می
حت در مواردی ک  مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصل»نداشت  اات؛ چراک  

ی مجلس شورای ااالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع ی یا نانون اااای مصوب 
، تشکیل «بداند ی مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند

ای نداشت  ک  خالف نانون شود ی حال آنک  در این مورد مجلس شورای ااالمی مصوب می
ی برنام ، مداد شده باشد، بلک  عدم اندام مجلس در تصویب یک ماده از الیح اااای نل

بستی نانونی شکل ی مقنن  بنخالف نانون اااای تلقی شده بود. بدین ترتیب، در اعمال نوه
ری، با ارجاع مقام رهبری، مجمع طی شد. ازاینعنوان یک معضل حل میگرفت  بود ک  باید ب 
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، نظر مشورتی نهایی خود را طی 11/7/1989مورخ  96212/ 1111ی ی شمارهمصوب 
ی ی چهارم تواع اال ی سنجنانون برنام  –الف »ای ب  شرح ذیل افهار داشت: یاحدهماده

انتصادی، اجتماعی ی فرهنگی کشور تواط رئیس مجلس شورای ااالمی جهت اجراء ابالغ 
ی نضایی  ی با ای نوهمشکالت بودج ای جهت حل دیلت با نید فوریت، الیح  –شود. ب 

ی مزبور با تأیید مقام رهبری در تاریخ مصوب «. توج  ب  نیاز یانعی تقدیم مجلس نماید
 (.931: 1983، ب  مجلس ی دیلت ابالغ شد )جوادی، 12/7/1989

 حل معضلراه یمرجع ارائه. 3
ده کرین نتعییاضح  صورت بحل را راه ی، مرجع ارائ 111اصل  8اااای در بند  نانونگذار

حل معضالت نظام ک  از طرق عادی نابل حل نیست، از طریق مجمع »کارگیری عبارت  ی با ب
یفایف ی اختیارات رهبری بر ابهامات آن افزیده اات؛ اینک   یدر زمره« تشخیص مصلحت نظام

مجمع را  یا مرجع آن رهبری اات ک  مشورت الزم با ااتآیا مرجع حل این معضالت مجمع 
سردازیم در ادام  ب  این موضوع میبا این توضیح  ؟ندکحل را اتخاذ میدهد ی اپس راهانجام می

ب  چ  معناات؟ آیا عبارت مذکور « از طریق»چ  نقشی دارد ی عبارت  در حل معضلمجمع ک  
نظام  کلی هایایااتتعیین » 111اصل  1ک  در بند گون همانب  معنای مشورت با مجمع اات؛ 

عنوان یکی از ب « جمهوری ااالمی ایران سس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
  اات، یا ب  معنای اعمال این یفی   تواط نرار گرفتاشاره مورد یفایف ی اختیارات رهبری 
 ب  این نهاد اات؟از جانب رهبری مجمع ی یاگذاری حل معضل 

 ع تشخیص مصلحت نظام،مجم ینتیس رئاهلل هاشمی رفسنجانی، آیت در این خصوص
 اند ک  این نهادگون  ریایت کردهاینحل معضل  در خصوصدر زمان امام نقش این نهاد را 

نبود ک  خودمان تصمیم بگیریم.  گون اینها هم نانون»ی بیشتر ب  نانونگذاری سرداخت  ئاًابتدا
کردند ی در داتور امام سیشنهاد میخوااتند یا خود معموالً با تصویب امام بود، یا از امام می

 .(27: 1981 )مهرسور ی مالیری،« آمدمی
اما در جریان بازنگری نانون اااای با توج  ب  فرمان امام مبنی بر نرار گرفتن مجمع در 

 111اصل  8بند  مذاکرات مربوط ب این ابهام در  ،جایگاه یک مستشار عالی برای رهبری
فاهر عبارت این اات ک  حل » :ورای بازنگری آمده ااتموضوعیت یافت. در مذاکرات ش

معضالت نظام ک  از طریق عادی نابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت یعنی 
 بازنگری شورای مذاکرات مشریح صورت)« گوید انجام بدهندها میتواند؛ ب  آنخودش نمی

حل معضالت نظام »...گوید: می یکی دیگر از اعضای شورااما  ،(1649: 9ج ،1963 ،اااای نانون
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مجمع تشخیص مصلحت اات؛ یعنی  یدهد این ب  عهدهدر مواردی ک  مقام رهبری ارجاع می
دهد ب  مجمع تشخیص دهد ی سیشنهادش را میدهد رهبر معضل  را تشخیص میرهبر سیشنهاد می

شود ک  اصل میدهد معلوم حل معضالت نظام در مواردی ک  مقام رهبری ارجاع می مصلحت...
هم ک  حضرت امام  دهد ی با آن عبارتیی موارد ارجاع میاین حل ب  دات ایات، منتها در بعض

 صورت« )باز فرمودند برای مشایره مقام رهبری ی حل معضالت نظام این منافاتی هم ندارد
شود ک  ری سیشنهاد میازاین. (1986: 9ج ،1963اااای،  نانون بازنگری شورای مذاکرات مشریح
مستقیم یا از طریق  طورب نابل حل نیست  از طرق عادی ی نانونیحل معضالت نظام ک  »عبارت 

ی عملی با تمسک ب  ریی این بند  یجایگزین شود. سیشنهاددهنده« مجمع تشخیص مصلحت
ئیم گوما می»دارد: بیان میامام در مواجه  با برخی معضالت ی جایگاه یاالی ایشان، در این زمین  

آزاد باشد ک  اگر خواات خودش یارد بشود، خیلی جاها الزم اات خودش  ]رهبری[ ک  ایشان
دخالت بکند ی لزیمی ندارد ب  مجمع تشخیص مصلحت یاگذار بکنیم اگر هم یک جایی الزم 

شویم با یک کار را نکنیم بعد مواج  می دید ک  از آن طریق باشد از آن طریق. ب  نظر من اگر این
 مذاکرات مشریح صورت« )شودایی ک  رهبر حتماً باید بکند ی با اعتراض هم ریبری میکاره

زند، . این عبارات ب  ابهام مورد اشاره دامن می(1981: 9ج ،1963اااای،  نانون بازنگری شورای
نظر من این اات ک  »... گ ت  اات:  مورد در این نیزرئیس فقید مجمع این در حالی اات ک  

گیرد ی حل گ ت ، یعنی ینتی ب  مجمع آمده این مجمع اات ک  تصمیم می« ز طریقا»ینتی 
از طریق را بیشتر از  یرهبری ندارد. من کلم  تأییدکند، دیگر بعد از این احتیاجی ب  امضا ی می

« گویدجا از طریق میکلی مشورت گ تند. این هایایااتبینم. مشورت را در مشورت می
مشعر بر  112(. در این خصوص عبارت مذکور در صدر اصل 24: 1981 ی،)مهرسور ی مالیر

عنوان مشایره از بر حل اختالف بین مجلس ی شورای نگهبان ی مواردی ک  ب اینک  مجمع، عالیه
را برعهده « اایر یفای ی ک  در این نانون ذکر شده اات»شود، طریق رهبری ب  یی ارجاع می
عنوان یک تواند ب ی طریق برای حل معضالت، میت ک  ارائ دارد، نیز مؤید این مطلب اا

ی مذکور در نانون اااای ی جدا از موارد ارجاعی از اوی مقام رهبری برای مشایره مانند یفی  
 نانون اااای باشد. 177ی اصل  111اصل  1بند 

 هایاتبا صراحت تعیین ایا 111اصل  1در بند  هرچنددر نقد این نظر گ ت  شده اات ک  
سس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام  یکلی نظام از یفایف ی اختیارات رهبر

در خصوص حل معضالت نظام ک  از دیگر یفایف ی اختیارات رهبر اات، نلمداد شده، 
ارجاع معضالت برای یلی نشده اات، از لزیم مشورت رهبر با مجمع اخن گ ت   صراحتب 

یکی از یفایف  ب  آن در نالب 112در اصل از مواردی اات ک   حلی برای آن نیزسیشنهاد راه
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مطابق  ، اشاره شده اات یدهدمشایره در اموری اات ک  رهبری ب  آنان ارجاع میک  ، عمجم
: 1983 دهد )اراطا،این اصل، رهبر مشایره در مورد حل معضالت نظام را ب  مجمع ارجاع می

 یاند ی ارائ معضل تشخیص داده ها راآنرهبری ب  این ترتیب مجمع در مواردی ک   ،(82
کند )عظیمی حل را ب  رهبری سیشنهاد میشود ی راهاند یارد شور میاز آن خواات  را حلیراه

حل معضالت نظام از  111اصل  8با توج  ب  صراحت بند همچنین  (.141: 1931، شوشتری
یید این أدر خصوص ت مچنینه .ب  مجمع ارجاع دهدباید یفایف رهبری اات ی رهبر 

القاعده راد بعضی از تصمیماتی ک  مجمع گرفت  ی علینظر میرهبری، ب  یمصوبات از ناحی 
ای برای انجام رهبری اات ی مجمع یایل  ییفی   ،، کار اصلیاات یید رهبری رایدهأب  ت

حالت  تقریباًود ی شیید ی ابالغ شده ی اجرا میأاین کار اات؛ هرچند مجمع تصمیم گرفت  ی ت
 ،اگر حل معضل، کار مجمع بوده ااتعالیه، ب (. 29: 1981 ،یری)مهرسور ی مال نانون را دارد
 اختیارات رهبری )رجائی،یفایف ی  ینانون اااای بیاید، ی ن  در زمره 112باید در اصل 

ب  ریاات  27/12/1972ای ک  رهبری در تاریخ ب  نام  مورد در این. با این توضیح، (27: 1981
مد ی مورد امشایر کار»، نهاد مجمع ،د ک  در آنکرتوان اشاره می اات، نیز نوشت  ینت جمهوری

های تعیین ایاات»در « ت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری ااالمیأهی»ی « اعتماد رهبر
ارجاع  مهمی ک  رهبری ب  آنکشور ی رایدگی ب  امور  یکلی نظام ی نیز حل معضالت عمده

داخلی مجمع  ینام آیین 1 یدر ماده ؛ آنچ (21-21: 1983بشیری، ) تعبیر شده اات، «کندمی
 .تصریح شده ااتنیز عیناً تکرار ی  1976مصوب 

ک  ینتی معضلی آنقدر مهم ی سیچیده سیش آمده ک   در این خصوص باید خاطرنشان کرد
حلی برای آن یجود ندارد ی مجلس با راه نرار داده ی از طریق عادی هیچ بستبننظام را در 

رهبری صرفاً شنااایی  یتوان گ ت ک  یفی  آیا می رد،آن هم  خبرگی توان رفع آن را ندا
ک  اعضای آن را نیز خود انتخاب کرده ی سس از ارجاع،  ااتمعضالت ی ارجاع آن ب  مجمعی 

  رهبری با یجود سذیرش توان سذیرفت کهمچنین چگون  می ؟دیگر نداشت  باشد ییفی  
یی بر نوا ی یالیت امر ی امامت امت فقط مکلف باشد معضل را ب  مجمع  ینظارت عالی 

دهد ی از آن نظر تبعیت کند؛ بنشیند ک  مجمع چ  نظری می اختیاربیارجاع دهد ی خود 
ت شود ی ب  این اندازه حائز اهمیمجمع در مسائل دیگری ک  ب  آن ارجاع می ک درحالی
(. 32: 1973 )بانریان، ؟فقط نظر مشورتی دارد ی اتخاذ تصمیم با مقام رهبری اات ،نیست
در مقام بیان نوعی از احکام حکومتی در معنای  111اصل 8ک  بند ری، برخی معتقدند ازاین

نانونمندی احکام  یبینی چنین امری در نانون اااای حکایت از دغدغ خاص اات ی سیش
دارد. بنابراین رهبری سس از ارجاع ب  مجمع ی مشورت با  مؤاس یوهحکومتی در نزد ن
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ی تصویب  تأییداز اوی مجمع را  اتخاذشدهسردازد یا تصمیمات خود ب  حل معضالت می ،ایشان
 26ی ماده (.128: 1931 ند ک  در هر صورت تصمیم نهایی با ایشان اات )جلیلوند،کمی

خصوص  در»دارد: نیز مؤید این نظر اات ی مقرر می 1976ی داخلی مجمع مصوب نام آیین
یا  شود یاایر اموری ک  از طرف مقام معظم رهبری ب  مجمع ارجاع می معضالت نظام ی
گزارش کامل ب   صورتب بحث ی بررای مجمع  یهای کلی نظام نتیج تعیین ایاات

 ربطذی  مراجع مسئول ل  بیید ی براااس تدبیر معظمأراد ی سس از تل  میمعظم ااتحضار
ها از ی عملی مجمع در اراال مصوبات خود برای مقام رهبری ی ابالغ آنریی «. خواهد شد ابالغ

 (.932ی  928: 1983طور مثال، ن.ک: جوادی، اوی ایشان هم گواه دیگری بر این مطلب اات )ب 
ب رئیس کل ی انتخای مجمع در خصوص نحوهاندام مقام رهبری در مشریط کردن مصوب 

ی مجمع ( یا مقید کردن مصوب 21/2/1934، 21214ی ی رامی، شمارهبانک مرکزی )ریزنام 
ی تعیین اعضای حقوندان شورای نگهبان نیز مؤید این مطلب اات ک  در خصوص نحوه

طور کامل نیست ی شده از اوی مجمع ب رهبری موفف ب  سذیرش طریق مشورتی ارائ 
 لحت، اصالحاتی را در آن انجام دهد.تواند با رعایت مصمی

مجمع را نپذیرد تکلیف  هایسیشنهادکدام از رهبری هیچ اگر اما اؤال این اات ک 
تواند اعمال حاکمیت کند ی جا مقام رهبری مستقیماً نمیراد ک  در ایننظر میچیست؟ ب 

بر اصل شورا یکی  ، چراک  در نظام جمهوری ااالمی، تکی گرددموضوع مجدداً ب  مجمع برمی
طور عادی حل معضالتی ک  ب خصوص در یافتن راههای اصیل ااالمی اات ک  ب از آموزه

« کمیسیون ملی انتخابات»در طرح مواوم ب   شدنی نیستند، باید لحاظ شود؛ همچنان ک حل
لکن این  شد،نظر سیشنهادی مجمع از طریق ریاات مجمع ب  محضر رهبر انقالب تقدیم 

گون  اینچراک   ،(2: 1988 ،شریعتمداری) اد با داتور بعدی ایشان ب  مجمع بازگشتسیشنه
صادر شود. از مشریح مذاکرات شورای بازنگری  «از طریق مجمع»اعمال رهبری حتماً باید 

شود ک  نگرش غالب این بوده اات ک  موارد دخالت ریشن می خوبیب نانون اااای هم 
نیست، الزاماً باید از مجرای مجمع  شدنیهای عادی حلاز راه فقی  در حل معضالتی ک یلی

بود، « مستقیم طورب »ب  عبارتی ک  دارای نید  ،باشد. اعضای شورای بازنگری با عنایت ی توج 
یجود آمد معضلی در نظام ب  ک درصورتیی ندادند ی در نتیج  این نید حذف شد. بنابراین أر

 یفصل شودباید حل (از طریق مجمع)، با اات اده از نید نبود شدنیک  از طرق عادی حل
 ییایل توان گ ت حل معضالت نظام ب می ،دیگر عبارتب (. 27: 1932 )ااماعیلی ی نامی،

جا مطرح اات ک  برای ی نظر ب  اینک  معضلی در این مقام رهبری باید با موافقت مجمع باشد
 صورتب  خصوص بایدهبر در این شود، رمیحل آن مجاری عادی ی نانونی کنار گذاشت  
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تصمیمات رهبری ی  یالعادهفردی؛ چراک  اصوالً اهمیت فوق صورتب نهادی عمل کند ی ن  
کند ک  این آن در زندگی مردم ی امور مختلف کشور، ایجاب می یجانب ثیر یایع ی هم أت

 (. 86: 1983 فردی اتخاذ نشود )اراطا، صورتب تصمیمات 

 ی ریگهجینت
، از نیست حل نابل عادی از طرق ک  نظام معضالت حل»ک   اااای نانون 111 اصل 8 بند
عنوان یکی از یفایف ی اختیارات رهبری مورد اشاره را ب « نظام مصلحت مجمع تشخیص طریق

 م شناخت بغرنج نظا مشکالت حل ای درالعادهغیرعادی ی فوق طریق یمثاب نرار داده اات، ب 
شود ک  ح ظ مصالح نظام ااالمی، انتضای آن را دارد. در این خصوص با توج  ب  جایگاه می

ی ی حکومتی اعضای شورای بازنگری نانون اااای ک  متأثر از اندیش رهبری نظام در اندیش 
 در یدر نظم اااای ایران دارد  ایییژه جایگاه فقی حکومتی امام بوده اات ی براااس آن، یلی

اات، اعمال چنین امری با عنایت ب   ااالمی جمهوری ایاای نظام محور ی ثقل ینقط  یانع
ی عملی امام ب  مقام رهبری اختصاص یافت  اات؛ البت  آن را از طریق مجمع تشخیص ریی 

های ی کارشناای نوی در حوزهعنوان هیأت عالی مستشاری خود ک  از بدن مصلحت نظام ب 
تواند با نوت زیادی عمل کند، تی برخوردار اات ی در تشخیص مصالح نظام میمختلف حکوم

نانون اااای با ابهاماتی همراه اات؛ از جمل  اینک  این بند  111اصل  8کند. البت  بند اعمال می
توانند معضل را اعالم کنند، اکوت کرده اات؛ آنچ  در ایلین ی اینک  چ  کسانی میدرباره
جمع نیز مورد توج  نرار نگرفت. البت  ریی  در زمان امام ب  این صورت بوده ک  ی منام آیین

کردند. با ای ب  امام معضل را اعالم میشدند، طی نام ری میهایی ک  با معضل ریب اغلب داتگاه
طور غیرصریح مورد اشاره نرار گرفت ی این موضوع ب  1976ی مجمع در اال نام اصالح آیین
شود، معضل را اعالم کنند، ک  یزیر یا رئیس داتگاهی ک  معضل مربوط ب  آن میمقرر شد 

عنوان هایی ب  رهبری در مقام اعالم مواردی ب اگرچ  در برخی موارد رؤاای نوا نیز در نام 
ها اند ک  البت  اعالم مستقیم مشکالت تواط رؤاای نوا با توج  ب  نقش آنمعضالت نظام برآمده

سذیر اات. مقید نبودن مراجع اعالم معضل ب  ی خود، توجی مدیریت در نوه در هدایت ی
ی عنوان یالیت مطلق توان براااس نقش رهبر ب ی عملی مجمع را میمراجعی مشخص در ریی 

 امر ی مقامی ک  حل معضل اااااً متوج  شخص یی اات، توجی  کرد.
عنوان تشخیص دهد آیا امری ک  ب  ی اینک  چ  مقام یا مرجعی صالحیت دارد ک درباره
نشدنی از طرق عادی اعالم شده، یانعاً از چنین خصوصیتی برخوردار اات، باید معضل حل

ابهاماتی را دربردارد ی مشخصاً سیدا نیست ک  این امر در  111اصل  8گ ت ک  عبارت بند 
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ین مشخص ی رهبری نرار دارد؟ همچنصالحیت مجمع اات یا ن س این امر هم برعهده
نشدنی از طرق عادی ارجاع عنوان معضل حلنیست ک  آیا مجمع در مواردی ک  رهبری ب 

تواند این امر را برگرداند یا خیر؟ داند، میشدنی میدهد، اگر مجمع از طرق عادی آن را حلمی
ی همچنین صدر  26ی از مشریح مذاکرات شورای بازنگری نانون اااای ی عبارت صدر ماده

آید ک  تشخیص معضل چنین برمی 1976ی داخلی مجمع مصوب نام آیین 27ی ماده« ب»بند 
ی ارجاع آن حسب نظر رهبری اات ی مجمع خود در مقام این نیست ک  موضوع را بررای 

نشدنی بودن یا نبودن معضل را تشخیص دهد. البت  در خصوص معضلی ک  راجع کند ی حل
چهارم تواع  مطرح شد، سس از آنک  اعضای مجمع امکان  یی برنام الیح  212ی ب  ماده
حلی نانونی برای این معضل را مطرح کردند، رهبری با سذیرش این ادعا، بینی راهسیش

اات اده « کندابتدائاً از آن راه نانونی ک  معضل را موضوعاً منت ی می»اند ک  ی آن دانست شایست 
وان معضل مطرح ی بررای شود. در خصوص اینک  عنشود ی در غیر این صورت، موضوع ب 

مجمع اکوت کرده، اما  داخلی ینام معیار تشخیص معضل تواط رهبری چیست نیز آیین
دهد ک  مواردی ی عملی در تشخیص معضالتی ک  ب  مجمع ارجاع شده اات، نشان میریی 

دلیل های نانونی ب ی راههای نانونی در حل اختالف بین نوا، ناکارامداز جمل  ناکارامدی راه
های موجود در اعمال هر یک از نوا از مواردی اات ک  تقییدات احکام شرعی ی رفع بن بست

 نانون اااای بر موضوع صدق کند. 111اصل  8ابب شده اات تا عنوان معضل موضوع بند 
الت را حل معضی راهاین اات ک  نانون اااای مرجع ارائ  111اصل  8ابهام دیگر در بند 

ی یفایف ی ک  در بردارنده 111صورت صریح ی یاضح تعیین نکرده ی با آیردن آن در اصل ب 
، بر «از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام»اختیارات رهبری اات ی اپس ذکر عبارت 

کند ی داخلی مجمع، مرجع حل معضل را رهبری معرفی مینام ابهامات آن افزیده اات. آیین
 8کند. اما از عبارت بند عنوان هیأت مستشاری رهبری فعالیت مید ک  مجمع ب داری اعالم می

فقی  یلی یدر حل معضالت نظام ک  از اختیارات گستردهشود ک  چنین برداشت می 111اصل 
رید. ک  از صرف مشورت فراتر می ایگون کند، ب میمجمع عمل  ییایل ب  رهبریاات، 

مجمع  طبق طریق سیشنهادیمقام رهبری  تواطحل معضالت نظام توان گ ت بنابراین، می
 این حل یانع در. اات؛ اگرچ  ممکن اات مقام رهبری بر آن نید ی شرطی را ریا دارد

 دارد، بنابراین، رهبری موضوعیت مجمع ی کارشناایبا اات اده از عقل جمعی ی نوه معضالت
در این زمین  باید خاطرنشان کرد . کندمی یاراخت اعمال شدهمشخص طریق از موارد گون این در

مستقیماً  ایشانراد ک  نظر میب ، مجمع را نپذیرد هایسیشنهادکدام از رهبری هیچمقام  ک  اگر
 .ب  مجمع برگرددباید بار دیگر برای طرح ی بررای بیشتر کند ی موضوع نمی نظراعمال 
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 نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران

 *1مسلم آنایی طوق
 

 ، ایرانتهران، دانشگاه علوم نضایی ی خدمات اداریحقوق عمومی  ااتادیار. 1
 

 21/6/9316: رشيپذ  95/3/9316: افتيدر

 چكیده
 ابزارهای از یکی ی بسیط ایاای هاینظام مدیریت فنون ینترمهم از محلی تمرکز عدم

 ب  حقونی شخصیت اعطای از اات عبارت ی بوده محلی امور در مردم مشارکت برای مهم
 تواط محلی امور در گیرییمتصم عام صالحیت شنااایی ی ارزمینی تقسیمات یا یاحدها

 نانون مانند اااای نوانین از برخی ک  اات حدیب  اصل این اهمیت. منتخب شوراهای
 اشاره اصل اینب   ایران ااالمی جمهوری اااای نانوندر . اندکرده تأکیدآن بر  س فران اااای
 نشان نیز فرانس  با آن یمقایس  ی ایران در ااالمی شوراهای نظام ب  نگاهی. اات نشده

 انتخاب محل مردم تواط مستقیم طورب  ایران در ریاتا ی شهر شورای دی آنک  با دهدیم
 ی نداحقونی شخصیت فاند ااتان ی شهراتان شهر، همچون زمینیار یاحدهای شود،یم

 یگان ا  عناصر از عنصر دی نتیج  در. دارندن نیز محلی امور در گیرییمتصم عام صالحیت
 نظرب  ،ابب همین ب . اات نشده یانع سذیرش مورد ایران حقونی نظام در محلی تمرکز عدم

 ؛محلی تمرکز عدم ن  هستند ااالم در مشورت اصل از یاجلوه ااالمی شوراهای رادیم
  .اات تطبیقی -تحلیلی حاضر سژیهش ریش. دارد یجود فرانس  اداری حقوق در ک  گون آن

 عدم ،شهر شورای ااالمی، شوراهای حقونی، شخصیت محلی، امور :کلیدی واژگان
 .محلی تمرکز

                                                                                                                                                       
 Moslemtog@yahoo.com                                                                    نویسنده مسئول *
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 مقدمه
یاحدهای ارزمینی )برای  عدم تمرکز محلی عبارت اات از اعطای شخصیت حقونی ب 

گیری مثال ریاتا، شهر، بخش، شهراتان ی ااتان( تا بتوانند آزادان  اداره شوند ی اختیار تصمیم
(. از نظر اندیشمندان عدم تمرکز 76: 1931در امور اداری ی اجرایی داشت  باشند )عباای، 

« حقوق عمومی اات یهای چندگان یکی از تکنیک»های تقسیم نوا ی محلی از انواع ریش
( ی 131: 1983( ک  با هدف ارشکن کردن ندرت )رحیمی، 119: 1988)گرجی ازندریانی، 

های محلی مورد سذیرش کشورهای مختل ی ک  ب  شکل نیز سااخگویی ب  نیازها ی دغدغ 
ااالری عناصر مردم ینترمهماز »یانع، تمرکززدایی  شوند، نرار گرفت  اات. دربسیط اداره می

همراه آزادی اطالعات، انتخابات آزاد ی منص ان  ی احزاب ی نهادهای غیردیلتی، ت ک  ب اا
(. نظر ب  اهمیت عدم 112: 1988نژاد، )حبیب« دهدمرکزی دموکراای را تشکیل می یهست 

اند. ب  رامیت شناخت  آن راامور کشور، نوانین اااای کشورهای مختلف  یادارهتمرکز در 
نانون اااای کامرین  1 یماده 2، بند 1328نانون اااای فرانس  مصوب  1 یدهبرای مثال، ما

نانون اااای سرتغال  6 یماده، 1378نانون اااای ااپانیا مصوب  119 یماده، 1372مصوب 
نانون اااای کلمبیا  1 یمادهی  1347نانون اااای ایتالیا مصوب  2 یماده، 1376مصوب 
اند. اهمیت عدم  فتکشور را براااس اصول عدم تمرکز سذیر عمومی یاداره ،1331مصوب 
حدی اات ک  از چارچوب محدید نوانین اااای کشورها فراتر رفت  ی در ااناد تمرکز ب 

 یهای مصوب هزارهالمللی نیز مورد تأکید نرار گرفت  اات. برای مثال، یکی از برنام بین
دیلت محلی غیرمتمرکز  یاوب بوده اات ک  ها این مجمع عمومی اازمان ملل برای حکومت

 (.  112: 1988نژاد، حرکت کنند )حبیب
، ن  نانون اااای مشریط  ی ن  نانون اااای جمهوری ااالمی مسئل با یجود اهمیت این 

 39تا  31ی اصول  23اند. اصل ای از حکمرانی اشاره نکردهشیوه عنوانب ایران ب  عدم تمرکز 
های ایالتی ی یالیتی اشاره صرفاً ب  یجود انجمن 1922مشریط  مصوب  متمم نانون اااای

ک  در این مقال   طورآن -آن اصول حدانلی بر بدین آنک  از عدم تمرکز نام ببرد یا  ،کندمی
توج  ب  عدم  یجاب . نانون اااای جمهوری ااالمی ایران نیز یرزدتأکید  -بحث شده اات

ی فصل  7تقسیم یفایف ی اختیارات بین مرکز ی محل، در اصل  ابزاری برای عنوانب تمرکز 
ه تم صرفاً ب  شوراهای ااالمی اعم از شوراهای ریاتا، بخش، محل، شهر، شهراتان، ااتان ی 

های ااالمی راد بیشتر تحت تأثیر اندیش نظر میها اشاره کرده ک  آن هم ب شورای عالی ااتان
مجلس بررای نهایی نانون اااای همین  97 یات جلس بوده اات. نگاهی ب  مشریح مذاکر

، 111مزبور مواوی اردبیلی در دفاع از اصل  یکند. برای مثال، در جلس برداشت را تقویت می
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ای اات ااالمی ی بنای این ل ئشوراها مس یل ئمس»دهد: همین مبنا را مورد تأکید نرار می
)مشریح مذاکرات مجلس بررای « برنرار شود انقالب باید ریی این اصل ااالمی ی سرمحتوا

های حقوق اااای ی حقوق این، نگاهی ب  کتاب با یجود (.331: 1968نهایی نانون اااای، 
گر این اات ک  گویا نویسندگان یجود عدم تمرکز محلی را در ایران فرض بیاناداری ایران 

عبارت دیگر، اند. ب آن سرداخت  اند ی براااس همین فرض ب  بررای زیایا ی ابعاد مختلفگرفت 
های حکمرانی در نوانین اااای مختلف یکی از شیوه عنوانب جا ک  عدم تمرکز محلی از آن

ها برای ارتقای مشارکت شهریندان یک محل ترین شیوهایجهان ذکر شده اات ی یکی از سای 
سنداری شوراهای با یکسانشود، نویسندگان حقوق اداری ایران در امور عمومی مربوط تلقی می

ااالمی با عدم تمرکز محلی، ب  بررای ابعاد حقونی عدم تمرکز محلی در آثار خود سرداخت  ی 
این رییکرد  (1)اند.ها را ذیل این عنوان بررای کردهها ی دهیاریشوراهای اداری ی شهرداری

ی برای تحلیل شده اات ک  غالب حقوندانان از ادبیات مربوط ب  عدم تمرکز محل ابب
توان ب  هاشمی اشاره کرد ک  در بارز می ییک نمون  عنوانب شوراهای ااالمی بهره گیرند. 

را معادل اصطالح « شوراهای محلی»، اصطالح حقوق اااای جمهوری ااالمی ایرانکتاب 
نیا (، ااپا72 یمادهدر نوانین اااای فرانس  )»نویسد: دانست  ی می (2)«های ارزمینیمجتمع»

 شمارب ب  بعد( از جمل  مواردی  114( ی ایتالیا )مواد 118 یمادهب  بعد(، بلژیک ) 197)مواد 
برای شوراهای محلی شخصیت حقونی جداگان  نائل شده ی اختیارات  هاآنریند ک  در می

ک  بحث طورهمان(. حال آنک  483: 1981)هاشمی، « اندای برای مردم محل مقرر داشت ییژه
ند ی اهد شد، در حقوق اداری فرانس  ی کشورهای مزبور شوراها فاند شخصیت حقونیخوا

 های ارزمینی اات. شخصیت حقونی از آن مجتمع
ها ایجاد شده در ایران تحت عنوان شوراهای ااالمی ی شهرداریرا ک  راد آنچ  نظر میب 
  اصل بنیادین عدم تمرکز از ا چراک توان ب  نظام عدم تمرکز محلی منسوب کرد، نمی ،اات

کامل رعایت نشده  طورب دی مورد  ،شودمحلی ک  در ادبیات حقوق اداری از آن اخن گ ت  می
تر، در عبارت صریحمورد توج  نرار نگرفت  اات. ب  ،ک  شایست  اات گون آنی مورد اوم نیز 

های طبق با آموزهایران عدم تمرکز محلی شنااایی نشده ی آنچ  مورد عمل اات، بیشتر من
ااالمی شور ی مشورت اات ی حداکثر در حد عدم تمرکز فنی بانی مانده اات. گویا ب  

مجلس بررای نهایی نانون اااای مبنی بر گنجاندن  یسرئنیز سیشنهاد منتظری،  اببهمین 
نشد )مشریح  سذیرفت نانون اااای  111در اصل « برای جلوگیری از تمرکز امور»عبارت 
 (.387: 1968مجلس بررای نهایی نانون اااای،  مذاکرات

ای ب  نام عدم تمرکز محلی در اصلی این مقال  تبیین ااطوره یمسئل بنابر آنچ  گ ت  شد، 
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آن صورت نگرفت  اات ی حتی نویسندگان  یایران اات ک  فاهراً تاکنون سژیهشی درباره
در این سژیهش،  شدهکارگرفت ب اند. ریش ای را یانعی فرض کردهمختلف چنین ااطوره
های تطبیقی اات. در تطبیق، حقوق اداری فرانس  از دی جهت عمده تحلیل مبتنی بر داده

جهت ایل اینک  حقوق اداری ایران نسبت زیادی با  ؛معیار درنظر گرفت  شده اات عنوانب 
امری متعارف  مطالعات تطبیقی بین این دی کشور ریینازانظام حقوق اداری فرانس  دارد ی 

جهت دیم اینک  نظام ایاای فرانس  همانند ایران نظام بسیط مبتنی بر عدم تراکم  ؛شودتلقی می
 1381 یهای ده های یافری ک  از آغازین االتالش ییااط ب  یژهیب ی عدم تمرکز اات. 

های امیکی از نظ عنوانب در این کشور صورت گرفت  اات، نظام عدم تمرکز در این کشور 
میان اصول حاکم بر نظام شورایی  ینیز مقایس  ریینازاشود ی درنظر گرفت  می بخشالهام

 افزا باشد. تواند بصیرتایران با نظام عدم تمرکز محلی در فرانس  می
ی شخصیت حقونی مستقل برای تقسیمات اغلب نظام عدم تمرکز محلی را بر ا  سای 

برای یاحدهای ارزمینی ی نیز برخورداری از نهادهای  گیریکشوری، صالحیت عام تصمیم
 کنند. بر همین اااس، مطالب سژیهش حاضر نیز در ا  بند اامان یافت  اات.منتخب تحلیل می

 شخصیت حقوقی در عدم تمرکز محلی. 1
یاایل ی ابزارهای تحقق »ک  طباطبایی مؤتمنی نوشت  اات، شخصیت حقونی از طورهمان

(. اعطای شخصیت حقونی دارای نتایج 81: 1931اات )طباطبایی مؤتمنی، « عدم تمرکز اداری
 زیر اات: 

مستقل تصمیم بگیرد ی اعمال  طورب تواند گیری: شخص حقونی میااتقالل تصمیم .1
 حقونی انجام دهد؛ 

 ی عمومی کشور اات؛ی مجزا از بودج ااتقالل مالی: شخص حقونی دارای بودج  .2

 ستقل؛برخورداری از دارایی م .9

ی دعوا کند یا تواند علی  اشخاص دیگر انام ی دعوا: شخص حقونی میامکان انام  .4
 ی دعوا کنند؛دیگران علی  یی انام 

 مرکزی دیلت تابعمراتب السل  نظر از حقونی شخص کارکنان: ااتقالل اازمانی .2
 (.  Thoumelou, 2016: 23؛ 81-81: 1931نیستند )طباطبایی مؤتمنی، 

نظام عدم تمرکز ایران با فرانس  در همان نگاه نخست  یائلی ک  در مقایس یکی از مس
شخصیت حقونی اات. در حقوق اداری فرانس  شخصیت  یمسئل کند، جلب توج  می

های ارزمینی از جمل  ااتان، شهراتان ی کمون )شهر ی ریاتا( اات، حقونی از آن مجتمع
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هاات. در ها ی دهیاریاهای ااالمی، شهرداریحال آنک  در ایران شخصیت حقونی از آن شور
 بررای شده اات.  مسئل زیر ب  ت کیک این 

 های سرزمینی در فرانسه. شخصیت حقوقی مجتمع1-1
دارد ک  فرانس  براااس اصول عدم اشعار می 2119نانون اااای فرانس  اصالحی  1اصل 

توان ب  در همین زمین  می(. Lombard et Dumont, 2007: 230تمرکز اداره خواهد شد )
های ارزمینی از دیلت، مجتمع اندعبارتاشخاص حقونی حقوق عمومی فرانس  توج  کرد ک  

یش مستقل از هم یبکماند ی هر ا  این عنایین دارای شخصیت حقونی (9)ی مؤاسات عمومی.
های ی تمرکزگرایی اات ک  فعالیتکنند. دیلت شخصیت اصلی فعال در عرص فعالیت می

های ارزمینی ی مؤاسات دهد. اما مجتمعخود را از طریق تراکم ی عدم تراکم انجام می
های های خاص خود را دارند. مجتمععمومی هر دی از مصادیق عدم تمرکزند ک  البت  ییژگی

ارزمینی عدم تمرکز در معنای محلی ی مؤاسات عمومی عدم تمرکز در معنای فنی تلقی 
شود، دی مورد از این ا  عنوان، مربوط ب  عدم تمرکزند.   مشاهده میکطورهمانشوند. می

از کمون،  اندعبارت 1328نانون اااای مصوب  72اصل  1های ارزمینی طبق بند مجتمع
 74های مایرای بحار ک  در اصل ی مجتمع (4)های دارای یضعیت خاصشهراتان، مجتمع

ی عادل شهر ی ریاتا در ایران اات، یاحد سای اند. کمون ک  تقریباً ممورد توج  یانع شده
تقسیمات کشوری در فرانس  اات ک  ب  لحاظ جمعیت ی یاعت انواع زیادی دارد 

(Verpeaux, Rimbault et Waserman, 2016: 20 در حال حاضر فرانس  دارای بیش از .)96111 
گویان، مارتینیک، ااتان دارای یضعیت خاص ) 4ااتان یا منطق ،  14شهراتان،  38کمون، 

یاحد ارزمینی مایرای بحار اات. تمام عنایین ذکرشده در ذیل  2مایوت ی کورس( ی 
یاحدهای ارزمینی اعم از کمون، شهراتان ی غیره در آنِ یاحد دی کارکرد دارند؛ کارکرد عدم 

دارای شخصیت حقونی  هاآنی از منظر عدم تمرکز، هم  (6)ی کارکرد عدم تراکم. (2)تمرکز
ی خاص خود هستند ی در عملکرد مجزا از دیلت ی نیز دارای اموال، نیریی انسانی ی بودج 

اند. اما از منظر عدم تراکم، یاحدهای مذکور جزی تقسیمات کشوری فرانس  ی خود مستقل
شوند ک  چارچوب محسوب می (8)شدهزداییهای تراکمیا حوزه (7)های اداریحوزه عنوانب 

 ,Denoix de Saint Marc, 2005: 91کند )نمایندگان دیلت را تعیین می ارزمینی فعالیت

Delvolvé, 2006: 24; Lombard et Dumont, 2007: 234; Thoumelou, 2016: 25  از این .)
منظر، شخصیت حقونی از آن دیلت مرکزی اات ن  یاحدهای ارزمینی یا حتی ادارات مستقر 

 در محل.  
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گیر شورایی ی یک نهاد اجرایی ارزمینی دارای یک نهاد تصمیمهر کدام از این یاحدهای 
گیر یاحد کمون ی شهردار ک  ریاات شورای شهر اات. برای مثال، شورای شهر نهاد تصمیم

گیر در شهراتان را برعهده دارد، نهاد اجرایی آن اات. همچنین شورای شهراتان نهاد تصمیم
گیر رای شهراتان برعهده دارد. نهادهای تصمیمرئیس شو آن راهای اجرایی اات ی مسئولیت

شوند ی فاند شخصیت های ارزمینی محسوب میی نهادهای اجرایی، نهادهای داخلی مجتمع
ب  نام یاحد ارزمینی صورت  هاآنعبارت دیگر، اعمال ی اندامات اند. ب حقونی مستقل

 ی مربوط اات. گیرد ی اموالی ک  در اختیار دارند، متعلق ب  یاحد ارزمینمی

 ها و شوراهای اسالمی  ایران. شخصیت حقوقی شهرداری1-2
شخصیت حقونی مستقل برای تقسیمات  در خصوصدر متون نانونی کشور، تصریحی 

ک  ب   1962کشوری صورت نگرفت  اات. نانون تعاریف ی ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 
، (9ی )ماده ، دهستان(2ی )ماده ریاتاتعریف یاحدهای تقسیمات کشوری در ایران اعم از 

( سرداخت ، شخصیت 3ی )ماده ی ااتان (7ی )ماده ، شهراتان(6ی )ماده ، بخش(4ی )ماده شهر
در عوض، شورای شهر، شهرداری ی دهیاری اات ک  شنااایی نکرده اات.  هاآنحقونی برای 

تلویحی  طورب نانون بلدی  شود. البت  ناگ ت  نماند ک  نخستین دارای شخصیت حقونی تلقی می
مصوب  نانون بلدی رییکرد شهر را دارای شخصیت حقونی دانست  بود. توضیح اینک  

ی شخصیت حقونی مشاب  مسئل نخستین نانون بلدی  در کشور نسبت ب   عنوانب  11/9/1286
 صریح ب  شهر شخصیت حقونی اعطا طورب با رییکرد فرانس  اات. در این نانون هرچند 

توان یجود چنین شخصیتی را فرض نحوی تدیین شده اات ک  مینشده، مواد مختلف آن ب 
این نانون ک  با هدف افزایش مشارکت اهالی در امور شهر تصویب شده بود،  1ی گرفت. ماده

ی دیم از ح ظ منافع شهر را یکی از دی مقصود اصلی تأایس بلدی  بیان کرده اات. در فقره
ی بلدی  نهاده های متعلق ب  شهر را بر عهدهی اموال منقول ی غیرمنقول ی ارمای ه، ادار2ی ماده

ذکر شده  4ی اات. یکی دیگر از سیامدهای مهم برخورداری از شخصیت حقونی در ماده
گون  معامالت نماید ی ب   تواند ب  اام شهر بیع ی شراء ی هری بلدی  میانجمن ی اداره»اات: 

علی  یانع نماید ی مدعی ی مدعی دعوا یت کند ی در محاکمات عدلی  انام جاهای الزم شکای
ی اند؛ همچون مادهنحوی از انحا در همین زمین  تدیین شدهدیگر مواد این نانون نیز ب «. شود

ها ی ها ی اواحل ریدخان ریها ی معابر ی ریدخان ها ی سیادهها ی میداناراضی کوچ )تعلق  2
 )برخورداری شهر از مهر مخصوص ب  خود(.  8ی ( ی مادهب  شهر هغیری  هایرآبز

ک  در ایان مشریطیت ی در رااتای منطق عدم تمرکز تصویب  1286نانون بلدی  مصوب 
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های تمرکزگرایی یی نرار گرفت الشعاع ایااتشده بود، در ایااط دیران رضاشاهی تحت
( ی تواط نانون بلدی  191: 1982 نیا،؛ مواوی ی حکمت142: 1971)اعیدی رضوانی، 

نسخ شد. از همین تاریخ بدین او، شخصیت حقونی شهر برای همیش  از  91/2/1913مصوب 
ی بلدی  دارای شخصیت حقونی ی شهر، ادارهجاب شود ی اپهر حقوق اداری کشور محو می

نقول ی غیرمنقول نانون اابق ک  از تعلق اموال م 2ی ی مادهجاب شود. برای مثال، نلمداد می
مواجهیم ک  یکی از اختیارات  1913در نانون  23ی ماده 9ب  شهر اخن گ ت  بود، با بند 

خرید اموال منقول ی  اموال منقول ی غیرمنقول متعلق ب  بلدی  ی ی بلدی  را فریشاداره
  ی اداره کردن اموال منقول»همین ماده مجدداً  8دانست  اات. بند غیرمنقول برای بلدی  
 کند.ی بلدی  نلمداد میرا از دیگر یفایف اداره« غیرمنقول  متعلق ب  بلدی 

ها ها ی انجمن شهرها ی نصبات، مواوم ب  نانون ااتقالل شهردارینانون تشکیل شهرداری
شهرداری  صراحتب نخستین نانونی اات ک   1928( مصوب 142: 1932)راتمی ی عامری، 

ملی بنگاهی را شهرداری  این نانون، 9ی کند. مادهاد میرا دارای شخصیت حقونی نلمد
اات. البت  در این نانون، یک رییکرد دیگان  در سیش  دارای شخصیت حقونیداند ک  می

ها اعطا شده، در برخی شخصیت حقونی ب  شهرداری 9ی گرفت  شده اات. با آنک  در ماده
ک   92ی ماده 9ی بند  1اات؛ مانند بند مواد این نانون شهر نیز دارای ایصاف شخص حقونی 

ترتیب از  اموال متعلق ب  شهر ی معامالت ب  نام شهر اخن گ ت  اات. نانون شهرداری ب 
خود، همان مسیر  9ی با شنااایی شخصیت حقونی برای شهرداری در ماده 1994مصوب 

 گیرد. را در سیش می 1928نانون مصوب 
نخستین  1992ها مصوب بانک ی ایناف ی هاشهرداری ی دیلت اراضی در خصوص نانون

ها را مورد تأکید نرار بر متن در عنوان خود نیز تعلق اموال ب  شهردارینانونی اات ک  عالیه
ی اموال شهر بیشتر از اموال شهرداری جاب دهد ی متعانب آن نانونگذار در نوانین دیگر نیز می

ک  در مواد  12/4/1946ها مصوب ی مالی شهردارینام یینآکند؛ مانند نانون بسیار مهم یاد می
کند تا اموال متعلق ب  شهر. بدین ترتیب در حال ها یاد میبیشتر از اموال شهرداری 48تا  42

ای عمومی، غیردیلتی ی مستقل ی دارای شخصیت حقونی اات )مدنی، حاضر شهرداری مؤاس 
یک اازمان عمومی  عنوانب دهیاری اتاها نیز (. شایان ذکر اات ک  در اطح ری248: 1983

شوند، شخصیت ی امور ریاتاها ایجاد میاداره منظورب غیردیلتی ک  تواط یزارت کشور ی 
 نانون تأایس دهیارهای خودک ا در ریاتاهای کشور(. 1ی حقونی مستقل دارد )ماده

اند، متون لمداد کردهدر کنار نوانینی ک  شهرداری یا دهیاری را دارای شخصیت حقونی ن
ی نوانین سیش از انقالب همچون نانون تشکیل نانونی دیگری نیز یجود دارد ک  در ادام 
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های مزبور شخصیت ک  برای انجمن 91/9/1943های شهراتان ی ااتان مصوب انجمن
اند. شخصیت شده نائلحقونی شنااایی کرده بود، برای شوراهای ااالمی نیز چنین شخصیتی 

نانون تشکیالت شوراهای ااالمی کشور  17ی ی مستقل برای شوراهای ااالمی در مادهحقون
شوراها دارای شخصیت حقونی بوده، »شنااایی شده اات. براااس این ماده  1961مصوب 
ی دعوا علی  اشخاص حقیقی ی حقونی ی دفاع در مقابل دعایی آنان علی  شورا را حق انام 

در  23/4/1982مورخ  719127ی ی شمارهدادگستری در نظری ی کل حقونی اداره«. دارند
شورای ااالمی شهر دارای شخصیت حقونی جدا از »همین زمین  اعالم کرده اات ک  

(. ناامی حامد در این زمین  121: 1988نژاد، )ب  نقل از حبیب« شخصیت دیلت اات
شخصیت حقونی مستقل، شورای ااالمی شهر اازمانی محلی اات ک  با داشتن »نویسد: می

 عنوانب های عمومی مربوط ب  شهر را ی بخشی از امور ی نیازمندیاختیار ی صالحیت اداره
؛ همچنین ن.ک: مدنی، 161: 1981)ناامی حامد، « عهده داردگیرنده ب یمتصمنهادی نافر ی 

ین ترمهمکی از ی عنوانب (. البت  ناگ ت  نماند ک  شورای شهر 432: 1981؛ هاشمی، 221: 1983
شوراهای ااالمی با یجود برخورداری از شخصیت حقونی مستقل، اموال مستقل نداشت  ی 

ی بند (. براااس تبصره113: 1988نژاد، امانت در اختیار دارد )حبیب طورب اموال شهرداری را 
 المیاا شوراهای امور مالی ی داخلی انتخابات تشکیالت، ی اجرایینام آیین 6ی ماده 11

 طریق از شورا مصوب یبودج  براااس شورا تدارکاتی ی مالی نیازهای» 1978مصوب  شهرها
از همین  21ی همچنین براااس ماده«. شد خواهد تأمین شهرداری یبودج  درآمدهای

 متعلق گیردمی نرار شورا در اختیار ک  غیرمنقول ی منقول از اعم شورا اموال یکلی »نام ، آیین
 تحویل شهرداری حسابانذی تواط مجلسیصورت طی باید ی اات مربوط اریشهرد ب 

بدین ترتیب در حقوق کنونی ایران، شهرداری، شوراهای «. گردد شورا دارخزان  ی رئیس
اند ی ااالمی ی دهیاری شخصیت حقونی دارند ی دارای اموال، نیریی انسانی ی درآمدهای ییژه

کنند. عدم شنااایی شخصیت حقونی برای خود سیگیری می دعایی را نیز برای خود ی ب  نام
شهر )ی اایر عنایین تقسیمات کشوری( حتی ابب شده اات ک  برای ا  شهر مجزا یک 

 تهران، شهری یمحدیده در» 12ی ی مادهشورای شهر ایجاد شود. در یانع، براااس تبصره
برداشت از م هوم شخصیت  این«. شودمی تشکیل شهر ااالمی شورای یک فقط تجریش ی ری

اندرکاران نظام نانونی کشور را ب  خود حقونی در نظام عدم تمرکز محلی همچنان ذهن دات
اعالم  26/11/1932مشغول کرده ی ب  همین ابب، طرح جامع مدیریت شهری ک  در تاریخ 

( ی نیز شهرداری 2ی یصول شده اات، همچنان ب  شخصیت مستقل شورای شهر )ماده
 کند. ( سافشاری می14ی )ماده
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برخورداری شورای شهر ی شهرداری از شخصیت حقونی مستقل موجب شده اات ک  
 1را مشخص کند؛ با این توضیح ک  بند  هاآننانونگذار مجبور شود ماهیت اازمانی 

ها را شهرداری 1979مصوب  غیردیلتی عمومی مؤاسات ی نهادها فهرات ی نانونیاحدهماده
 تأایس ی نانونیاحدهمادهمؤاسات عمومی غیردیلتی نلمداد کرده اات. از مصادیق 

ی عمومی ها را مؤاس نیز دهیاری 1977کشور مصوب  ریاتاهای در خودک ا هایدهیاری
غیردیلتی دانست  اات. البت  نانونگذار ماهیت حقونی شوراهای ااالمی را تعیین نکرده اات ی 

اند. برخی شوراهای ختل ی در این زمین  ارائ  کردهب  همین ابب، حقوندانان نظرهای م
ی مجلس شورای ااالمی ی را زیرمجموع  هاآنای اند، عدهی چهارم دانست ااالمی را نوه

(. راتمی ی 243-248: 1988اند )دشتی، ی یزارت کشور برشمردهبرخی دیگر نیز زیرمجموع 
  در این زمین  مطرح شده اات، در حسینی سوراردکانی سس از بررای مستوفای نظرهایی ک

نانون مدیریت خدمات  2ی در هر صورت، مطابق ذیل ماده»اند ک  نهایت ب  این نتیج  رایده
هایی ک  در نانون اااای نام برده شده اات در حکم ی اازمانکشوری ک  مقرر داشت  کلی 

ی دیلتی نلمداد مؤاس توان شوراهای ااالمی را نوعی شود، میی دیلتی شناخت  میمؤاس 
(. ریشن اات ک  اازمان عمومی غیردیلتی، 28: 1932)راتمی ی حسینی سوراردکانی، « کرد...

 هاآناند ک  ییژگی اصلی ی دیلتی ی نیز شرکت دیلتی از ابزارهای عدم تمرکز فنیمؤاس 
ی خاص اات ک  در برخورداری از شخصیت حقونی ی نیز فعالیت تخصصی در یک حوزه

د بعدی بررای شده اات. در یانع، این نهادها متنافر با مؤاسات عمومی در فرانس  هستند بن
 ریند ن  عدم تمرکز محلی. می شمارب ک  از ابزارهای عدم تمرکز فنی 

های با آنک  در فرانس  ی برخی دیگر از کشورهای همسو با حقوق اداری فرانس  مجتمع
اند، در شهراتان ی ااتان دارای شخصیت حقونی ارزمینی همچون کمون )شهر ی ریاتا(،

ایران تقسیمات کشوری اعم از ریاتا، شهر، بخش، شهراتان ی ااتان فاند شخصیت 
اند. ریشن اات ک  فقدان شخصیت حقونی برای تقسیمات کشوری بدین معناات ک  حقونی

اشخاص مستقل از  عنوانب  هاآنن  از نظر جدااازی  هاآنمرزبندی این تقسیمات ی ت کیک 
خواهد در آن اجرا شود. در ای اات ک  نظام عدم تراکم میهم بلک  برای تعیین محدیده

ی آنک  در خدمت عدم تمرکز محلی نرار گیرد، در جاب حقیقت، تقسیمات کشوری در ایران 
ااتان، ای ب  نام زدایی اات؛ بدین معنا ک  ااتانداران در محدیدهی تراکمرااتای اجرای برنام 

ای ب  نام بخش فعالیت ای ب  نام شهراتان ی بخشداران در محدیدهفرمانداران در محدیده
های اداری ی نهادهای انقالب های مذکور برای تمامی اازمانرعایت محدیده عالیهب کنند. می

 (. 69: 1983نیریهای نظامی ی امور انتخابات مجلس، الزم اات )مدنی،  جزب ااالمی نیز 
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 . صالحیت عام در امور محلی2
تواند عدم تمرکز محلی را با تمایز میان امور ملی ی محلی از موارد مهمی اات ک  نبود آن می

ری اازد. اگر دیلت مرکزی بتواند نیازهای محلی را در اطوح مختلف تردیدهای جدی ریب 
ن اتخاذ تصمیم در گیری کند ی در عوض، نهادهای محلی امکاتصمیم هاآنتشخیص دهد ی برای 

ها را نداشت  باشند، بعید اات ک  بتوان از عدم تمرکز محلی اخن گ ت. نگاهی ب  این زمین 
بیانگر ت ایت بنیادین بین این دی نظام  مسئل ی این رییکرد نظام حقونی ایران ی فرانس  در زمین 

، شاید نتوان رییکرد ایران اات. اگر بتوان رییکرد فرانس  را ذیل نظام عدم تمرکز محلی نرار داد
 شود. یل این موضوع بررای میت صب بندی کرد. در این بند را نیز ذیل همان عنوان دات 

 های سرزمینی فرانسه در امور محلی. صالحیت عام مجتمع2-1
در تقسیم صالحیت بین اشخاص حقوق عمومی در فرانس  اصل بر این اات ک  دیلت ی 

ی صالحیت عام ی مؤاسات عمومی دارای صالحیت خاص یا های ارزمینی دارامجتمع
(. ت ایت صالحیت عام Thoumelou, 2016: 31؛ 76: 1976یر، اند )دیمیشل ی ال لومیتخصصی

های جغرافیایی صالحیت هر یک های ارزمینی بیشتر ب  محدیدهدیلت با صالحیت عام مجتمع
گیری در ارای صالحیت عام تصمیمشود؛ بدین معنا ک  دیلت در اراار کشور دمربوط می

ی جغرافیایی مربوط ب  خود های ارزمینی تنها در محدیدهاات، اما مجتمع (3)خصوص امور ملی
 (11)گراییتوانند ب  اتخاذ تصمیم بپردازند. در مقابل، اصل تخصصمی (11)ی امور محلیی درباره

 هاآننوانین موجد برای بدین معناات ک  مؤاسات عمومی باید در چارچوب اهدافی ک  
 (. Waline, 2008: 50; Frier et Petit, 2014: 125مشخص کرده اات، فعالیت کنند )

های ارزمینی بدین معناات ک  این یاحدها در مجتمع (12)ب  هر حال، اصل صالحیت عام
ت شوند، بدین اینک  نیازی ب  احصای اختیاراتمام امور محلی خود دارای صالحیت شناخت  می

در نانون باشد. ب  بیان دیگر، این یاحدها در تمام امور محلی یا اموری ک  ب  منافع ی مصالح 
ی صریح نانونی گیری کنند، بدین آنک  نیازی ب  اجازهتوانند تصمیممرتبط اات، می (19)محل

  (.Thoumelou, 2016: 31 et 85; Verpeaux, Rimbault et Waserman, 2016: 18یجود داشت  باشد )
 61ی گیری ی افهارنظر در امور محلی ریش  در مادهها در تصمیمصالحیت عام کمون

ب  شهراتان ی ااتان نیز تسری یافت.  1382دارد ی تواط نانون  1884نانون بلدی  مصوب 
در خصوص ااختار ارزمینی جدید جمهوری، صالحیت عام شهراتان ی  2112ایت  7نانون 

 Verpeaux, Rimbault etها همچنان چنین صالحیتی دارند )کمونااتان را حذف کرد، یلی 

Waserman, 2016: 87ی (. در حال حاضر، براااس مادهL2121-29 های کد عمومی مجتمع
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کند. بر این اااس هر امر محلی امور کمون را تمشیت می (12)شورای شهر/ریاتا (14)،ارزمینی
گیرد ی در این امور، ن  دیلت مرکزی ی ن  نرار می شود، در اختیار شوراک  ب  کمون مربوط می

ی مذکور، توانند دخالت کنند. همچنین، براااس ذیل مادهاایر اشخاص حقوق عمومی نمی
ی امور مربوط ب  منافع محلی افهارنظر کند. در ی هم تواند دربارهشورای شهر/ریاتا می

خدمات عمومی ی انجام اموری را ک  ی هر گون  ی خود ارائ این شوراها در حوزه»نتیج  
(. البت  شوراها در 234: 1987)عباای، « ی غیرایاای ی حاکمیتی دارد، بر عهده دارندجنب 

مطلق آزاد نیستند ی با ا  محدیدیت  طورب ی آزاد امور محلی ی منافع محلی فرانس  در اداره
عملکرد بخش خصوصی ی آزادی  اند؛ ایل اینک  تصمیمات شوراها نباید مغایر باعمده مواج 

توانند در خصوص امری ک  تجاری ی صنعتی باشد؛ دیم اینک  یاحدهای ارزمینی نمی
یاگذار شده اات، دخالت کنند؛ اوم  -مانند دیلت -براااس نانون ب  دیگر اطوح اداری

 Verpeaux, Rimbault etاینک  شوراها حق دخالت در اموری ک  محلی نیست، ندارند )

Waserman, 2016: 90 های نانون اااای فرانس ، مجتمع 72اصل  9(. همچنین براااس بند
کنند. ارزمینی در چارچوب نانون ی از طریق شوراهای منتخب آزادان  امور محل را اداره می

اصلی بنیادین اات ک  هم بر نانونگذار عادی تحمیل  (16)ی آزاد یاحدهای ارزمینیاصل اداره
های محلی در برابر دیلت محافظت راجع یضع مقررات. این اصل از مجتمعشود ی هم بر ممی
ابب کند ی شورای نانون اااای این کشور در موارد مختلف نوانین مصوب سارلمان را ب می

ی امور در مخاطره انداختن این اصل مغایر با نانون اااای اعالم کرده اات. در نتیج  اداره
ی تواط نانون اااای صیانت شده اات ی حتی سارلمان های ارزمینمحلی تواط مجتمع

نادیده بگیرد. شورای دیلتی فرانس  نیز این اصل را یکی از اصول مربوط ب   آن راتواند نمی
 (. Verpeaux, Rimbault et Waserman, 2016: 52های بنیادین درنظر گرفت  اات )آزادی

 های احصایی شوراهای محلی در ایران. صالحیت2-2

در کنار عدم شنااایی شخصیت حقونی برای یاحدهای ارزمینی همچون ااتان، شهراتان 
گیر گیری در امور محلی نیز ب  شوراهای تصمیمیژه شهر ی ریاتا، صالحیت عام تصمیمیب ی 

... شوراها، »نانون اااای ذکر شده اات  7این یاحدها اعطا نشده اات. با آنک  در اصل 
ها از ، ریاتا ی نظایر این، بخش، شهر، محل، شهراتانااتان ، شورایااالمی شورای مجلس
راد شوراهای ااالمی در حال حاضر نظر میب ، «ی امور کشورندی اداره گیریتصمیم ارکان

ی امور کشور گیری ی ادارهنانون اااای آمده اات، از ارکان تصمیم 7برخالف آنچ  در اصل »
اصول فصل ه تم ک  ب  شوراها سرداخت  اات، برخالف انتظار در هیچ نیستند... در تمامی 
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ای نشده اازی ک  ذاتی شوراها باشد، اشارهمقررات ب  صالحیت -حتی امور محلی -ایزمین 
عنوان نهادهای حاکمیت محلی تر، شوراها ب عبارت ریشن(. ب 123: 1986)آنایی طوق، « اات
ی امور محلی ی هم گیری ی نیز یضع مقررات دربارهتصمیماالصول باید دارای صالحیت علی

ها باشند. حال آنک  امور ملی ی محلی در ایران ت کیک نشده اات ی همین آایب ک  مدت
اکنون مورد (، هم144-194: 1986سیش مورد توج  حقوندانان نرار گرفت  بود )آنایی طوق، 

اعالم یصول شده،  26/11/1932ر تاریخ کنندگان طرح جامع مدیریت شهری ک  دتوج  تدیین
ت کیک امور محلی از ملی با یاگذاری امور »این طرح  2ی ماده 9نرار گرفت  اات. در بند 
 از اصول حاکم بر نظام مدیریت شهری ایران نلمداد شده اات. « محلی ب  مدیریت شهری

بنای نانونی نظام ترین معنوان مهمنانون اااای جمهوری ااالمی ایران ب  111در اصل 
های اجتماعی، انتصادی، عمرانی، سیشبرد اریع  برنام »شوراهای ااالمی در کشور، در رااتای 

تنها نظارت بر «  بهداشتی، فرهنگی، آموزشی ی اایر امور رفاهی با توج  ب  مقتضیات محلی
گیری در تصمیم ی امور محل ب  شوراها یاگذار  شده اات؛ یعنی از نظر نانونگذار اااای،اداره

ی ی دیلت یا مؤاسات دیلتی اات ی تنها نظارت بر ادارهها بر عهدهامور مزبور ی اجرای آن
بدین او همین برداشت را از  1981ی شوراهاات. شورای نگهبان نیز از اال ها بر عهدهآن

ای نگهبان در داند. برای نمون ، شورها را محدید ب  نظارت مینقش شوراها ارائ  کرده اات ی آن
خود در خصوص طرح اصالح نانون تشکیالت، یفایف ی  12/8/1981افهارنظر مورخ  11بند 

صراحت، صالحیت شوراها را تنها انتخابات شوراهای ااالمی کشور ی انتخاب شهرداران ب 
زائد »ی اختیارات تصویبی شوراها را ی کلی « انتخاب شهردار»نظارتی دانست  ی مواردی همچون 

ی مجلس را نلمداد کرده ی در نتیج  مصوب « نانون اااای 111یفایف نظارتی موضوع اصل  بر
(. این رییکرد نانونگذار اااای 199-192: 1986مغایر نانون اااای دانست  اات )آنایی طوق، 

ی نیز شورای نگهبان ب  اختیارات شوراها یادگار متمم نانون اااای مشریط  اات ک  در اصل 
ها در اصالحات راجع ب  آنچ  ن ع عموم در آن اات اختیار انجمن»داشت: عار میخود اش 32

ها نظارت تام در ترین اختیار انجمنمهم»در نظام حقوق اااای مشریط  نیز «. نظارت تام دارد
(، 132: 1983را نداشتند )رحیمی، « ی اجرایی بود اما خود حق اندام ب  عمل اجراییکار نوه

تر بوده ی نظارت بر داتان ها گشادهمتمم نانون اااای مشریط  نسبت ب  انجمنهرچند رییکرد 
 ها یاگذار شده بود. تمام آنچ  ب  ن ع عموم محل بود، ب  آن

در مقایس  با شورای نگهبان، نانونگذار عادی رییکرد نسبتاً بهتری در خصوص شوراها داشت   
ودج  ی عوارض را برای شورای شهر شنااایی ی اختیاراتی همچون انتخاب شهردار یا تصویب ب

، 73، 76ی نظام عدم تمرکز محلی دانست. مواد توان شایست کرده اات، اما این اختیارات را نیز نمی



 
 
 

  لی در ایراننگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز مح
 

 

57 

نانون تشکیالت، یفایف ی انتخابات شوراهای ااالمی کشور ی انتخاب  88ی  87، 86، 81
ترتیب ب  بیان انون شوراها( ک  ب با اصالحات بعدی )بعد از این ن 1972مصوب  شهرداران

اند، ها سرداخت اختیارات ی صالحیت شوراهای ریاتا، بخش، شهر، شهراتان، ااتان ی عالی ااتان
هایی همچون در کنار اختیاراتی همچون انتخاب دهیار ی شهردار، اایر اختیارات شوراها را در نالب

اند ی بدین ترتیب، اختیارات خاصی ذکر کرده« ی سیشنهادارائ »ی « همکاری»، «مشارکت»، «نظارت»
این یاژگان بیش از (. »194: 1983بینی نشده اات )آنایی طوق، در امور محلی برای شوراها سیش

کایی ی سهنانگری در نلمری موضوعی آنک  از آبشخور ااتقالل، ابتکار عمل ی ریش، ژرف
اشد، بیانگر یابستگی این نهادها ب  های شورای ااالمی ارچشم  گرفت  باختیارات ی صالحیت

های غیرمستقل توان با ریشها ی مراجع اداری ی دیلتی اات. با این یصف چگون  میاازمان
های دیلت ی غیره ب  حجمی از اانی چون همکاری، سیگیری، تبیین ی توجی  ایااتط یلی

مرکزگرایی اات ب  ایستم عدم گری ک  از مبانی ی اصول تااتقالل، آزادی اراده، ابتکار ی آفرینش
  (. 113: 1988)گرجی ازندریانی، « تمرکز دات یافت

گیری ی افهارنظر در امور محلی در نظام حقونی ایران برخالف فرانس  صالحیت عام تصمیم
در کشور »نویسد: ی میدراتب برای یاحدهای محلی شنااایی نشده اات. عباای در همین زمین  

 عنوانب ین ی مقررات، در امور محلی، ن  شوراهای ااالمی شهر یا ریاتا ما با توج  ب  نوان
: 1931)عباای، « شوراهای سای  بلک  مقامات مرکزی ی نهادهای اجرایی دارای صالحیت عام هستند

ی اختیارات نهاد مهمی همچون شورای شهر آنچنان محدید ب  امور ، گسترهعالیهب (. 114
(، 82: 1939برند )کامیار، از آن تحت عنوان شورای شهرداری نام می شهرداری اات ک  حتی برخی

یچهار یادهد ک  از نگاهی ب  مقررات در خصوص یفایف شورای ااالمی شهر نشان می چراک 
ی گیری دربارهی مقرر برای این شورا، غالب موارد آن مرتبط با شهرداری اات ی تصمیمبند یفی  

(. این امر بیش از سیش بیانگر ضعف جایگاه 212: 1988شتی، اات )د تررنگکمخود شهر 
 (17)اند.های ارزمینی )همچون شهر ی ااتان( در ایران اات ک  فاند شخصیتی مستقلمجتمع

 . وجود نهادهای منتخب3
ی حقوق ی عدم تمرکز در نظری ی امور محلی تواط نهادهای منتخب اومین سای اداره

های ایجاد نظام عدم تمرکز محلی ارتقای مشارکت مردم ز فلس  اداری فرانس  اات. یکی ا
مربوط اات. از این منظر، یضعیت  هاآنی نخست ب  خود محل در اموری اات ک  در یهل 

شوراهای ااالمی ایران تا حدیدی مشاب  شوراهای محلی اات ک  در فرانس  در اطوح 
تعداد اعضای عضو شوراهای های ارزمینی یجود دارد. اما در خصوص مختلف مجتمع
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ی انتخاب های محلی در فرانس  ی نیز نحوهااالمی با تعداد اعضای عضو شوراهای مجتمع
های مستقیم یا غیرمستقیم اعضای شوراهای محلی ایران ی فرانس  در اطوح مختلف، ت ایت

 داشت  باشد.   هاآنتواند تأثیرات زیادی در عملکرد مت ایت زیادی دارد ک  می

 های سرزمینی فرانسه. شوراهای منتخب در مجتمع3-1
 عنوانب های فرانس  یک شورای منتخب دارند ک  ها ی ااتانها، شهراتانهر یک از کمون

کنند. گیر، تصمیمات مربوط ب  امور محلی کمون، شهراتان ی ااتان را اتخاذ مینهاد تصمیم
 (21)ی شورای ااتان (13)ای شهراتانگیر کمون ی شورنهاد تصمیم (18)شورای شهر/ریاتا

شوند. اعضای این شوراها در اطوح گیر شهراتان ی ااتان تلقی میترتیب نهاد تصمیمب 
 شوند. مستقیم تواط مردم انتخاب می طورب مختلف 

شود، ها تشکیل میتعداد اعضای شوراهای شهر/ریاتا در فرانس  ک  در هر یک از کمون
ن ر  111های کمتر از هاات. تعداد اعضای شورا در کمونکمون تابعی از تعداد جمعیت

 63ن ر جمعیت،  911111های دارای بیش از ن ر ی تعداد اعضای شورا در کمون 7جمعیت، 
ن ر اات. البت  شوراهای مربوط ب  ا  شهر مهم فرانس  اعضای بیشتری دارند: شورای شهر 

 (.  1عضو )جدیل  169رای شهر ساریس عضو ی شو 111عضو، شورای شهر مارای  79لیون 

تعداد اعضای شورای شهر/ روستا براساس جمعیت کمون در فرانسه  -3جدول 

(Thoumelou, 2016: 80) 

 تعداد اعضای شورا تعداد جمعیت تعداد اعضای شورا تعداد جمعیت

 42 23333تا  21111بین  7 111کمتر از 
 43 73333تا  61111بین  11 433تا  111بین 
 29 33333تا  81111بین  12 1433تا  211بین 
 22 143333تا  111111بین  13 2433تا  1211بین 
 23 133333تا  121111بین  29 9433تا  2211بین 
 61  243333تا  211111بین  27 4333تا  9211بین 
 62 233333تا  221111بین  23 3333تا  2111بین 
 63 911111بیش از  99 13333تا  11111بین 
 79 (431268لیون ) 92 23333تا  21111بین 
 111 (821696مارای ) 93 93333تا  91111بین 
 169 (2243372ساریس ) 49 43333تا  41111بین 
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برعکس، تعداد اعضای شورای شهراتان تابعی از جمعیت نبوده ی بلک  تابعی از تعداد 
در خصوص انتخابات  2119می  17های هر شهراتان اات. سس از تصویب نانون کانتون

ها یک مرد ی یک زن برای عضویت در شورای اعضای شوراهای شهراتان، از هر یک از کانتون
ها از یک شهراتان ب  شهراتان دیگر مت ایت اات. اما شوند. تعداد کانتونشهراتان انتخاب می

ن ر جمعیت نباید  211111 های با بیش ازها در هر یک از شهراتانبراااس نانون، تعداد کانتون
ن ر، تعداد  211111تا  121111هایی با جمعیت بین کانتون باشد. در شهراتان 17کمتر از 

 4122حدید  2119(. در اال Thoumelou, 2016: 110عدد باشد ) 19ها نباید کمتر از کانتون
 ان. کانتون برای هر شهرات 41متواط  طورب کانتون در فرانس  یجود داشت؛ یعنی 

تعداد اعضای شوراهای ااتان نیز همانند شوراهای شهر/ریاتا تابعی از جمعیت هر ااتان 
های اات، ب  همین ابب از ااتانی ب  ااتان دیگر مت ایت اات. کمترین اعضا از آن ااتان

عضو اات. بیشترین اعضا نیز از آن ااتان ایل دیفرانس  42عضو ی رئونیون با  41گوادلوپ با 
 .اتعضو ا 213زیت ساریس( با )با مرک

 در ایران هاآنی انتخاب . تعداد اعضای شوراهای اسالمی و نحوه3-2
 یا شهراتان شهر، ،بخش ریاتا، هر امور یاداره»نانون اااای  111با آنک  طبق اصل 

 ک  یردگمی صورت ااتان یا شهراتان شهر، ،بخش ،ده شورای نام ب  شورایی با نظارت ااتان
، اما در نوانینی ک  در اجرای این اصل ی اایر «کنندمی انتخاب محل همان مردم را آن اعضای

ی انتخاب تواط اصول مربوط ب  شوراها ب  تصویب مجلس شورای ااالمی رایده، ناعده
مردم همان محل ب  دالیل نامعلوم تنها برای شوراهای ریاتا ی شهر مورد سذیرش یانع شده 

شوند. حال مستقیم انتخاب می طورب ات. براااس نانون شوراها، تنها شورای ریاتا ی شهر ا
بخش  یمحدیده در یانع ریاتاهای شوراهای منتخب نمایندگان بین بخش از آنک  شورای

 یمحدیده در یانع هایبخش ی شهرها شوراهای نمایندگان از شهراتان (، شورای2ی )ماده
تابع   هایشهراتان شوراهای منتخب نمایندگان از ااتان (، شورای11 یشهراتان )ماده آن

 (14ی ها )مادهااتان شوراهای منتخب نمایندگان از هاااتان عالی ( ی شورای11ی )ماده
ی رییکرد نانون شوراهای محلی مصوب شورای توان ادام شود. این رییکرد را میانتخاب می

ر آن نیز از میان شوراهای ده، بخش، شهر، شهراتان ی دانست ک  د 1928انقالب در اال 
شدند. ب  هر حال در مستقیم تواط مردم انتخاب می طورب ااتان، تنها شورای ده ی شهر 

مقایس  با رییکرد نظام عدم تمرکز محلی فرانس  ک  در آن شوراهای محلی در تمام اطوح 
شوند، در ایران تنها حل انتخاب میمستقیم تواط مردم همان م طورب های ارزمینی مجتمع
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غیرمستقیم ی تواط خود  طورب شوراهای ریاتا ی شهر این یضعیت را دارند ی بانی شوراها 
 شوند. شوراها انتخاب می

ت ایت بارز دیگر نظام عدم تمرکز محلی فرانس  با نظام شوراهای ااالمی ایران، تعداد 
ران در مقایس  با تعداد اعضای شوراها در فرانس  ات. تعداد اعضای شوراها در ایهاآناعضای 

 ی ن ر ا  جمعیت ن ر 1211 تا ریاتاهای ااالمی شورای اعضای بسیار کمتر اات. تعداد
ن ر، تعداد اعضای شوراهای  سنج نیز شورای بخش ی جمعیت ن ر 1211 از بیش ریاتاهای

ن ر  21جمعیت( تا ن ر  21111ن ر )برای شهرهای کمتر از  2شهر براااس جمعیت از 
 (. 2)شورای شهر تهران( متغیر اات )جدیل 

 تعداد اعضای شوراهای اسالمی شهر براساس جمعیت -2جدول 

 البدلیعلاعضای  اعضای اصلی جمعیت

 9 2 هزار 21زیر 
 2 7 هزار 211هزار تا  21بین 
 6 3 هزار 211هزار تا  211بین 
 7 11 میلیون 1هزار تا  211بین 
 8 19 میلیون 2یلیون تا م 1بین 

 11 12 میلیون 2بیش از 
 11 21 تهران

 

ی  (شوراها نانون 11 یماده 2ی )تبصرهن ر  2حدانل تعداد اعضای شوراهای شهراتان 
 یها ی شهرهای آن شهراتان اات. براااس تبصرهحداکثر آن تابعی از تعداد ی جمعیت بخش

 هر شوراهای از ی ن ر یک بخش هر شورای تان ازنانون شوراها در شورای شهرا 11 یماده 1
 ی ن ر دی جمعیت ن ر هزار یکصد از بیش ی ن ر یک جمعیت ن ر هزار یکصد تا شهرها از یک
داشت. حدانل تعداد شورای ااتان نیز سنج ن ر ی حداکثر  خواهند عضویت ن ر ا  تهران شهر

د ک  از هر شهراتان حداکثر دی ن ر های آن ااتان با این نیآن تابعی اات از تعداد شهراتان
 منتخب نمایندگان از ها نیز ک توانند عضو شورای ااتان باشند. در شورای عالی ااتانمی

 از ی نماینده دی جمعیت، ن ر میلیون دی تا هایااتان شود، ازتشکیل می هاااتان شوراهای
 نماینده چهار تهران ااتان از ی نماینده ا  جمعیت، ن ر میلیون دی از بیش دارای هایااتان

عضو دارد ک  از  74شوراها(. در حال حاضر، این شورا  نانون 14 یدارند )ماده عضویت
 اند.های مختلف کشور انتخاب شدهااتان
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 گیرینتیجه
های مهم حقوق عمومی برای ارشکن کردن با آنک  عدم تمرکز محلی از ابزارها ی تکنیک

ااالری اات ی با آنک  ی امور جامع  ی تثبیت مردمدر اداره ندرت ی ارتقای مشارکت مردم
اند، نگاهی دنیق ب  در نوانین اااای خود مورد سذیرش نرار داده آن راکشورهای متعددی 

دهد ک  عدم تمرکز محلی در های شوراهای ااالمی نشان مییضعیت ایران ی تحلیل ییژگی
ی بنیادین گان ر یانع تنها یک مورد از عناصر ا ایران بیشتر شبی  افسان  اات تا یانعیت. د

عدم تمرکز محلی، یعنی برخورداری از نهادهای منتخب تا حدیدی در ایران مورد توج  یانع 
دیگر )شخصیت حقونی مستقل برای تقسیمات کشوری ی صالحیت  ترمهمشده ی دی مورد 

ار نرار نگرفت  اات. انتخابی گیری برای یاحدهای ارزمینی( مورد سذیرش نانونگذعام تصمیم
بودن شوراهای ااالمی نیز در مقایس  با نهادهای مشاب  در فرانس  هم از نظر تعداد اعضا ی هم 

 های جدی اات.از نظر مستقیم بودن انتخاب تواط مردم محل، دچار آایب
آن  شخص شنااایی کند ی برای عنوانب ی اینک  محل جغرافیایی را جاب نانونگذار ایران 

شخص حقوق عمومی حق ی تکلیف نائل شود، اشخاص حقونی دیگری همچون  عنوانب 
اشخاص حقونی ایجاد کرده اات تا فاهراً امور  عنوانب ها را شوراهای ااالمی ی شهرداری

ی ت کیک میان امور ملی ی امور جاب ، عالیهب مدیریت کنند. « امر فنی»یک  عنوانب محلی را 
تمامی امور محلی ب  یاحدهای ارزمینی، تنها بخشی از امور محلی ب   محلی ی یاگذاری

 هاآنهای دیگری ک  در امور ملی ب  شوراهای ااالمی یاگذار شده اات تا در کنار مسئولیت
، آن های دیلت مرکزی(همکاری، سیگیری، تبیین ی توجی  ایااتیاگذار شده اات )مانند 

شمارند ک  مورد نقد حجم ی کمها نیز آنچنان کمن مأموریتموارد اندک را نیز انجام دهند. ای
غالب حقوندانان حقوق عمومی یانع شده اات. غور در مشریح مذاکرات مجلس بررای 

دهد ک  بیش از آنک  م اهیمی همچون عدم تمرکز محلی نهایی نانون اااای نیز نشان می
رت مورد توج  بوده اات. ب  ی فصل ه تم باشد، اصل ااالمی مشو 7راهنمای تصویب اصل 

نانونگذار اااای ی نانونگذار عادی ح ظ اصول بنیادین ی  ینیز گویا دغدغ  اببهمین 
های حقوق اااای ی رعایت الزامات عدم تمرکز محلی نبوده اات. با یجود این، بررای نوشت 

محلی را در دهد ک  غالب نویسندگان یجود نظام عدم تمرکز حقوق اداری در ایران نشان می
راد این یک نظر میدانند. اما ب اند ی تنها نقدهایی را بر آن یارد میایران م ریض دانست 

خطاسوشی ی غمض عین بزرگ بر یک آایب جدی در نظام اداری کشور اات. عدم تمرکز 
گیری از مزایای یک تکنیک فراگیر در حقوق اداری محلی در ایران ب  معنای عدم امکان بهره

 شده ی ب  نوانین اااای کشورها راه یافت  اات. در فت ک  در کشورهای مختلف سذیر اات
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یانع، اگر ب  این آگاهی نرایم ک  یکی از ابزارهای مهم مشارکت مردم در امور محلی در ایران 
ب  فراموشی اپرده شده اات، تمرکز امور در ایران ی ااتیالی دیلت مرکزی بر مقدرات محلی 

سیامدهای نامطلوب آن ادام   یب  نهادهای موجود )شوراهای ااالمی( با هم  ی بسنده کردن
بدین منظور ضریری اات فقدان نظام عدم تمرکز محلی بیش از سیش مورد  یافت.خواهد 

مندان حقوق عمومی کشور نرار گیرد ی آثار راهبردی ی انتصادی این فقدان توج  دغدغ 
نانونگذار در بررای ی تصویب طرح جامع مدیریت . همچنین، شایست  اات ک  شودتحلیل 

شخصیت حقونی تقسیمات  ید ی دربارهکنتوج  بیشتری معطوف  مسئل شهری ب  این 
 کشوری ی نیز صالحیت عام یاحدهای محلی در امور محلی تأمل بیشتری انجام دهد. 
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 هایادداشت
 توان ب  موارد زیر اشاره کرد: برای مثال می .3

عدم تمرکز محلی در نظام حقونی ایران، شوراهای ااالمی شهر هستند ک  با ی بارز نمون » -
 (.22: 1931)امامی ی ااتوارانگری، « شوندرأی مستقیم مردم انتخاب می

های اداری غیرمتمرکز محلی ایجاد شده ک  ب  موجب نانون اااای ی نوانین عادی اازمان» -
مانند شوراهای محلی... شهرداری ی باشد یااط  یا با یااط  منتخب مردم محل میبی

 (.32: 1931)عباای، « دهیاری

هایی از عدم تمرکز محلی عبارت از دادن شخصیت حقونی حقوق عمومی ب  نهادهای بخش» -
 (.298: 1939)عباای، « باشدارزمین )شوراهای ریاتا، شهر، بخش، شهراتان ی ااتان( می

2. Collectivité territoriale. 

3. Établissements publics. 

4. les Collectivités à statut particulier 

5. décentralisation. 

6. Déconcentration. 

7. circonscription administrative. 

8. circonscription déconcentrée. 

9. affaires nationales. 

10. affaires locales. 

11. principe de spécialité. 

12. compétence générale. 

13. intérêt local. 

14. Code général des collectivités territoriales. 

15. conseil municipal. 

16. le principe de libre administration des collectivités territoriales. 

اعالم یصول شده، اختیارات  26/11/1932در تاریخ طرح جامع مدیریت شهری ک   6ی در ماده .31
 بیشتری در امور شهری ب  شورای شهر یاگذار شده اات.

18. conseil municipal. 

19. conseil départemental. 

20. conseil régional. 
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سنجی عزل نمایندگان مجلس امكان
 نظام حقوق اساسی ایران در

  **2زهرا عامری، *1ایداحمد حبیب نژاد
 

 ، ایراننم، حقوق عمومی سردیس فارابی دانشگاه تهران ااتادیار. 1

 ، ایرانبجنورد، ااتادیار حقوق دانشگاه بجنورد. 2
 

 99/5/9316: رشيپذ  27/9/9316: افتيدر

 چكیده 
ب  آن  بااحتیاطاین سراشی اات ک  باید  ؟کرد نمایندگان سارلمان را برکنار توانمیآیا 

 هستند ااالریمردمک  نمایندگی ی نماینده از م اهیم ی عناصر اصلی این خصوصب  ،خ دادساا
صرف اهمیت مجلس  این حالبا  .تواط زمامداران حضور دارند ی در ص وف ابتدایی تحدید

در این  .شودنمینابل عزل بودن نمایندگان  گذاشتن نظریات در مورد کنار ی نمایندگی موجب
مجلس را در چارچوب نظام حقونی جمهوری  یا امکان برکناری ی عزل نمایندهمقال  بر آنیم ت

تجارب کشورهای دیگر را هم در این موضوع ، م ی در کنار آنکنیااالمی ایران بررای 
در نظام حقوق اااای ایران در مقام نظری   امکان عزل نماینده هرچند رادمینظر ب  بنگریم.

گون  دخالت  منطقی ی ب  دیر از هر، ش اف، یندی نانونیافر اجرای آن نیازمند ،یجود دارد
ذهن محتاط ، مکانیسم اجرایی نبود یا عدم اطمینان ب جناحی ی ایاای اات ی شاید  هایبازی

 عزل بودن نمایندگی در مقام اجرا اوق داده اات. غیرنابلحقوندانان را ب  امت 

نظام ، ماهیت نمایندگیااالری، ردمم ،نانون اااای، حق یتو، برکناری: واژگان کلیدی
 .مجلس ینماینده، حقونی
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 مقدمه
حکمرانی در جهان معاصر تثبیت شده اات ی  مألوفعنوان مسیر مراوم ی دموکراای ب 

کند دیگر آزاد ب  محض اینک  ملتی برای خود نمایندگانی انتخاب می هرچند از منظر ریاو
ای جز دموکراای (، یلی اکنون چاره982-973: 1973)ریاو،  نیست ی دیگر یجود ندارد
 .ااالر نیستغیرمستقیم یا همان نماینده

ای مهم ی دارای آثار ی میان نمایندگان سارلمان ی شهریندان مسئل در این میان رابط 
هایی در زمینۀ چیستی ی ( ی هر نظام ایاای باید سااخ1982نژاد، متنوعی اات )ر.ک: حبیب

یندگی ارائ  کند. یکی از این مسائل مطرح ک  البت  کمتر در نظام حقوق موضوعات مرتبط نما
تواند عمومی ایران بررای شده، موضوع امکان برکناری ی عزل نمایندگان مجلس اات ک  می

 نانون 69 اصل بحث شود. در نظام حقوق اااای ایران طبق« سایان نمایندگی»در ذیل موضوع 
 در ی نیست گزاره این بودن مطلق معنای ب  این اات، یلی اال چهار نمایندگی دیرة اااای،

 .اات تخصیص خورده ناعده این سارلمانی نواعد ی حقونی نظام خود
 ی دارد: ااتع ا حالت دی(نماینده فوت از غیر) نمایندگی یدیره یافتن سایان رادمی نظرب 
 امت از نمایندگان عزل ی برکناری انجیامکان اات، توج  مورد مقال  این در آنچ  .عزل
 ایران حقونی نظام در آیا اات ک  این اصلی سراش .اات( ااتع ا=خویش یارادهبی) خود
 چ  ی باشد تواندمی چ  عزل کرد؟ مبنای برکنار خود امت از را سارلمان نمایندگان توانمی

 اات؟ شده بینیسیش منظور بدین حقونی هاینظام اایر در اازیکارهایی
سناهی در کتاب حقوق اااای ی ندانان همچون مرحوم دکتر ناضی شریعتبرخی حقو

ی دکتر اید محمد هاشمی در کتاب  (474: 1972سناهی، شریعت ناضی)نهادهای ایاای 
اند ی معتقدند حقوق اااای جمهوری ااالمی ایران ب  غیرنابل عزل بودن نماینده اشاره کرده

شوند، بدین هیچ دیره نمایندگی ک  انتخاب می نمایندگان برای تمامی یا بانیماندة یک
سردازند )هاشمی، سااخگویی ی مسئولیت ب  موکالن خود مستقالً ب  ای ای یفایف نمایندگی می

)بخش اوم  نژادحبیب احمد اید دکتر (. در کتاب حقوق ی یفایف نمایندگی اثر147: 1973
 سرداخت  شده اات. ی نمایندگی(، ب  عزل نمایندگانذیل عنوان سایان دیره

سذیرش عمومی رییکردهای حقوندانان عمومی در این حوزه متضمن این معنای ضمنی 
ی نمایندگی تنها فرصت موکالن اات تا در اات ک  برگزاری انتخابات سس از سایان دیره

ها را ارزیابی کرده ی در صورت فواصل زمانی معین با بررای عملکرد کلی نمایندگان خود آن
ها را در این امت ابقا کنند یا برعکس در صورت نارضایتی ایشان را عزل آن دیباره رضایت

فرض ی معنای ضمنی آن را ب  (. این مقال  درصدد اات تا این سیش71: 1931کنند )یکیلیان، 



 
 
 

 سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایرانامکان
 

 

61 

سردازی کنند ک  م اد این مقال  صرفاً از باب نظری چالش بکشد. البت  نویسندگان تصریح می
معنای موافقت کامل با اات اده از این امکان بدین یجود بسترهای فرهنگی، ایاای ی بوده ی ب  

نانونی نیست، چراک  تجرب  نشان داده اات ک  حتی م اهیم ی نظریات منطقی ی دموکراتیک 
 تواند در مقام اجرا مورد اوء اات اده نرار گیرد.نیز می

 گی . عزل و برکناری نماینده در پرتو نظریات نمایند1
مجلس یجود دارد؟ این سراشی اات ک  معموالً حقوندانان در  یآیا امکان عزل نماینده

 (.147: 1972اند ک  یکی از ایصاف نمایندگی، غیرنابل عزل بودن اات )هاشمی، سااخ آن گ ت 
تر برگردیم ی چیستی ی ماهیت ب  نظر برای سااخ ب  این سراش، باید یک گام ب  عقب

را در نظام حقوق اااای جمهوری ااالمی ایران مورد توج  نرار دهیم تا نمایندگی مجلس 
شده در خصوص ماهیت نمایندگی، امکان عزل نماینده بتوانیم با توج  ب  نظریات مختلف بیان
 را در ذیل هر کدام از نظرها بحث کنیم. 

کارگزاری والیت )عزل از سوی  یپرتو نظریه در نماینده برکناری و . عزل1-1
 رهبری(

ی ی یالیت مطلق  فقی ، آن اات ک  مشریعیت ی حق تصرف هم از نتایج سذیرش نظری 
ری طرفداران این دیدگاه بر این کارگزاران حکومتی صرفاً در اختیار حاکم ااالمی اات ی ازاین
 فقی  در تنظیم ی تدیین ـ ی ن اعتقادند ک  نمایندگان تنها کارگزاران، مشایران ی مجریان یلی

یک فقی  محصور در هیچاند. در این دیدگاه یلینوانین مورد نیاز ی دیگر یفایف محول  ـیضع 
تواند خود نانونگذاری کند یا ب  هر عنوان نمون  میاز نهادهای حکومتی جدید نیست ی ب 

 (.212ق: 1492)مؤمن،  (1)داند ت ویض کندجمعی ک  صالح می
صرف اینک  »دارند ک : یندگی مجلس نیز بیان میمعتقدان ب  این دیدگاه در مورد نما

اشخاص بر اثر رأی برخی افراد ب  مجلس راه یابند، مجوز شرعی یضع نانون ی اعمال 
ی کسی کنند. مگر آنک  نانونگذاری ی امر ی نهی از ناحی محدیدیت ی امر ی نهی را سیدا نمی

 (.138: 1981)یاعظی، « ک  صاحب یالیت شرعی اات ب  آنان ت ویض شود
ی فقی  سس از رعایت احکام شرعی تمام اختیارات مربوط ب  ادارهبراااس این دیدگاه، یلی
مجلس  نحو خاصی }برای نانونگذاری{فقی  مقید نیست تا ب سس یلی»حکومت را در اختیار دارد، 

ها آن تواند یا خودش نانونگذاری کند یا ب  جمعی ک  خودشورای ااالمی تأایس نماید...ی می
ی کسانی ک  در یک هم »ی  (212ی  :ق1492مؤمن، )« نماید ت ویض نمایدرا انتخاب می
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« ی ااالمی با یضع ی تصویب نوانین اریکار دارند در حکم مشایران رهبر خواهند بودجامع 
 (.164ـ  169: 1977)مصباح یزدی، 

فقی  ک  حق  ییت مطلق ی یالشده از اوی نائالن ب  نظری بر مبنای فقهی سذیرفت عالیه
دهد، آنان در تأیید دیدگاه خود ب  نانون اااای نیز فقی  میعزل ی برکناری نماینده را ب  یلی

ی الشرایط ک  رهبری جامع فقی  جامعدهند. ایل آنک  براااس این نظری ، اگر یلیارجاع می
  زیر نظر ای ب  فعالیت ی مقنن ، مجری  ی نضاییگان (ی نوای ا 2ااالمی با ایات )اصل 

های ای را عزل کند؛ دیم آنک  اگر فعالیتتواند نماینده(، مصلحت ببیند می27اند )اصل مشغول
نانون اااای، اختیار حل این  111اصل  8آن نماینده ب  معضلی برای نظام تبدیل شود، بند 

نک  در جایی معضل را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ب  رهبری اپرده اات؛ اوم آ
( دارد، سس 119جمهور را ک  دیمین مقام رامی کشور اات )اصل ک  رهبر حق عزل رئیس

 حق عزل نماینده را هم ب  طریق ایلی دارد. 

 وکالت ینظریه پرتو در نماینده برکناری و . عزل1-2
دیدگاه دیگری ک  در خصوص ماهیت نمایندگی ی ارتباط میان نمایندگان ی شهریندان 

(. ب  نظر جان لیل بورن 194-128: 1982نژاد، یکالت اات )ر.ک: حبیب یمطرح شده، نظری 
(. از نظر یکی 943: 1974دهندگانشان عمل کنند )رنی، افراد نماینده باید براااس یکالت رأی

« حکومت... یک مأموریت یکالت از اوی شهریندان بیش نیست»نظری  از طرفداران این 
اهلل نایینی معتقد بودند ک  نمایندگی مجلس از باب یکالت آیت (.192: تایزدی، بی )حائری

شرعی اات یا حدانل از باب مطلق یکالت یعنی یاگذاری امور ب  فرد دیگر اات )نائینی، 
عنوان ینتی مردم کسی را ب »خوانیم: اااای هم می(. در مشریح مذاکرات نانون 73: 1928

)مشریح مذاکرات بررای نهایی نانون اااای، « کنند یکیل مردم ااتنماینده انتخاب می
 (2)(.842ـ  849: 1964

القاعده باید براااس نواعد ی احکام باب یکالت معتقد باشند ک  طرفداران این نظری  علی
زیرا ایالً  (9)توانند یکیل )نماینده( را عزل ی برکنار کنند؛می موکالن )مردم( هر ینت بخواهند

« نمایندگی مجلس یکالت از طرف مردم اات ی ب  نظر اکثر فقها یکالت از عقود جایزه اات»
توانند نرارداد مزبور را موکل یا موکالن هر زمان ک  بخواهند می»(؛ ثانیاً 919: 1978)ریحانی، 

(. البت  گریهی از طرفداران 121-121تا: )حائری یزدی، بی« یکسوی  حلّ ی فسخ نمایند
ها ی یکالت، حق عزل نماینده تواط مردم را نپذیرفت  ی تنها عدم رأی مجدد مردم ب  آننظری 

 (.162، 1973اند )نج ی اا اد ی محسنی، را ضمانت اجرای این نوع یکالت معرفی کرده
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 ی پیمان قانونی نمایندگی ریهنظ پرتو در نماینده برکناری و . عزل1-3
ی حقوق ای اات ک  در حوزهدر این نظری ، نمایندگی مجلس سیمانی م ریض ی سدیده

هرچند  ها، ضوابط ی شرایط خاص خویش اات،شود ی دارای ییژگیعمومی ایجاد می
(. در 149-196: 1982نژاد، تواند خااتگاهی از حقوق خصوصی داشت  باشد )ر.ک:حبیبمی
بـرای  ـییژه نـانون ااااـی ب  ـسیمان مردم یفایف، تکالیف ی اختیاراتی را ک  در نوانین این 

گذارند. از همان آغاز اعضای سارلمان معین شده اات، بر دیش نمایندگان منتخب خویش می
کنندگان ی هم بر ایجاد فرایند انعقاد این سیمان م ریض، نانون اات ک  هم بر انتخاب

 ان حاکم اات. شوندگانتخاب
برکناری نماینده هم ما تابع شرایط سیمان نمایندگی هستیم  یبراااس این دیدگاه، در مسئل 

دنبال آن شرایط باشیم ی در این مورد نیز دی منبع فقهی ی نانونی ک  در منابع حقونی باید ب 
 شوند.توانند منبع ااتنباطات تلقی شوند ک  بررای میمی

  عزل نماینده در سایر کشورهامبنا و سازوکار  .2
کند ک  ی ایاای غرب از مبانی ی ااختارهای خاصی تبعیت مینظام نمایندگی در اندیش 

گرداند. در آغاز الگوهای متعددی در مورد های نمایندگی متمایز میآن را از اایر اشکال نظام
یت، یکالت، ماهیت نمایندگی در نظام ایاای غرب مطرح شدند؛ از جمل  الگوی نیموم

هایی از یاکایی م هومی نمایندگی ارسراتی ی همانندی. هرچند در نظریات مذکور رگ 
توان این نظریات ملحوظ اات ی اعی بر تحلیل ماهیت نمایندگی شده اات، با یجود این نمی

: 1932را یافی در رایدن ب  مقصود دانست )برای توضیح بیشتر ر.ک: آهنگران ی دیگران، 
916-913.)  

های کارگزاران در های دموکراتیک جدید اصل بر آن بود ک  مجموع  صالحیتدر نظام
ی نظام نمایندگی اات ی بر همین اااس های ایاای ی اجتماعی منحصراً در محدیدهحوزه

اختیارات مردم در چارچوب یک نرارداد اجتماعی معین نانون اااای ب  حکومت ت ویض 
 یحاکم  در آن اات ک  از محدیدهنهاد مشریعیت عقلی (. 129: 1932شود )دبیرنیا، می

 ،تجایز نکند انددر نالب نراردادی اجتماعی برگزیدهرا  هاآنک   ایجامع خواات ی اختیار 
  دهند.میزیرا با تجایز از اختیارات ت ویضی امت نمایندگی جامع  را از دات 

ن در صورت تجایز از حدید نمایندگی با سذیرش این مبنا امکان عزل یا برکناری نمایندگا
گاه بر  مختلف کشورهای در امری معقول ی ممکن اات. لیکن ابتکار کاربست این اازیکار

عنوان عنوان اصیل ی ب ب  نیابت از ملت ب  - مبنای همین نظری  ی ب  ابتکار نمایندگان
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شهریندان ی مجدداً با  ودابتکار خ ب  ی گاه نیز اصالتاً -ی ایاای مردمی ارادهکنندهمنعکس
ک  ب  نمایندگان حق اندام صرفاً در -تأکید بر همان نرارداد منعقده میان ایشان ی نمایندگان

 .گیردمی صورت-دهدهای ت ویضی از اوی مردم را میچارچوب صالحیت
 دادن دات از ییااط ب  یا سارلمان تواط مجلس ینماینده عزل کشورها برخی در 

 صورت هابدان محکومیت ی جرم یا تخلف ارتکاب ااتناد ب  یا اات دگینماین شرایط
 تواندمی زالندنو، سارلمان ی انگلیس، ااترالیا، هند، کانادا، ایرلند کشورهای در .سذیردمی

 از اات اده با ژاسن در .(479: 1972ناضی، )کند  اخراج مونت صورتب  را خاطی ینماینده
شود می برکنار نامطلوب یحاضر، نماینده دیاوم نمایندگان صویبت مجلس، با کنترل مکانیسم

 نانون 91 یماده در مندرج دالیل ب  اناتور عزل امکان نیز کانادا در .(924: 1972، ارفعی)
 ابب نمایندگی تکالیف گرفتن نادیده ی نمایندگی اوگند نقض آلبانی در .دارد یجود اااای
  گان اات.تواط خود نمایند نماینده برکناری
 صالحیت تواندمی ملی مجلس ک  داردیم اعالم 64 اصل در جنوبی یکره اااای نانون
 ملی مجلس اعضای کل بیشتر دیاوم یا موافق رأی ...دهد نرار بازنگری مورد را خود اعضای
 نیز الجزایر اااای نانون 116 اصل در امکان همین. اات ضریری عضو هر اخراج برای
 دیگر یا نباشد شدن انتخاب شرایط حائز ک  ملت شورای عضو یا یکیل. اتا شده بینیسیش
 اعضای آرای اکثریت با اعتبار فقدان این. دهدیم دات از را خود نمایندگی اعتبار نباشد

 دادن دات مصر، از اااای نانون 36اصل  .اات ملت شورای یا خلق ملی مجلس
 تعهدات انجام عدم یا نمایندگی شرایط از یکی ،نمایندگی شأن ی جایگاه ن ساعتمادب 

  .اات کرده بیان مجلس نمایندگی عضویت الب موجب را نمایندگی
 نماینده برکناری برای نو یاوهیش شهریندان ابتکار ، ب «جمعی ی فردی یتوی» از اات اده

 نتایج ب  رایدن برای، سیاوئ ی انگلستان، آلمان، ژاسن چون مختل ی کشورهای در ک  اات
 ، برکناریاندبوده دخیل رفتار اوء یا فساد در ک  سارلمان اعضای برکناری جمل  از ت ایتیم

اات  شده طراحی زیدهنگام انتخابات برگزاری هدف با یا ایاای ب  دالیل سارلمان اعضای
(Altman,2011:187.) مقام یک توانندمی کنندگانانتخاب آن یل ییاب  ک  اات یابزار یتو 

 امضای از الزم حد نصاب اگر. کنند برکنار ندرتش یدیره رامی سایان از سیش ار انتخابی
 از آن در ک  شودیم آغاز شود، نظرانجی تأیید ی یآیرجمع انتخابی  یحوزه کنندگانانتخاب

 اگر .خیر یا شود یتو مقام آن آیا ک  دهند سااخ سراش این ب  شودیم خواات  دهندگانیرأ
 ممکن جایگزین مقام یک کنند، انتخاب انتخاب یتو ن ع ب  را خود یرأ اندهندگیرأ اکثریت
چنانک  در  (.Wright,2015:289گیرد ) انجام یتو یبرگ  در دیم اؤال یک یل ییاب  اات
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موردنظر در  یشش ایالت در آمریکا در رفراندیمی یاحد، هم یتو ی هم جایگزینی نماینده
ی ااادهی ریگیرأدر چهار ایالت دیگر در آمریکا ابتدا  .افتدیمصورت تصویب یتو ات اق 

گیرد ک  در جریان آن متصدی فعلی سست با دیگر برای تصدی سست موردنظر انجام می
(. در ااتان NCSL,2011) دشوینماشخاص یارد رنابت شده ی در صورت برنده شدن یتو 

جای آنک  از ابتدا رفراندیمی برای  ی ب دشویمبریتیش کلمبیا در کانادا نیز ب  همین شکل عمل 
ک  عضو اابق  شودیمیتو برگزار شود، جایگاه فرد موردنظر خالی شده ی انتخاباتی برگزار 

تواند در آن شرکت کند. بنابراین نضایت مردم در مورد یتو در جریان انتخابات ی با می
   (.Conacher,1991:208) شودیمسست خالی مشخص  کردن سرتصمیمشان در مورد 

 تواندمی تنها ی شودیم اعمال خاصی افراد مورد در فقط یتو، معمول شکل در اگرچ 
 از دیگری شکل نیز یجمعدات  یتوی شود، اعمال کنندمی انتخاب را فرد ک  اعضایی تواط
 .شودیم اعمال دارد، یجود تناابی انتخابات نظام ک  ییهاستمیا در اغلب ک  اات یبرکنار

 انحالل حق یاگون ) مجلس زدن کنار برای شهریندان از شماری سیشنهاد شکل، ب  این در
 .(213: 1987عباای، ) شودیم برگزار یسراهم مجلس(،  مردمی
. دارد یجود یتو اعمال برای منطق دی .اات مستقیم دموکراای عنصر یتو حال هر در
 کنندگانانتخاب نمایندگان صرفاً منتخب ایااتمداران ک  اات نظری  این مبنای بر منطق ایلین
 خود کنندگانانتخاب یاراده با اازگار نحویب  نانونگذار مجلس در را خود یرأ باید ی هستند
 عمل ابتکار نباید منتخب مقام نظری ، یک این براااس. (Zimmerman, 1997:41)کنند  انتخاب

 جامع  کل برای اات معتقد آنچ  براااس نانونگذاری مجلس در را خود رأی یا رهبری یا
 :داردیم افهار مونری منطق این توضیح در. کند اعمال اات، بهترین

 .اصیل مقابل در نماینده ک  اندستادهیا عموم برابر در جایگاهی همان در منصبانصاحب
 نکنند، نانون عمل درات یفای شان انجام در اگر ی اندمردم کار انجام برای ابزارهایی هاآن
کند  فراهم را هاآن جایگاه در دیگران دادن نرار ی هاآن برداشتن میان از برای کافی ابزار باید

(Munro,1916:314). 

 خود کنندگانانتخاب تنهان  سارلمان اعضای آن موجب ب  ک  نمایندگی ستمیا با نظری  این 
 یک از بیش د، یدارن نیز را ملی یا دیلتی یهاتیمسئول کنند، بلک می محلی نمایندگی را

 برخی (.Scruton, 1982: 401)اات  نااازگار هستند، صرف محلی ایاای مأمور یا نماینده
 این ک  اات اند، اینکرده رد را یتو یاازادهیس یایده نظرانصاحب برخی اینک  دلیل اندگ ت 
 ایاای اباحز ی افراطی فشار، نیریهای یهاگریه مخرب اذیت ی آزار برابر در را اعضا امر

 .(Hazell,2010: 38) اازدیم ریسذبیآا مخالف
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 تیک ایبفااد،  مقامات حذف برای مکانیسمی باید اات، تریعمل ک  دیم براااس منطق
 باشند، سست صاحب مدیدی زمان مدت اات ممکن هاآن ک  مواردی در خصوصب ناتوان،  یا

 رفتار عنوانب  اغلب نیز آن دالیل شود، ت شناخ یتو مبنای منطق این ک یینت .باشد داشت  یجود
 مثال، نصور برای) اهمال ی( یتیک ایب مثالً) رفتار ، اوء(فااد رفتار مثال برای) نانون خالف

 نمایندگی ینظری  با بیشتر منطق این (.Maskell ,2012) دشویم توصیف( یفایف انجام در
 .منطبق اات
 الزامی هیچ، ایل مبنای در صورت سذیرش ک  اات آن مبنا دی این سذیرش میان ت ایت

 داشت  یجود منتخب مقام اوی از نقض یا غ لت نوعی یا نانون خالف کار ک  ندارد یجود
 محسوب ایاای تاًیماه ریی  این کل زیرا نیستند، نضایت نابل شود ارائ  هم دالیلی اگر. باشد
 ک ایت» :دیگویم میشیگان اایاا مثال، نانون برای (.Zimmerman, opcit, 34–6)شود می

 نانون. «باشد نضایی ن  ی ایاای موضوع یک بیشتر اات، باید الزم ک  دالیلی یا افهارات
« نیست بررای نابل یتو طرح دالیل بودن کافی: »کندیم مقرر نیز کالی رنیا اااای

(Garrett,2004: 240). توانندمی ندهندگایرأ تنها» ک  کندیم تصریح کلرادی اااای نانون 
 یتو برای شدهارائ  دالیل« بودن کافی ی بودن بودن، معقول نانونی انحصاری کنندگاننضایت
 فاند یا غلط، غیرمنص ان  اتهامات براااس اات ممکن منتخب مقام یک ک  معنا بدین باشند؛
 نیز اداکان در کلمبیا بریتیش ااتان در(.Cronin,1999:151)شود  یتو رد، غیرنابل دنیق جزیات

 هر ب  ممکن اات نیست، عضو رفتار اوء یا جرم ارتکاب چون خاصی دالیل ب  یتو، محدید
 منطقی اگر دلیل دیم، مبنای نبول صورت در . اما(Elections BC, 2003 :16)شود  یتو دلیلی
 صالحیت عدم یا رفتار، فساد اوء برای را نماینده مردم دهیم اجازه ک  اات این یتو برای

 یجود احتمال این بیشتر ی اات نیاز مورد خاص دالیل معموالً صورت نیا نند، درک حذف
 گیرد. نرار نضایت مورد شدهارائ  دالیل ک ایت ک  دارد

 از بسیاری در جمعی ی فردی شکل دی هر در فرایند یتو، این دالیل از نظرصرف
 نانون انگلستان .تسذیرفت  شده اا شانیعاد نوانین یا اااای نانون موجب ب  کشورها
 مشخص را فرایندی نانون این یک بخش. کرد تصویب 2112 اال در را نمایندگان یتوی

 ب  محکومیت شامل اغلب را، ک  یتو دالیل عوام مجلس آن، اخنگوی جریان در ک  کندیم
 دریغی یهان یهز ادعاهای یارائ  ااتانداردها، یا یکمیت  داتور ب  مجلس از زندان، تعلیق

 اخنگوی امضای کافی، آیریدر صورت جمع کانادا در. کندیم تعیین ،شودیم کنندهگمراه یا
 از نیز سری (McCormick, 1994 :12)کرد  خواهد اعالم را موردنظر ینماینده یتوی مجلس
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 داشت  تاکنون را نمایندگان فردی یتوی از اات اده میزان بیشترین ک  اات ییکشورها جمل 
 (.Welp,2016:1163)اات 

 ک  -از طریق انحالل سارلمانجمعی تمامی اعضای سارلمان  برکناری دات هانظامدر برخی 
. حتی ردیگیمصورت  -ااتآن  یخاتم ب  معنای سایان حیات سارلمان، سیش از ریال عادی 

چنانچ  یضعیت حقونی انحالل سارلمان را مت ایت با عزل نماینده بدانیم، یلی امکان انحالل 
شهریندان ی نمایانگر  یی بر امکان عزل نماینده باشد، زیرا اگر نماینده نماد ارادهدیمؤتواند می

تواند چنین نمادی باشد. فرایند انحالل با تکی  بر سارلمان هم می یدموکراای اات، مجموع 
 در ، آلمان(کانتون اطح در) اشتاین، اوئیس لیختن چون کشورهایی ی درجمعدات یتوی 

 از تعدادی. شودیم دیده لتونی ی محلی دیلت اطح در ، ژاسن(گذشت  در) محلی ی ایالتی حاط
 یتوی کاربرد امکان ایری، تورگای، تیچینو، اولوتورن، ش وزان، برن شامل سیاوئ های کانتون
 .(Uwe Serd ult,2015:164)دارند  را یجمعدات 

 را اکثریت یتوی با فدرال سارلمان انحالل ابتکار مردم ایل جهانی جنگ از سس آلمان در
 شهریندان ابتکار ب  رفراندیم از اات اده با محلی مجلس انحالل امکان کشور این در .داشتند

 از سس .کنند انحالل تقاضای باید انتخابی  یحوزه اومکی ژاسن در .داشت یجود نیز
 اگر .شود تصویب عمومی یرأ با باید انحالل الزم، تقاضای امضاهای تعداد تأیید ی یآیرجمع

 دشویم منحل محلی مجلس صورت نیا در کردند، تصویب را انحالل دهندگانیرأ اکثریت
(Twomey,2011:53-55.) 

 را خاص نمایندگان تنهان  ی مجلس کل یتوی یسراهم  لتونی اااای نانون 14 یماده
 برای ملی رفراندیم بتکارا حق دهندگانیرأ دهمکی حدانل ماده این براااس .اازدیم میسر
 .دارند را مجلس یتوی

 یوهیش مردمی یتوی از اات اده با مجلس انحالل یا نمایندگان برکناری امکان اگرچ 
 دلیل چنانچ  بدیهی اات .داد نرار موردنظر را نکاتی شیوه این اعمال در باید ،اات یمطلوب
 مشکالت اند،نکرده عمل خواهندیم شاندهندگانرأی ک  یاوهیش ب  نمایندگان ک  باشد این یتو
 ی اات نمایندگی جایگاه گرفتن نادیده معنای ب  رییکرد این اتخاذ .شودیم ایجاد یادهیعد

 تحت ب  اات ممکن ایستمی چنین .ندیبیم کنندگانانتخاب «زبان» صرفاً را نمایندگان اینک 
 ک  شود منتهی انداماتی رد ی سوسولیستی اندامات از حمایت برای اعضا گرفتن نرار فشار

 .نیست کنندگانانتخاب مطلوب اات، اما ضریری کشور رفاه اگرچ  برای
 نتواند حکومت شود، اگر منجر حکومت در یثباتیب ب  بالقوه طورب  مسئل  ممکن اات این

 در ی کند تکی  -باشد داشت  یجود ناخوشایند اما مهم یامسئل  ک  جا هر -هوادارانش بر
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 سیامدها این از جلوگیری برای .شد خواهد جمعی منافع جایگزین بخشی منافع احتماالً یتنها
 نوانین در شیوه این کاربست امکان برای نضایت نابل دنیق شرایط بینیسیش مطلوب یشیوه

 توانمی آن موجب ب  ک  را موضوعاتی کشورها حقونی هاینظام کشورهاات، یعنی داخلی
 یتو ک  کشورها برخی در اینک  ضمن .کنند تبیین ااخت، میسر را مایندهن یک برکناری امکان
 فرد برداشتن راه ار از برای ایاای تکنیک یک ب  اینک  از ممانعت برای دارد، ایاای ماهیت

 تصدی از معینی زمان مدت گذشت با تا کرد مقرر توانمی تبدیل شود، سارلمان مجموع یا
 باید سست تصدی یدیره از نیمی ینزیئال در چنانک  .دباش طرح نابل یتو درخواات سست
 خدمت اال چهار از اال دی حدانل جنوبی یلز ایالت در ااترالیا در یا .شود یتو فرد تا بگذرد
 & Griffith)باشد  طرح نابل جمعی یتوی در رفراندیم برگزاری تقاضای تا بگذرد باید

Roth,2010:9). گرفت نظر در سست تصدی مدت انتهای در یزمان یبازه یک توانمی همچنین 
 انتخابات یآاتان  در فرعی انتخابات برگزاری نباشد، زیرا میسر یتو دیگر مدت آن در ک 

 نرار طریق از-یتو ایلین شکست از سس هم هاحوزه برخی در اات. یادهیفایب کار عمومی
 یا شود تقاضا سست یک تصدی مدت طول در تواندمی ک  یتوهایی تعداد بر محدیدیت دادن

 دیگر یتوی دادخواات طرح -(اال یک مثالً) معین یدیره در یتو یک طرح ممنوعیت با
 .(Twomey,2011:68) نیست ریسذامکان

 . برکناری نماینده در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ پذیرش یا رد؟ 3
ان ی با تکی  بر ماهیت در این نسمت با توج  ب  منابع حقوق اااای جمهوری ااالمی ایر

کنیم ک  آیا امکان برکناری ی نمایندگی ک  بیان شد، بر این سراش مهم تمرکز میییژه
نمایندگان در نظام حقونی ایران سذیرفت  شده اات یا خیر؟سااخ بدین سراش مستلزم مریر 

 نواعد مندرج در منابع حقوق اااای اات.

 . قانون اساسی3-1
تبریز  انجمن تواط نانون اااای مشریط  مطرح نشد، این موضوع در نماینده هرچند عزل

 تاا انعزال موجب موکالین بر خیانت ی نسم با خالف»  ک  شد در مورد مستشارالدیل  مطرح
. «شود عزل باید اتا دیلت طرفدار رانته در مستشارالدیل » ک  داشتندمی بیان ی« یکالت از

 داشتند: اعالم ی برآش تند اخن این از انجمن ب  ای نام در آذربایجان در مقابل نمایندگان
 زبان با ... مستبدین با کاریمبارزه ی دیلت حرکات ی اعمال ب  نظارت یعنی ملت یکالت»

)ر.ک: اید ناصر  «اتا اریکت ی باریک راهی ی مشکل کاری، تلخ ی تند بیانات ی آتشین
 (.172-197 :1931الطانی، 
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مجلس نیامده ی حتی برخالف بعضی کشورها ک   یزل نمایندهدر نانون اااای بحثی از ع
 اخنی از مجوز انحالل مجلس نیز نیامده اات، هرچند در (4)بینی شده،انحالل مجلس سیش

 شود، اعطا رهبری ب  مجلس انحالل ندرت شد سیشنهاد 1968اااای در اال  نانون بازنگری
 با مخال ت رهبری موضوع منت ی شد.  یلی

توان اکوت نانون اااای را در این خصوص حمل بر عدم سذیرش امکان ا میاینک  آی
عزل یا مغایرت آن با نانون اااای در صورت سذیرش آن دانست یا خیر، محل بحث اات. 

نهاد  یا موضوع یا بر فرض اکوت نانون اااای در خصوص یک م هومباید توج  داشت 
 یا مغایرت آن با نانون در صورت طرح نیست،آن بودن  غیرحقونیاین امر ب  معنای  ،حکومتی
نانون اااای، منبع بر این، گاه همین اکوت نانونگذار خود در مقام بیان اات. عالیهچراک  

مسائل حقوق اااای ترین اااایبلک  نانون اااای ب   ،«یستحقوق اااای ن»فرد منحصرب 
ان عنایین، م اهیم، نهادها ی ی تبیین، توضیح ی تولید صدها یا شاید هزار کندمیاشاره 

تعیین اازیکار الزم برای . چنانک  اپاردموضوعات حقونی دیگر را ب  اایر منابع خویش می
نظارت »جلوگیری از اوء اات اده از امت ی جایگاه نمایندگی منتخبان ک  در افواه عمومی ب  

های کلی یااتا 19صورت صریح ی ریشن در بند مصطلح شده، ب « مستمر بر نمایندگان
تعیین اازیکار الزم برای حسن اجرای »صحبت از  این بندانتخابات بیان شده اات. در 

مالی انتصادی ی اخالنی ی  ی، جلوگیری از اوءاات ادهنام نسمیفایف نمایندگی، رعایت 
« یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان انجام اندامات الزم در صورت زیال

اندامات »توان اازیکاری برای تضمین این نظارت ی مصدانی از عبارت را می. عزل اات
 دانست ی آن را تأایس کرد.« الزم

بررای سیشین  ی منطق تصویب برخی از اصول مندرج در نانون اااای ک  ب  موضوع 
 عزل امکان بررای توان دربگشاید. چنانک  میسردازد نیز راهی ب  ااتدالل مینمایندگان می

 بینیسیش ب  توج  با ک  اااای، این اؤال را نابل طرح دانست نانون موجب ب  نمایندگان
 مانعی تواندمی مصونیت این نمایندگان، آیا مصونیت شنااایی بر مبنی اااای نانون 86 اصل
 باشد؟ عزل برای

یرا ز دریافت، را شکلی مصونیت با مخال ت توانمی اااای نانون خبرگان مجلس مذاکرات در
 .(311 :2 ج، 1964مذاکرات،  مشریح) «ندارد ااالمی یریش  ک  اات چیزی یک مصونیت»
 ب  مردم عموم نسبت ب  بیشتری امتیاز خواهدنمی ک  داد نشان مؤاس ینوه اااس این بر

 ک  شد تصویب 86 اصل نهایت در(. 177: 1984ابوالحمد،  عبدالحمید)بدهد  نمایندگان
 ی آزادند کامالً خود رأی ی افهارنظر در نمایندگی یفایف ای ای مقام در مجلس نمایندگان»
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 یفایف ای ای مقام در ک  آرایی یا اندکرده افهار مجلس در ک  نظراتی اببب  را هاآن تواننمی
 فقط اااای نانون 86 اصل یحیط  بنابراین «.کرد تونیف یا تعقیب اندداده خود نمایندگی
، مجلس داخلی ینام آیین 77 یماده یتبصره در البت  ک  اات دگینماین یفایف ب  محدید
داتور،  داخل هاىنطق، بحث شامل نمایندگى یفایف» اات: شده مشخص آن مصادیق

 نانون( 84) هشتادیچهارم اصل اعمال براى ک  ها، افهارنظراتىکمیسیون جلسات هاىبحث
 .«. ..اات نىنانو ی نظارتى موارد اایر ی شودمی انجام ااااى

 ارائ  زیر شرح ب  ت سیری ینظری  اصل این مورد در 1981 اال در نیز نگهبان شورای
 جمهوری اااای نانون نهایی بررای مجلس مذاکرات مشریح ـ 1: ب  عنایت با: »اات کرده

 ی ندارد ااالمی یریش  مصونیت اینک  از هشتادیششم، حاکی اصل خصوص در ایران ااالمی
 جرم یا گناه یمظن  در ک  فردی هر ی برابرند ی یکسان الهی نانون ی حق برابر در دممر تمام
 تعقیب را ای باید نضایی داتگاه گیرد انجام ای علی  شکایتی اگر ی اات تعقیب نابل گیرد نرار
 برخورداری بر دائر بیستم ی نوزدهم اصول جمل  آن از ی اااای نانون متعدد اصول ـ2 کند؛
 افهارنظر ب  مربوط هشتادیشش اصل موضوع اختصاص ـ9 مسایی؛ حقوق از ایران ملت هم 

 ارتکاب با آن یمالزم  عدم ی نمایندگی یفایف ای ای مقام در ی مجلس در نمایندگان رأی ی
 مبارک نظر ـ2 مجرم؛ تونیف یا تعقیب منع شرعی توجی  عدم ـ4 مجرمان ؛ عنایین ی اعمال

 سرهیز ضریرت بر دائر اااای نانون تدیین راهنمای ی نافر نوانعب ( ره) خمینی امام حضرت
 اصل نضایی ؛ ینوه تواط رایدگی ی مجلس در آن جبران لزیم ی اشخاص حرمت هتک از

 در افهارنظر ی دادن رأی با رابط  در نماینده آزادی بیان مقام در اااای نانون هشتادیششم
 شمول از مجرمان  عنایین ی اعمال ارتکاب ی اات مجلس نمایندگی، در یفایف ای ای جهت
 .«باشدنمی جرم مرتکب مسئولیت منافی آزادی این ی اات خارج اصل این

 اعمال برای نمایندگان ب  خاطر آرامش دادن، اااای نانون 86 اصل یضع یفلس   بنابراین
 امتیاز یک انعنوب  ن  ی اات شده داده نرار هاآن دیش بر ک  اات هاییمسئولیت ی اختیارات
 اات این شود،می برداشت نگهبان شورای ت سیر ی اصل این از آنچ  ری همین از آمیز،تبعیض

 از جرم ارتکاب صورت در اجرا ضمانت اعمال امکان با منافاتی مصونیت م هوم سذیرش ک 
 بتوان چنانچ  ی اات -مطلق ن  ی- مقید امری مصونیت ک  معنا بدین .ندارد نماینده اوی

 ییفی   یادام  برای شایستگی فاند ی تعقیب نابل جرم ارتکاب ییااط ب  را ایندهنم
 را ای نیز نمایندگی حدید از خارج اعمال اایر ارتکاب ییااط ب  توانمی دانست، نمایندگی
، مشخص ضوابط ی شرایط یجود صورت در – را اعمالش اجرای ضمانت ی دانست مسئول
 .بینی کردسیش عزل نالب در جمل  از- منطقی ی ش اف
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ی تأیید نانون اااای ک  ب  یفی   39نگاهی ب  دیگر اصول نانون اااای همچون اصل 
تواند متضمن این برداشت باشد ک  در اعتبارنام  نیز ی نمایندگان اشاره دارد نیز میاعتبارنام 

ده باید از اوی شود ی نماینصرف انتخاب تواط شهریندان مجوز احراز امت نمایندگی نمی
گون  اات، شاید بتوان ب  نمایندگان این حق را نیز داد تا اعضای سارلمان نیز تأیید شود. اگر این

عبارت گیری کنند. ب ای تصمیمدر شرایط خاص، منطقی ی ش اف در خصوص برکناری نماینده
 آن را سس بگیرند.توانند اند، میی نمایندگی را دادههایی ک  ریزی اعتبارنام دیگر، همان

 . دیدگاه قوانین عادی3-2
اات. در نانون نظارت بر رفتار  بینی نشدهصراحت سیشعزل نماینده ب  در نوانین عادی نیز
( نیز ضمانت اجرایی مبنی بر برکناری یجود ندارد. البت  در 12/11/31نمایندگان )مصوب 

( رد اعتبار نماینده در شرایطی 28/11/1983نظارت بر رفتار نمایندگان ) یطرح ایلی  21ی ماده
نظارتی ی  یدر مواردی ک  جرایم ارتکابی ب  موجب گزارش کمیت »بینی شده بود: سیش

تصویب کمیسیون ی یا اصدار احکام نطعی منجر ب  فقدان احراز شرایط اااای نمایندگی شود 
خواهد شد تا با ایلویت در سیشنهاد ابطال اعتبار نماینده تواط کمیسیون ب  هیأت رئیس  ارائ  

البت  «. ی داخلی مطابق رأی مجلس اندام گرددنام داتور کار مجلس نرار گرفت  ی طبق آیین
این طرح ابهاماتی داشت؛ از جمل  اینک  مشخص نشد ک  مراد از شرایط اااای نمایندگی 

 ی نماینده اات؟ند ک  فقدان آن موجب ابطال اعتبارنام اکدام
( یکی از ضمانت 13/2/1931یسیون مشترک رایدگی ب  طرح مزبور )در گزارش کم

نماینده }متخلف{ ب   یلغو اعتبارنام »(، 4 یماده« ر»اجراهای نظارت بر رفتار نمایندگان )بند 
نرار داده شد ک  البت  مطابق « ی رامی غیرعلنیسیشنهاد هیأت ی تصویب مجلس در جلس 

 ن بند منوط ب  تصویب شورای نگهبان بود.در این گزارش اعمال ای 2ی تبصره
مورد تأیید نمایندگان نرار گرفت،  6/7/31 یی علنی مورخ ی جلس همین بند در مصوب 

ی مجلس ( در بررای مصوب 44223ی ب  شماره 91/7/31یلی شورای نگهبان در نظر خود )
ر نانون اااای برای مغایر احکام ی تکالیف مقرر د» 4 یماده «ر» اعالم کرد ک  چون بند
در گزارش کمیسیون «. باشد، خالف اصول متعدد نانون اااای ااتمجلس ی نمایندگان می

ی شورای نگهبان، کمیسیون بند مربوط ب  لغو اعتبارنام  را ( بعد از نظری 21/11/31مشترک )
 حذف کرد.
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تکلیف یا شاید از مخال ت شورای نگهبان چنین برداشت شود ک  چون در نانون اااای 
صورت صریح ذکر نشده ی اصل اختیاری برای نمایندگان برای بحث عزل نمایندگان دیگر ب 

 نیز عدم صالحیت اات، ب  تأیید نراید.
ی نمایندگان شود، ااتدالل شورای نگهبان در مخال ت با لغو اعتبارنام چنانک  مشاهده می

احکام ی تکالیف مقرر در نانون اااای  عنوان ضمانت اجرای نظارت بر ایشان، مغایرت آن باب 
 اندیش  این از برآمده تواندی شورا میبرای مجلس ی نمایندگان ذکر شده اات. این نظری 

 امکان عدم ب  ایشان خاطر نمایندگان، اطمینان ب  شدهمحول یفایف ای ای یالزم  ک  باشد
 ادای شد، گ ت  نیز مصونیت عموضو در ک اما باید توج  داشت آنچنان. اات عزل ی برکناری
 اختیارات حدید در خویش مسئولیت ادای ب  نمایندگان تکلیف .ندارد عزل با منافاتی مسئولیت
 در عمل ی ایشان تواط محول  اختیارات حدید از تجایز صورت در بنابراین .اات نمایندگی

 اجرای نتضما تعیین ی ایشان مسئولیت طرح امکان شده،تعیین هایچارچوب از خارج
 .اات محتمل باشد، عزل تواندمی خود حالت شدیدترین در ک  تجایز حدید با متنااب

تواند ناشی از اصل عدم صالحیت احتمال دیگر در مورد این دیدگاه شورای نگهبان می
تأایس مجلس  یباشد ک  براااس آن صالحیت نمایندگان در بحث اعتبارنام  فقط در مرحل 

 توان از اعتبارنام  ااتنباط کرد. دگی دخالت دارد ی بیشتر از آن را نمیی اعطای یصف نماین
گون  بررای کرد ک  هرچند اصل بر عدم صالحیت اات، مقنن توان این احتمال را اینمی

ی داخلی مجلس شورای ااالمی کارکردی شبی  ب  نام آیین 31ی در مواردی مانند ذیل ماده
اط نمایندگان دیگر را تأیید کرده اات ی شورای نگهبان نیز اشکال ی نماینده تولغو اعتبارنام 

 ی ایرادی مانند اصل عدم صالحیت را مطرح نکرد.
« از دات دادن امت نمایندگی»ی داخلی مجلس شورای ااالمی نام آیین 31ی در ماده

صورت لک  ب ی نماینده، بها ن  از باب ااتع ای اختیاری ی ناشی از ارادهتصریح شده اات؛ آن
ای ک  ب  محض تحقق شرایط مذکور در این ماده، نمایندگی هم زایل گون خودکار ی اجباری ب 

ای ک  بیش از یکصد نماینده»برکناری نماینده تلقی شود:  یمثاب تواند ب شود ی این میمی
یون یسنجاه ااعت غیرمتوالى از اینات رامى جلسات مجلس ی کمیسااعت متوالى یا دییست

ای را بدین عذر موج  در یک اال غیبت نماید، مستع ى شناخت  خواهد شد. همچنین نماینده
علت ناتوانى جسمى ی یا بیمارى بیش از چهار ماه در یک اال غیبت موج  داشت  باشد ک  ب 

بنا ب  درخواات اى ن ر از نمایندگان ی تصویب دیاوم نمایندگان حاضر مبنى بر عجز یى از 
 «. دهدفایف نمایندگى، امت نمایندگى خود را از دات میای اى ی

ای ک  انگیزه، توانایی ی ی فعالیت نمایندهمراد نانونگذار در این ماده آن بوده تا از ادام 
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ها ی اختیارات نمایندگی را ندارد، جلوگیری کند ی از دات دادن شایستگی الزم برای مسئولیت
ی نطعی برای نمایندگانی نرار داده شده اات ی امت ی یصف نمایندگی، ضمانت اجرای

تواند در مقابل این تکلیف شود ی مجلس نمینوعی این برکناری، تکلیف نیز محسوب میب 
 شان  خالی کند یا ب  توافقی با نماینده سس از تحقق این شریط دات یازد.

را  31ی ط مادهنظر براد، یلی مالک ی مناحصری ب  31ی شاید موارد ی مصادیق در ماده
ای ب  هر علت توانیم چنین فرضی را در نظر بگیریم ک  اگر نمایندهمورد توج  نرار دهیم، می

دیگری غیر از ناتوانی جسمی یا بیماری یا غیبت، شایستگی ی صالحیت دارا بودن امت 
 ها صحبتالبت  در چارچوب ضوابطی ک  بعداً از آن -نمایندگی را یانعاً از دات بدهد، 

باید مکانیسم برکناری ای نیز یجود داشت  باشد، در غیر این صورت شایست  –خواهد شد 
ای بدین شرایط مقرره برای تصدی این امت، در مجلس فعالیت کند ی نیست بپذیریم نماینده
دلیل ناتوانی جسمی، از امت عدم حضور در مجلس ی ب  اببای ب منطقی نیست نماینده
ای ک  حدانل شریط مذکور در نانون انتخابات مجلس را از دات مایندهخود کنار رید، یلی ن

 عنوان نماینده فعال باشد ی ضمانت اجرایی برای آن یجود نداشت  باشد.دهد، همچنان ب می
مغایر نانون  31ی عدم اشکال شورای نگهبان بر این ماده ی اینک  این برکناری را در ماده

تواند این فرضی  را تقویت کند ک  چنانچ  مشخص شود ت، میاااای یا شرع اعالم نکرده اا
( را 1931نژاد، ای از ابتدا ایصاف ی شرایط مذکور برای امت نمایندگی )ر.ک:حبیبنماینده

توان از نداشت  یا در ابتدا این ایصاف ی شرایط را داشت  یلی بعداً از دات داده اات، می
داخلی مجلس اات اده کرد، زیرا فرض بر آن اات ک   ینام نانون آیین 31ی مکانیسم ماده

 شریط برای امت نمایندگی هم علت محدث  اات ی هم علت مبقی .
، ماده را شامل 31ی دلیل یفاداری ب  نص مادهحتی اگر براااس اصل حاکمیت نانون ی ب 

حقونی در این این موارد ندانیم ی فقط در موارد مذکور در ماده صادق بدانیم، الزم اات نظام 
 ای بیندیشد.مورد چاره

نژاد ی عامری، ند )حبیباها در حکومت ااالمی مصداق امانتبراااس نواعد فقهی، امت
ک  در عصر مشریط  برخی از اندیشمندان فق  ایاای مانند عالم  (. همچنان112-191: 1936

  (.191-112: 1936امری، نژاد ی عبودن مناصب حکومتی اذعان کردند )حبیب بر امانت« نائینی»
ی نانون اااای ک  نمایندگان مجلس در نخستین جلس  67ی اصل در متن اوگندنام 

کنند ی ـ تنها اوگند صرف نیست بلک  ایجاد نوعی تعهد اات ـ از مجلس ایراد ی امضا می
ای یدیع »عنوان امانت نام برده شده ی هر نماینده اوگند خورده اات ک  نمایندگی مجلس ب 

 «. عنوان امینی عادل سااداری کنمرا ک  ملت ب  ما اپرده ب 
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توان کوتاهی کند ی دچار تعدی ی ت ریط شود، می« یدیع »ای در ح ظ این آیا اگر نماینده
« امین ضامن نیست مگر آنک  تعدی کند یا ت ریط نماید»ای را عزل کرد؟ براااس نواعد فقهی 

(. عزل ی برکناری امین در موارد تعدی ی ت ریط از 281-241تا:)ر.ک: مکارم شیرازی، بی
اهلل نائینی معتقد بود هر کس از ضمانت اجراهای مطریح  بوده ی از همین ریات ک  آیت

کند، مسئوالن از جمل  نمایندگان مجلس در انجام یفایف محول در نانون اااای کوتاهی 
دی ی اایر عقوبات مترتب  بر خیانت مانند خیانت در اایر امانات راماً موجب انعزال اب»

 (.78: 1928)نائینی، « باشدمی
نام ی شریع کار منظور ثبتطورک  یجود شرایط الزم، ب توان گ ت هماندر مجموع می

نمایندگی الزم اات، ااتمرار ی بقای آن نیز الزم ی ضریری اات ی منطقی ی عانالن  نیست ک  
نام ی احراز صالحیت اشخاص برای انتخابات نمایندگی، بتبپذیریم در ابتدای کار ی در مقام ث

عنوان نماینده، دیگر یجود شرایط ی ایصاف خاص ضریری اات، یلی سس از انتخاب شدن ب 
نام نیازی ب  آن شرایط ی اصاف نیست. برای نمون  مسلمان ی عانل بودن از جمل  شرایط ثبت

ای سس از انتخاب ب  امت نمایندگی مرتد  یا ری اگر نمایندهدایطلبان نمایندگی اات. ازاین
اات، یا در صورت  مجنون شود یا معلوم گردد ک  از همان ابتدا نیز مرتد یا مجنون بوده

اات ک  مردم ای را با  المدت چ  باید بکنیم؟ این در حالیهای طویلمحکوم شدن ب  حبس
دانستند دهندگان می  اگر رأیاند ی مسلم اات کها برگزیدهیصف داشتن آن شرایط ی ییژگی
  دادند.گاه ب  ای رأی نمیک  ای فاند این شرایط اات، هیچ

های اااای مانند رهبری، نمایندگی باید سذیرفت ک  شرایط ی ایصاف برای سذیرش امت
ک  اگر باشد ی همچنانتنها علت محدث  اات، بلک  علت مبقی  هم مییا ریاات جمهوری ن 

ها دار این امتتواند عهدهها را نداشت  باشد، نمیی الزم برای این امتهاشخصی صالحیت
شود. ب  همان ترتیب اگر این ایصاف ی شرایط را از دات بدهند، آن امت را هم از دات 

(، ب  111ک  چنین امری برای رهبر در نانون اااای تثبیت شده اات )اصل دهند ی زمانیمی
های اااای نیز باید جاری ی ااری باشد ی از نظر ن امتطریق ایلی برای دیگر دارندگا

ای سس از دات دادن شرایط ی ایصاف نمایندگی نیز تصرف چنین نمایندهشرعی تصرفات این
 (2)غاصبان  اات.

 . سازوکارهای پیشنهادی برکناری نماینده 4
 ی  مرحل سس از سذیرش اصل امکان برکناری نماینده در نظام حقوق اااای ایران، نوبت ب

خصوص ک  اشکال در تنظیم ی اجرا ی ت سیر این راد، ب معرفی اازیکارهای این برکناری می
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تواند آثار من ی زیادی در کشور بانی بگذارد. شاید یکی از دالیل مهم عدم اازیکارها می
ها ی ها ب  مکانیسمبین نبودن آنرغبت حقوندانان اااای ب  موضوع عزل نمایندگان، خوش

 ازیکارهای برکناری باشد.ا
اند ک  مراحل عزل ی برکناری نماینده در دی مرحل  اجرا در ایران برخی حقوندانان بیان کرده 

ی انتخابی  طی ی تقاضای عزل ک  طی آن بیش از نصف دارندگان حق رأی در حوزهشود: مرحل 
دهندگان دیاوم رأی ی اجرای عزل: ک شان شوند. مرحل تقاضای کتبی خوااتار عزل نماینده
 (.122: 1963ی خود رأی مثبت بدهند )مدنی، باید در آن حوزه ب  برکناری نماینده

های حقونی شده در اایر نظامبینیکاربست این شیوه مشاب  با فرایند یتوی فردی سیش
 منظور ممانعت از اوء اات اده از این ریش شایست  اات تدابیراات. اما چنانک  مطرح شد، ب 

شده در دالیل یتو ک  بر معین بودن ی نابل نضایت بودن نانونی اتخاذ شود تا منطق دیم مطرح
توان اازیکاری را طراحی کرد ک  ب  موجب آن های یتو تأکید دارد، تأمین شود. میشاخص

نضایت یک مرجع مستقل گذاشت  شود ی در  یشده برای یتوی فرد ب  منص دالیل انام 
منظور ممانعت از کاربست مرجع، یتو میسر شود. در همین زمین  ی ب صورت تأیید آن 

کارگیری این شیوه توان در نالب مقررات نانونی امکان ب نامتوازن ی افراطی این اختیار نیز می
های معینی ممنوع کرد. مثالً برکناری نماینده در اال ایل ی اال آخر نمایندگی را در زمان

یل بالفاصل  سس از انتخاب ایات ی اگر مردم نظر بر عزل داشتند، ممنوع شود، زیرا اال ا
طور اال آخر ک  اال سایان نمایندگی اات... ی دیگر کردند ی... همیننباید ای را انتخاب می

 (.122: 1963ماند )مدنی، جایی برای عزل بانی نمی
، یعنی اگر شودد، کنترل نماینده تواط خود مجلس ااتدیگری ک  مطرح می مکانیسم

ای را منااب ی متنااب با مسئولیت ی شأن نمایندگی تشخیص نداد، بتواند با مجلس نماینده
های خاصی در مجلس ک  بدین منظور حد نصابی از آرای کل نمایندگان یا با تأیید کمیسیون

بر بینی شده باشند، ای را برکنار کند ک  البت  چنانک  گ ت  شد، در خصوص نانون نظارت سیش
رفتار نمایندگان، شورای نگهبان آن را نپذیرفت. مزیت کلی چنین نظارتی ک  از درین خود 

گیرد، نابلیت باالی سذیرش آن از اوی نمایندگان اات، زیرا سارلمان بر اعضا صورت می
 (.292: 1936زاده ی مصباحی مقدم، دنت کنترل دارند )مواینمایندگان بر چنین نظامی ب 

ی جمعی یا انحالل سارلمان از طریق رفراندیم ی ب  سیشنهاد خود مردم نیز بینی یتوسیش
کارگیری آن ب  موجب نوانین ریشن تبیین اات ک  چنانچ  کمیت ی کی یت ب  اازیکار دیگری

ییژه آنگاه ک  از حدید اختیارات نانونی تواند در جهت کنترل ندرت سارلمان ب شود، می
 شود. کند، اات ادهخویش تجایز می
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گرایی ی ی اازیکارها، تأکید بر نانون ی نانونبینی هم ی مهم در سیشب  هر حال مسئل 
ک  بازی ی جلب منافع گریهی ی حزبی اات، همچنانزدگی، جناحسرهیز از هر گون  شتاب

نوانین ی مقررات مصوب در این زمین  نیز باید بسیار بااحتیاط، دنیق، ش اف، محکم ی ااتوار 
ک  در غیر این صورت نبود نانونی در این زمین  ی عدم امکان عزل نمایندگان، بهتر از  باشد،

 یجود نانونی شکننده ی نابل تأییل ی ت سیر اات.

 گیرینتیجه
ی مجلس را مورد توج  نرار در این مقال  بر آن بودیم تا امکان برکناری ی عزل نماینده

رض، غیرنابل عزل بودن نماینده در نظام حقوق فعنوان یک سیشدهیم ک  البت  معموالً ب 
 اااای کشور ما سذیرفت  شده اات.

ابتدا نظریات گوناگون موجود در خصوص ماهیت نمایندگی مجلس ی چیستی ماهیت آن، 
ها ی کارگزاری یالیت، یکالت ی سیمان حقوق عمومی، دیدگاهبررای شد ی براااس ا  نظری 
 جلس یاکایی شد.ی مدر خصوص امکان عزل نماینده

دلیل از دات دادن شرایط ی در نوانین ایران در خصوص برکناری نماینده در زمان تصدی ب 
ی صریحی یجود ندارد، هرچند در زمان تهی  ی بررای نانون  ی ییژهایصاف نمایندگی، مقرره

صاص داشت، نظارت بر رفتار نمایندگان، یک بند از طرح نانونی مربوط ، ب  برکناری نماینده اخت
 شورای نگهبان آن را خالف نانون اااای دانست ی در نهایت از نانون مربوط حذف شد.

صریحی  یترین منبع نظام حقوق اااای اشارهعنوان اصلیاگرچ  در متن نانون اااای ب 
توان در اایر منابع نظام حقوق اااای در این خصوص مشاهداتی ب  عزل نشده اات، می

تواند امکان عزل نماینده را در ی داخلی مجلس مینام نانون آیین 31ی ادهداشت، از جمل  م
ی نمایندگان در موارد خاص توجی  کند. همچنین تأکید نانونگذار اااای بر تصویب اعتبارنام 

بدی یرید ب  مجلس نشان از آن دارد ک  چنانک  در ابتدا نمایندگان این اختیار را دارند تا در 
توانند این حق را داشت  باشند تا در ای عنوان نمایندگی ب  فرد خودداری کنند میمورد عدم اعط

 19اند، آن را سس بگیرند. بند ی نمایندگی را تأیید کردهک  اعتبارنام ادام  نیز آنچنان
عنوان یکی از منابع نظام حقوق اااای، توان ب های کلی انتخابات را نیز میایاات
 س نهاد عزل دانست.ی تأایکنندهتوجی 

نویسندگان معتقدند ب  لحاظ نظری ی با توج  ب  برخی تجربیات کشورهای دیگر، اصل 
سذیرش اات ی نظام حقونی باید برای این مسئل  راهکارهای نانونی امکان عزل نماینده نابل 

ونی را تنظیم کند ی حتی اگر نائل ب  عدم امکان عزل نماینده براااس نصوص نانون اااای کن
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ک  باشیم، باید در اصالحات آتی نانون اااای آن را ن یاً یا اثباتاً مورد توج  نرار دهیم، همچنان
طور صریح ب  آن اشاره شده اات. از اوی دیگر هرچند در نوانین اااای برخی کشورها ب 

ی مجلس در صورت از در این مقال  در سی یک تئوری برای امکان عزل ی برکناری نماینده
« ینماینده»ات دادن شرایط خاص نمایندگی ی مشخص شدن عدم شایستگی ای برای عنوان د

ترین حساایت در این مردم هستیم، یلی بر این مطلب هم انرار ی اصرار داریم ک  مهم
ی اجراات تا راه را بر ترفندهای موضوع، یجود نانونی ش اف، صریح ی کارامد در مرحل 

 های ناریا ببندد.اوء اات اده های جناحی یایاای، رنابت
در این نظام نانونیِ سیشنهادی، از اویی نباید ااتقالل رأی ی ت کر نماینده مورد خدش  نرار  

های هدفمند، ااتقالل ی حریت خویش را در ابب ترس از برکناری ی عزلگیرد ی نماینده ب 
ز اوی دیگر، آنقدر نانون ن وذ ی صاحبان ندرت از دات بدهد ی اهای ذیبرابر دیلت، گریه

باشد ک  از ت سیر ب  رأی در جهت اغراض ناشایست ایاای در  ناسذیرمزبور محکم ی خدش 
شک عدم صورت بی امان باشد ی راه را بر هر ت سیر ی برداشت نادراتی از آن ببندد. در غیر این

 اات. آفرین آنزده ی خسارتبحث از عزل نمایندگان بهتر از اجرای نانص، شتاب
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 هایادداشت
 فاذا فوضت الی  اداره االمور االم  فهو لیس محصورا...ی ال یجعل مجلس نواب االم  بنحو المخصوص.. .3

 (.212 :1986، ی ل  ان یّقنن القوانین بن س  ای بجمع خاصّ من یجعل  لهذا الهدف )مؤمن

از نمایندگان ی نانون اااای آمده بود: مجلس شورای مل 28نویس اصل حتی در نخستین سیش .2
گردد. این نمایندگان از طرف تمام شوند، تشکیل میطور مستقیم ی مخ ی انتخاب میملت ک  ب 

 67ی نمایندگان مذکور در اصل (. در متن اوگندنام 217: 1978ملت یکالت دارند )کاتوزیان، 
 «نمایم....در انجام یفایف یکالت، امانت ی تقوی را رعایت »نانون اااای نیز آمده اات: 

ملت اگر یکالیشان خوااتند برخالف ااالم عمل کنند؛ مردم مختارند یکالیشان را عزل کنند  .1
 .(94: 6)خمینی، ج 

یزیر ی رؤاای جمهور سس از مشورت با نخسترئیس»نانون اااای فرانس :  11مانند اصل  .4
دارد ایتالیا نیز مقرر مینانون اااای  88اصل «. تواند انحالل مجلس ملی را اعالم کندها میمجلس

تواند سس از مشایره با رؤاای دی مجلس اندام ب  انحالل یک یا هر دی جمهور میک  رئیس
 مجلس کند.

اید از طرف ملت، همان معانی باشد. جا همان معنایی ک  مأمور آن شدهشما نمایندگان باید در آن .1
ک  خودتان دارید با هم صاف کنید. اگر هایی جا بنشینید ی حسابشما یکیل نیستید ک  بریید آن

یک همچون کاری بشود این انحراف اات ی غصب اات آن محل برای شما ) خمینی مواوی، 
 .(116: 12، ج1971
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 قانون اساسی هایاعتبارسنجی عرف و رویه

  *1ایدناصر الطانی
 

 ایران ،نم، می دانشگاه تهران )سردیس فارابی(ااتادیار حقوق عمو. 1
 

 21/6/9316: رشيپذ  96/2/9316: افتيدر

 چكیده
 ینیست. ریی  عملکرد نظام ایاای کافی یخواندن متن نوانین اااای در شناختن نحوه

 در ی شده موجود در انتخاب یزیر اطالعات از جمل  مواردی اات ک  در متن نانون اااای نوشت 
نانون اااای  یجاری مبتنی بر متن نوشت  یهاآن نیامده اات. ریی  یدیگر مقررات چیزی درباره

ی عملکرد یانعی نانون  ینوشت میان متن یفاصل  ینیستند. موضوع این مقال  سراش درباره
آن  ینوشت نهادهای نانونی اات. این رییکرد سااخ ب  کسانی اات ک  هم  نانون اااای را در متن

نانون ی آرا ی نظریات  ینوشت . اینان موضوع حقوق اااای را ب  متنی بدان اصرار دارند بینندمی
از نانون اااای ب  نمایش کنند. چنین رییکردی تصویری نانص ی ناراا شورای نگهبان محدید می

خود را مواع یا های ر ب  توازن نوای ایاای صالحیتظگذاشت  اات. نهادهای نانون اااای با ن
حقوق اااای  یکنند. این مقال  نصد دارد تا توج  ب  این مقوالت را در مطالع مضیق ت سیر می

ی حقوق اااای ایران می کوشش خواهیم کرد از یک او نشان دهیم آیا نظری  تذکر دهد.ایران 
تواند مبنایی برای سذیرش این نواعد فراهم کند ی از اوی دیگر چ  موازین ی معیارهایی بر این 

 نوع نواعد حاکم اات.

اصول نانوشت  نانون اااای،  : اخالق ی آداب مربوط ب  اجرای نانون اااای،هادواژهیکل
 نون اااای نوشت .عرف اااای، نااجرای اصول نانون اااای،  هایریی 

 

                                                                                                                                                       
* E-mail: Naser.soltani@ut.ac.ir 



 

 
 31/ شماره  يعموم  حقوق دانش فصلناهم  

 

 

12 

 مقدمه
 گرفتن ی برای جمهور تعیینیزراء تواط رئیس»نانون اااای ج.ا.ا  196ی  199ل وبنابر اص

تواند یزراء را عزل کند ی در این جمهور میرئیس»ی  «... شوندمی معرفی مجلس اعتماد ب  یرأ
بنابر منطوق ی م هوم  ...«.بگیرد صورت باید برای یزیر یا یزیران جدید از مجلس رأی اعتماد 

از آغاز انتخاب یزرا، از نخستین جمهور اات. ول اختیار عزل ی نصب یزرا با رئیساین اص
نظر  بایدت دیلت أبرخی از اعضای هیعزل ی نصب اجرای اصل تا امریز، در مورد  یدیره
انتخاب ی ب   یبرت دیلت با نظر ی تأیید رهأشد ی این دات  از اعضای هیتأمین می یرهبر

ای نانوشت  در حقوق اااای ایران بود ک  در شدند. این ریی  ی اابق ، ناعدهمجلس معرفی می
 یجمهور در نظام ایاای ی توازن نوا ی رابط یا رئیس یریزهر دیره ب  نسبت جایگاه نخست

یان برخی از های اخیر برخوردهایی ممیان ای ی نهادها ی نوای دیگر متغیر بود. اما در اال
نانوشت  را در برابر دیدگان نافران نرار  ینهادهای نانون اااای ریی داد ک  آشکارا این ناعده

نانون اااای یارد کرد ی نشان داد ک   ولتر از سیش، بر این اصداد ی نیدهایی، ریشن
مقدماتی را بستن این اختیار ی صالحیت مبتنی بر نانون اااای الزامات ی  کارجمهور در ب رئیس

  (1)باید رعایت کند ی در این خصوص گویا ریی  ی ریالی برای اجرای این اصل ایجاد شده اات.
جمهور عزل یزیر اطالعات، حیدر مصلحی، از طرف رئیس ،این موضوع یبرجست  ینمون 

ی سس از ااتع ابود.  ینت ی مخال ت رهبر با این تصمیم ی در سایان بازگشت یزیر ب  یزارتخان 
در  91/1/1931مقام رهبری در تاریخ جمهور ینت، یزیر ی نبول ااتع ای ایشان از اوی رئیس

خواهم بیش از از شما می»... نوشتند: « یزیر اطالعات»خطاب ب   17776/1ی شماره ینام 
های مهم داخلی ی خارجی یزارت اطالعات اهتمام ب  خرج داده ی با سیش در انجام مأموریت

های آیریعظیمی ک  آن یزارتخان  از نیریی انسانی توانمند ی انقالبی ی متدین ی فن یارمای 
ریز برخوردار اات ی با حمایت دیلت خدمتگزار ی همکاری اایر نهادهای اطالعاتی اجازه 

)دفتر « ترین فترت ی استی در انجام یفایف نانونی آن داتگاه مهم سیش آید ... ندهید کوچک
انتصاب معاین ایل، از  یحتی در نمون (. 91/1/1931ای، اهلل خامن یتآر ح ظ ی نشر آثا

برخالف مصلحت »جا ک  انتصاب مورد نظر ایشان جمهور ینت خواات  شده از آنرئیس
« ملغی ی کأن لم یکنالزم اات انتصاب مزبور » ،اات« جب اختالفوم یلت ید یجنابعالی 

 (2)(.27/4/88،  ایاهلل خامن یتآشود )دفتر ح ظ ی نشر آثار اعالم 
را خطاب کرده ی از ای خواات  اات  ییمستقیماً  یرهبر ،مربوط ب  یزیر اطالعات در نام 

های مهم داخلی ی خارجی یزارت اطالعات اهتمام ب  خرج بیش از سیش در انجام مأموریت
ی را جمهور در سذیرفتن حکم رهبری اعتراضات نیریی ایاای بسیاردهد. تعلل رئیس
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با توج  ب  شرایطی ک  در حال حاضر »برانگیخت. از جمل  یکی از نمایندگان مجلس گ ت  بود: 
در کشور یجود دارد متأا ان  باید بگوییم ک  نانون اااای در حال تعطیل شدن اات ی فراتر 

فقی  اات مورد  ااز برای نظام ااالمی ک  همان حکم یالیتای ارنوشتاز آن مسئل 
در این موضوع تعلل ی ط ره از  (9)(.1931اردیبهشت  11)راالت؛  «گیردیی نرار میاعتنابی

 تلقی شده اات.« تعطیل شدن نانون اااای»نبول این حکم همچون 
. نائل شدهای اجرای اصول نانون اااای ت کیک میان حکم حکومتی ی ریی  بایدجا همین

شود. ای ی اتخاذ تصمیمی یارد میانع یعنی سس از ینوع ی ،حکم حکومتی ماهیت سسینی دارد
یعنی سیش از اتخاذ  ،های اجرای اصول نانون اااای ماهیت سیشینی دارندریی  ک یدرحال

گرفت  در این شکل« مذاق»تصمیمات مقدمات خاصی باید مالحظ  ی رعایت شود. باید ب  
ومتی آن تصمیم حکم حک ییایل خاص احترام گذاشت  شود. در غیر این صورت ب  یحوزه

براااس این ییژگی، ت ایت  (4).ایجادشده اصالح خواهد شد« مذاق»در جهت تدایم ریی  ی 
آید: حکم حکومتی دفعی ی یکباره فاهر دات میدیگری هم میان این دی نوع ناعده ب 

شود. ی اجرای نانون اااای تدریجی اات ی در گذر زمان خلق میک  ریی یدرحالشود، می
ها باید تکرار شوند تا ی ریک  یدرحالمتی اصوالً نیازی ب  تکرار ندارد تا معتبر باشد، حکم حکو

 اعتبار یابند. 
ها را ناشی از اختیارات نانون اااای بیایریم ی آن 27ها را ذیل اصل ی ریحتی اگر این 
ت اخیر همین توانیم از عبارینمبدانیم، باز هم « ی امرزیر نظر یالیت مطلق »حاصل از عبارت 

چشم بپوشیم. با یجود این، اگر « ی این نانونبر طبق اصول آینده»اصل ک  تصریح کرده اات 
زیر نظر یالیت »ها از صالحیت اختیاری نه ت  در عبارت ی ریهمچنان معتقد باشیم ک  این 

کند، در یمل ها اعمای ریترتیب مقرر در فقی  نظر خود را ب اند ی یلینشأت گرفت « ی امرمطلق 
ی نانون اااای نیست، بلک  ب  معنای های نانوشت ی ریاین صورت نیز این بیان اخیر نافی 

تبیین ی ت سیر اازیکارهای اجرایی عبارت مذکور اات. از این نظر توج  ب  این اصول ی 
 های نانوشت  یالزم اات.ی ری

دیلت یازدهم ریی داد ی ی انتخاب همکاران جدید آخرین تحول این موضوع در آاتان 
مطلبی را در سایگاه دفتر ح ظ ی نشر آثار  6/2/36ها دفتر رهبری در تاریخ ی بحثدر ادام 

ی ی ثابت در هم ریی »رهبری مطلبی منتشر کرد. در بخشی از یادداشت گ ت  شده اات: 
ده اات ی ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب یزیران دفاع، امور خارج  ی اطالعات بودیلت

این هم، حسب تکالی ی اات ک  در نانون اااای برای رهبری در امور ایاات خارجی ی 
ینک  ابا توج  ب  متن باال دی نکت  شایان توج  اات. نخست «. دفاعی ـ امنیتی تعیین شده اات
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اات؛ دیم آنک  ای ای « های دیلتی ثابت در هم ریی »نقش رهبری در انتخاب برخی یزرا 
حسب تکالی ی اات ک  در نانون اااای برای رهبری ... تعیین »هبری در این موضوع نقش ر

 ، یعنی رهبری با ااتناد ی کسب صالحیت از نانون اااای چنین نقشی دارد. «شده اات
یس نظام جدید تأای های ایلی ی این موضوع در جمهوری ااالمی ب  االاابق 

باشد « نزدیک ب  رهبری»د تا یزیر اطالعات فردی گردد، از همان آغاز نیز الزم بویبازم
های سیشنهادی تصدی یزارت اطالعات ابتدا از (. حتی با گزین 44-49: 1989شهری، یر)

ی سور در جلس (. ااماعیل فردیای47: 1989شهری، یرشد )طرف دفتر امام تماس گرفت  می
ی اعتماد ب  یزیر اطالعات رأی چنین توصی ی از موضوع را در مجلس ی در جلس  1/11/62

شهری، یزیر اطالعاتی ک  موفق ب  یرمحمد  (1962ی رامی، عرض  کرده اات )ریزنام 
من ب  آنای »اند: ی اعتماد از مجلس شد، در خاطراتش ب  نقل از امام خمینی )ره( گ ت رأکسب 

ا سیشنهاد کردند، مواوی گ ت  بودم در مورد یزیر اطالعات موافقت من الزم اات، ینتی شما ر
ی این مطلب ی در توضیح شهری در ادام یر«. گ تم ایشان برای این کار منااب اات

ی کارهای اااای سیش از آنک  با ک  یزیر بودم هم تا زمانی»نویسند: یمبا رهبری  شانرابط 
.. شد ی در یانع معتقد بودم .یمیر هماهنگ شود با امام هماهنگ یزنخستجمهور ی رئیس

 (. 61: 1989شهری، یر« )اطالعات باید هماهنگ با رهبری کار کند
تنها اند ک  ن متنانضی طرح کرده هایبرخی حقوندانان نظر ،در مواجه  با این موضوعات

اند: یرید ند. ایشان از یک او گ ت افاند فرفیت بررای علمی ی فنی  ،اازگاری درینی ندارند
گشایی از مشکل حقونی برای کشور بود، چراک  با گره»ب  این موضوع از طرف رهبری 

، سس از تحقق کامل جمهوریسرئ ییل یابرکناری یزیر، فاهراً ابقای مجدد ی مستقیم ای ب 
بینی حقونی نشده چنانک  عدیل از ااتع ا سس از سذیرش سیش ،عزل یا ااتع ا دشوار باشد

در سایان  ک یدرحال .«ید مجلس تعیین شوداعتماد جد یاات! ی ناگزیر یزیر جدید باید با رأ
اات یلی نطعاً  جمهوریستصمیمی ک  اگرچ  از نظر حقونی حق رئ»اند: همین عبارت نوشت 

)الهام،  «اات اده از حق در امور حساس ی مهم اصوالً نیازمند مشورت ی تأمل بیشتری اات
« از نظر حقونی حق»ین موضوع جمهور در ااند. اگر رئیساین دی جمل  متنانض (2)(.4: 1931
از نظر »جمهور عمالً چنین نیست ی رئیس ک یتصمیم نهایی از آن ای باشد. درحال باید ،داشت
توان در این موارد فقط ینم، بنابراین ی در ااخت حقیقی ندرت چنین حقی نداشت« حقیقی

وضوعی این اات . اشکال ی نقص این دیدگاه در مواجه  با چنین مب  متن نانون محدید شد
کند. توضیح ی فهم چنین موضوعی اااااً آن محدید می یک  نانون اااای را ب  اصول نوشت 

های ممکن نیست. طی اال ،جاری ینوشت  ی ریی میان متن ی ایجادشدهبدین توج  ب  فاصل 
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  خود ک ای شکل گرفت اجرای نوانین اااای ایران در کنار برخی اصول نوشت ، اصل نانوشت 
اجرای  یهایی هستند ک  نحوهاین اصول نانوشت  ریی  اات، را بر آن اصل خاص تحمیل کرده
 کنند. اصول نانون اااای را تعیین می

نخست ب   یحقوق نیستند. در درج  یهای اجرای اصول نانون اااای بیرین از دایرهریی 
 ،ای نیستندی ات انات ااده« ینایع» ،نددهاین دلیل ک  رفتارهایی ک  از گذر آن خود را بریز می

اند، این بازیگران نهادهای برخاات  از اند؛ سدیدآیرندگان آن بازیگران ایاایبلک  اعمال حقونی
کنند ی آیین ی ند ک  در چارچوب صالحیتی ک  نانون اااای ب  ایشان داده عمل میانانون اااای

ها ارزش این ریی  حالبا این  .(Avril, 1997, 149) کنندرعایت می اات ریشی را ک  مقرر کرده
 ک  اصول نانون اااای نوشت  چنین اعتباری دارند.درحالی ،ی اعتبار حقونی ندارند

داده شد. نشان جمهور ینت های بسیاری ب  رفتار رئیسدر جریان این موضوع یاکنش
 Dicey, 1915: 278)-(303 (6)«اخالق مربوط ب  نانون اااای»ها را ذیل شاید بتوان این یاکنش

ها اخالنیاتی ک  در تنظیم ریابط نوای عمومی نقش مهمی دارند. دنت در یاکنش ؛توضیح داد
دهد ک  لزیم رعایت برخی مالحظات در اجرای اصول نانون اااای چنین شأنی نشان می

ااز برای تای ارنوشمسئل »دارند. یکی از نمایندگان مجلس در ارزیابی این رفتارها آن را 
 ثرؤهای اجرای اصول نانون اااای مدر احترام ب  ریی  ایتلقی کرده بود. چنین ارزیابی« نظام
 تعبیر شود.« تعطیل شدن نانون اااای»ب   مکن ااتاحترامی ب  آن می بی اات

 یم ک  محل نزاع در این مقال  کجاات.ادی نشان د ردیمصورت مسئل  را تقریر ک جاینتا ا
 های اجرایی ی اصول نانوشت  اات.ی ریع در مبنای اعتبار، الزام ی ضمانت اجرای چنین محل نزا

این موضوعات مهم در حقوق اااای ایران باید ذیل ریش ی م هومی انجام  یبررای ی مطالع 
این موضوعات سرتو اندازد ی ااختاری برای کنکاش  ید تا بتواند بر ابعاد سیچیده ی چندالی گیر

های حقوق اااای ی ریی  یتوجهی ب  م هوم نواعد نانوشت دنیق آن ارائ  کند. بیعلمی ی 
اجرای اصول نانون اااای مانع فهم ی دریافت دراتی از ماهیت این موضوعات اات. در حقوق 

 شوند.کشورهای دیگر این موضوعات ذیل چنین م هومی بررای ی مطالع  می یاااا

 اهمیت سابقه. 1
دارد ی سیش از این هم تعدادی از یزرا نیازمند « اابق »حقوق اااای ایران این موضوع در  

آیرد ک  از یک بار میدی اثر ب  اابق  (7)اند.بوده باالترین مقام مملکت برای تصدی یزارتخان  ییدتأ
ات اثب بار .2 ؛گیردکند فرض میای را ک  تکرار مینانونی بودن اعمال ناعده .1شود: اصل ناشی می

 کند. جا می را جاب
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نشان  ،های اابق  را ک  مشریعیت دادن ب  عملکرد جدید ااتاثر نخست یکی از نابلیت
های نانون اااای جمهوری ااالمی ایران، مانند نوانین اااای کشورهای جدال یدهد. هم می

بینیم ییضوح مچراک  ب  ،دهندبخش نشان میدیگر، نیریی اابق  را همچون عامل مشریعیت
در آخر خود را  ،اندهایی در ابتدا همچون موارد نقض ی تجایز رد ی ن ی شدهها ی ریالریی 

اند ی سس از آن حتی خود را جزیی از نانون اااای یا ت سیر ی تحمیل کرده ی حاکم شده
 خوانند.ت اایر دیگر را ت سیر ب  رأی می یدانند ی هم برداشت درات از نانون اااای می

کننده اات ی اثری شناای تعیین، ک  از دید ریان(تغییر بار اثبات)ر خصوص اثر دیم د
ک  خود را ب  سیریی از  یریزجمهور یا نخستمقامی مانند رئیس ،نضایی دارد یشبی  اثر ریی 
یابد. با خلق بست  ی ناگزیر میخود را دات ،کندایجادشده محدید ی مقید می یاابق  ی ریی 

چراک  تصمیمش از آغاز نابل  ،ایمای را در یضعیت دشواری نرار داده ،ی  ی اابق این ری
بسنده  ،ب  بازتولید ی تکرار آنچ   در موارد مشاب  انجام داده بودیم ری بایدی ازاینبینی بود سیش

 گرفت شکلبرخالف اخالق  جای مخال ت ک تواند ب می یریزجمهور یا نخستکند. رئیس
امنیت ی ثبات ریابط ی  ی اات،نظمی ی بر هم زدن نواعد بازعامل بی نانون اااای ی یدرباره

نابراین هر مقامی ب (Avril, 1197: 126).عنوان دلیل ی توجی  بیایرداحترام ب  نواعد بازی را ب 
صالحیت ی  یدامن  یهرچند تن دادن ب  این ریی  ی ریال را نپسندد ی آن را محدیدکننده

ها با ی گریزی در تبعیت از آن ندارد ی مخال ت با این ریی  چاره ،نانونی خود بداند اختیارات
مستقر بازی  یبر هم زدن ناعده ینوعشود ی ب های نیریهای غالب ایاای مواج  میمخال ت

اند. بنابراین ها بر بستری از توازن نوای ایاای نرار گرفت چراک  این ریی  ،آیدشمار میب 
ی همگان تونع دارند ک   شده جا نیم ک  بار اثبات ب  ن ع اجرای ریی  ی ریال جاری جاببیمی

ب  اصل تبدیل  یجتدرب  ،این ریی  ی ریال نادیده گرفت  نشود. موضوعی ک  خالف اصل اات
 شده ی بار اثبات را با خود همراه کرده اات.

چراک   ،نراردادی دارندشب  های اجرای اصول نانون اااای ماهیتیها ی ریالاین ریی 
کننده ی شرط یجود این نرارداد از ارکان تعیینرضایت بازیگران ایاای یا طرفین این شب 

یجود های اجرای اصول نانون اااای نوعی تضاد در ریی  نظرعالیه از این هاات. ب ریی 
 یکنندهعنصر تعیین»باید از آن سیریی کنند.  ،آیرندک  همان کسانی ک  آن را سدید می دارد
های اجرای اصول نانون اااای همکاری ی همداتی بر این اااس اات ک  ریی 

نراردادی در بنابراین عنصری شب  ؛«بینندسدیدآیرندگان خود را همبست  ی سیوات  ب  یکدیگر می
 ی ایاایهاگریهی  توافق احزاب یچراک  اندیش  ،اتاهای اجرای اصول نانون اااای ریی 

های اجرای . با این یصف در ریی دارد یای برای بنا کردن اابق کننده  نقش تعیینزمین در این
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 یکجانب اش سیمان ک  ییژگی ات ـ نوعی از نیم ایج  نراردادی اصول نانون اااای یک 
 )در معنای دیلت یبلک  در آن اراده ،اش دیجانب  ی نراردادی نیستبودن اات ـ ک  البت  رابط 

 زند.حرف آخر را می حاکمیت(
ای هستند ک  ریش ت صیلی اجرای های اجرای اصول نانون اااای نواعد نانوشت ریی 
های ریی  ،تر دایسیکنند. ب  تعبیر دنیقهای مندرج در نانون اااای را تعیین میصالحیت

کنند. ن میهای اختیاری مقامات حکومت را تعییریش اعمال ی اجرای صالحیت ،نانون اااای
 با اصول ی معیارهای ایاای زمان هماهنگ ی اازگار باشند.  بایدها این ریش

توان ذیل این عنوان در حقوق اااای ایران، احتماالً می ک هایی در این مقال  یکی از نمون 
برای انجش ی ارزیابی این مصادیق در حقوق  شدهارائ  . معیارهایشودبررای می ،نرار داد
تواند نشان دهد ک  این موارد تا چ  حد شرایط نرار گرفتن ذیل شورهای دیگر میاااای ک

اجرای اصول نانون اااای  یبدانیم آیا در موضوعی ریی  ینک این عنوان را دارند. برای ا
اوابق  .1 :اجرا کنیم ،را ک  شامل ا  سراش اات (8)باید آزمون جنینگ ،یجود دارد یا ن 

وص این اوابق آیا بازیگران این عرص  معتقدند ک  ملزم ب  در خص .2موضوع چیست؟ 
 .(Marshall, 1987: 111) آیا دلیل موجهی برای این ناعده یجود دارد؟ .9ند؟ ارعایت یک ناعده

تعریف  در ،آن منحل کنیم یاازنده یرا ب  اجزا یهای اجرای اصول نانون اااااگر ریی 
شوند؛ این ایاات ناشی می یمیمات بازیگران عرص نواعدی ک  از تص: »توان گ تها میآن

چراک  از نهادهای صالح برخاات  از نانون اااای صادر  ،آیرندتصمیمات ب  لحاظ حقونی الزام
اند، اما تنها در حدید همان موضوع خاص معتبرند )...( یعنی حکم مندرج در این نواعد را شده
وارد دیگر تسری داد. این نواعد ب  این دلیل معتبرند توان از طریق تنقیح مناط ی نیاس ب  منمی

یعنی این نواعد  ؛(Avril, 1997: 123) «نداک  با نواعد باالداتی خود همخوان ی هماهنگ
های ریی  ینانوشت  باید با ریح ی مذاق نانون اااای اازگار باشند تا بتوان آن را در زمره

 اجرای اصول نانون اااای شناخت. 
ک  حقوندان حقوق اااای باید حل کند این اات ک  اعتبار ی نانونی بودن انتقال  ایمسئل 

بگوید:  ،عبارت دیگرعام را بسنجد. ب  یاز اوابق یک موضوع ب  تولد ی فهور یک ناعده
ها الزام اند؟ ی این اوابق ی ریی حقونی عام تبدیل شده یها ی اوابق ب  ناعدهچگون  ریی 

 اند؟ردهخود را از کجا آی

 های قانون اساسییهروالزام  منشأ. 2
های اجرای اصول نانون اااای چنین الزام ریی  یحقونی انگلیسی برای مسئل  ینظری 
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مانحن فی  مغایر نیست، کافی  یرفتار ما با ریی  ینک برای دانستن ا»سااخی تدارک کرده اات: 
اند تا نواعد ها ایجاد شدهاین ریی  رازیشود؟ ها احترام گذاشت  میاات ببینیم ک  ب  آن

در نظام حقوق اااای باید بکوشیم تا ب  لحاظ حقونی بود یا نبود این  .«آیری را بیان کنندالزام
 ،نوع اوابق ایاای را شنااایی کنیم. سراش ی سااخی ک  در شنااایی این نواعد اهمیت دارد

از طریق یک تصمیم اجرایی زاده شود  ایاین اات ک  بدانیم چگون  ممکن اات چنین ناعده
)حتی تنها یک تصمیم ی ن  بیشتر(؟ چگون  نواعد خاصی ک  اعتبار آن محدید ب  شرایط 

توانند نواعدی عام ی دائمی تولید کنند؟ اند، مییجود آیردهخاصی اات، شرایطی ک  آن را ب 
خست اطح مؤثر بودن ن رد؛برای سااخ ب  این سراش باید دی اطح را از یکدیگر ت کیک ک

 ناعده ی دیم اطح اعتبار ناعده. 
ی میزان نیریی الزامی ک  در یک اـ ک  ب  معن (مؤثر بودن)اطح نخست  یدرباره

توان توضیح داد الزامی ک  اجرای اصول نانون اااای اات ـ می یکنوانسیون ی ریی 
، این اطح از ییژگی کندمی ی لمس جمهور در ضریرت بازگرداندن یزیر اطالعات حسیسئر

اردیبهشت  11)راالت،  دهدهای اجرای اصول نانون اااای را نشان میها ی ریی کنوانسیون
چراک   ،ندانضایی یمعادل ی همسنگ ریی  ،در حقوق اااای تولیدشده هایریی  (3)(.9: 1931

موضوع  را توان حقوق چنین اات ک  میشود ی ایناز گذر اجراات ک  معنای متن آشکار می
ایاات در رفتارشان نسبت ب   یسیگیری کرد ی فهمید. برخالف فکر رایج، بازیگران عرص 

ها ناشی از عمل نهادهایی هستند ک  نانون چراک  این رفتار ی ریی  ،ت ایت نیستندحقوق بی
 . گذاری کرده ااتها را سای ند ک  آناها ی اختیاراتیها را بنا کرده ی صالحیتاااای آن

(Avril, 1997:  125-126)  نضایی  یریی  ی رفتار ایاای معادل حقونی ریی  ،عبارت دیگرب
توانند هرچند این دی حوزه می ،ای غیرنضایی ااتدر حقوق اااای اات، اما مربوط ب  حوزه

احتماالً مانند جایی ک  شورای نگهبان یا دادگاه نانون  ؛مناطق همپوشانی هم داشت  باشند
 های اجرای اصول نانون اااای را ب  رامیت بشنااد.ها ی ریی ی برخی از کنوانسیوناااا

آن اات ک  از  یهای اجرای اصول نانون اااای ناشی از ماهیت دیگان سیچیدگی ریی 
حقونی را )همان ت ایتی ک   یهای یک ناعدهراد ییژگینظر نمیاما ب  ،یک او ناعده اات

دشوارترین مسئل  هنگام تعریف اعتبار  (11)گذارد( داشت  باشند.می sruleی  lawدایسی میان 
توانیم از امکان عقلی شود. آیا میاصلی آشکار می یحقونی این نواعد ی سااخ ب  مسئل 

 (11)ب  امکان حقونی )شرعی( ،کنندهنجارهای خاصی ک  یک هنجار عام نانوشت  را اعمال می
 . (Avril, 1997: 141)این هنجار عام گذر کنیم؟

کنند )مانند مشکل های اجرای اصول نانون اااای طرح میمشکلی ک  اعتبار ی الزام ریی 
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سوزیتیویستی )اصالت یضع( حقوق را  یچراک  نظری  ،عرف حقوق اااای( جالب توج  اات
ظام کنند. در نکشند ی با تنگنا مواج  مینانوشت  ب  چالش می یناعده یبا طرح مورد ی نمون 

الزام حقونی  یتواند بر سای نانوشت  نمی یحقونی مبتنی بر اصالت یضع، احترام ب  یک ناعده
شده ی معتبر در نظام حقونی ارچشم  نگرفت ، زیرا این ناعده از مجاری شناخت  ،ااتوار شود

ایندی را حقونی ک  چنین فر یتوان بدان ااتناد کرد ی مانند یک ناعدهبنابراین چنانک  باید نمی
های اجرای اعتبار حقونی نقص ی ساشن  آشیل ریی  ینابل ااتناد نیست. مسئل اات، طی کرده 

ها هنجارهایی هستند ک  رفتار بازیگران را هدایت تردید ایناصول نانون اااای اات. بی
واعد ها نب  لحاظ حقونی معتبر نیستند. این جری هستند،اگرچ  این هنجارها مؤثر ی م ،کنندمی

جا ک  در دادگاه ها ااتناد کرد. سس از آنتوان ب  آنحقونی نیستند ی بنابراین در دادگاه نمی
شود این اات ک  چگون  احترام ب  این نواعد تضمین ک  مطرح می یاؤال ،نابل ااتناد نیستند

 شود؟شود ی موارد نقض آن چگون  مجازات میمی
حقوق یضعی چنان عظیم اات ک  یجود نواعد از نظر عموم حقوندانان اعتبار ی یزن 

ی حقوق نوشت  تواند با معجزهشود ی اِحر حقوق نانوشت  نمینادیده گرفت  میاغلب نانوشت  
حقونی نیست.  یدر نلمری ایاات اات ی ناعده ،سهلو بزند. از نظر ایشان هر آنچ  نوشت  نیست

ن نواعدی را در نظام حقونی نادیده این نقد بر سوزیتیویسم حقونی یارد اات ک  یجود چنی
نوشت  متونف  یاگر ناعده ،اند. در حقیقتنواعدی ک  در حیات حقونی جاری ی ااری ؛گیردمی
دیگری در افکار عموم  یعنوان ناعده شناخت  نشود ی ناعدهی اجرا نشود ی دیگر ب  دهش

 شده اات.نوشت  یعدهای جانشین نانانوشت  یباید سذیرفت ک  ناعده ،جایگزین آن شود

ها توان در صورت نقض آناند ی نمیبنابراین غیرترافعی ،نواعد از جنس حقوق نیستند این
ای با ب  دادگاهی دادخواهی برد. سراشی ک  باید بدان سااخ گ ت این اات ک  چگون  ب  ناعده

؟ یعنی اگر شود ی چگون  اجرای آن تضمین شده ااتهایی احترام گذاشت  میچنین ییژگی
های موجود کسب نظر جمهور در ایران در انتخاب یزرایی ک  تاکنون بنابر ریی مثالً رئیس

با چ  یاکنش حقونی مواج  خواهد شد؟ آیا مثالً  ،چنین ااتمزاجی نکند ،موافق رهبر الزم بوده
ی  ییرحقونهای غمجلس از دادن رأی اعتماد ب  آن یزیر خودداری خواهد کرد؟ یا با یاکنش

 ایاای مواج  خواهد شد؟ 
آنچ  آحاد »نایب رئیس ینت مجلس در سااخ ب  تذکر ش اهی یکی از نمایندگان گ ت  بود: 

 .(91/1/1931ی ملت، )خان  اات «ملت ما بر آن التزام اعتقادی ی عملی دارند تبعیت از رهبری
ت از یزیر جمهور ینت، ضمن حمایتن از نمایندگان مجلس خطاب ب  رئیس 216 ینهمچن

 :شده بود یدنمایندگان تأک یگیری صریح یی شده بودند. در نام اطالعات، خوااتار موضع
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نظر مجلس شورای ااالمی جناب آنای مصلحی همچنان یزیر اات ی انتظار آن اات ک   از»
از یزیر محترم گیری صریح ی حمایت حضرتعالی در تبعیت از مقام معظم رهبری با موضع

شنب  ریز سنج (.9-1: 1931اردیبهشت  1)شرق،  «اوء اات اده دشمنان خاتم  دهیداطالعات ب  
غیرعلنی تشکیل داد. یکی از نمایندگان در  یمجلس برای بررای این موضوع جلس  8/2/31

حضور نلب  31اال  یبودج  ینمایندگان برای بررای الیح »تذکری در ریز چهارشنب  گ ت  بود: 
 (.1931اردیبهشت  8)شرق، « تر از بودج  را در دات بررای دارندهایی مهمندارند ی گویا بحث

 یلدلهای اجرای اصول نانون اااای ب دهد ک  ریی گوفری مارشال توضیح می
ب  همین دلیل ب   ،شونداجرا می ،بار آیردتواند ب های ایاای ک  عدم اجرای آن میدشواری

نواعدی هستند ک  بر رفتار بازیگران ایاای تحمیل  هاشود. اینها احترام گذاشت  میآن
یزن ی اهمیت چنین  یضوحهای ایاای اطراف آن، ب شوند. مورد یزیر اطالعات، ی یاکنشمی

اجرای اصول نانون اااای( ک  یک چنین نیدی  یکنوانسیونی )ریی »موضوعی را نشان داد. 
گذاری کرده نانون اااای سای بر رفتارهای ایاای یارد کند از نظم ی ریح کلی ک  

کند. اما چراک  این نظم ی ریح کلی شرایط اجرای این نواعد را تعیین می ،اات ناسذیریکت ک
نواعد حقونی اااای ی  یهای نانون اااای ب  لحاظ مواد ی مصالح در زمرهاگرچ  کنوانسیون

اما یزن ایاای ی اثر ؛ (Avril, 1997: 146) «اما اعتبار ی ارزش حقونی ندارند ،ندانانون اااای
 ها گاهی از اصول نانون اااای هم بیشتر اات.عملی این ریی 

ها را تحمیل های اجرای اصول نانون اااای رعایت آنضمانت اجرای رفتارهایی ک  ریی 
اختالفات ناشی از اعمال این نواعد  یفقط ایاای ی مبتنی بر مسئولیت اات؛ درباره ،کنندمی

های عمومی، حرف آخر را نهایی رأی شهریندان اات ک  مانند دیگر عرص  ی در مرحل
ایاای،  یهای اجرای اصول نانون اااای، در مقام یک ناعدهریی  ینک زند. خالص  امی
ها چیزی جز ریش اجرا ی این ریی  ،حقونی باشند یتوانند مدعی مقام ی جایگاه ناعدهنمی

 ند.اعمال اصول نانون اااای نیست

 های قانون اساسی با نظام حقوق اساسی ملیی رویهرابطه. 3
های سراشی ک  باید سااخ داده شود این اات ک  چرا با یجود ماهیت غیرحقونی ریی 

ی هانظامدر برخی آیند؟ شمار میحقوق اااای ب  یها یک ناعدهاین ریی  ،نانون اااای
درک جامعی از نظام حقوق اااای دارد.  آن ییجادکنندهسااخ این اات ک  چون احقونی 

گ ت ک  توان میبراااس این مباحث در خصوص یحدت یا ثنویت نظام حقوق اااای 
نضایی  یهای نانون اااای ی ریی دادگاه یطورک  تواع همان ،اات یتردید حقونهرچند بی
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غیرنضایی )ایاای( های طورک  ریی همان ،نیست یدهد؛ اما فقط حقونها نشان میاین دادگاه
نظام حقوق اااای دی نوع  ،عبارت دیگردهند. ب مربوط ب  اصول نانون اااای نشان می

یکی حقونی ی دیگری ایاای. در نهایت باید گ ت حقوق اااای یک  ؛ضمانت اجرا دارد
 اات ی از دیدگاه منشأ، نلمری ی اجرا چنین اات. « حقوق ایاای»

اااای را باید برجست  کرد ی توضیح داد. برجست  کردن این یج  فعال ی دینامیک حقوق 
ها ی ای دینامیک معرفی نشده ی کتابخصوص در ایران ک  حقوق اااای رشت ب این یج  

دیچندان اات. این رییکرد یاکنشی ب  دریافتی از  ،دهندمنابع آن چنین تصویری از آن نمی
ف متون نانونی نوشت ، ریی  ی نظریات صر یحقوق اااای اات ک  آن را ب  بررای ی مطالع 

 کند.محدید می (21)هادادگاه یندرت، ب  آراشورای نگهبان ی، بسیار ب 
حقوق اااای جای  یشورای نگهبان در مطالع  یدر این دیدگاه اهمیت نظریات ی آرا

وق حق یهای اجرای اصول نانون اااای خود را در مطالع ها ی ریالخود را دارد. اما ریی 
 ینگهبان ی حتی آراآرا ی نظریات شورای کنند ی بدین ترتیب نقش بالمنازع اااای تحمیل می

کنند. توج  ب  این موضوع از دیدگاه م هومی های عمومی را، در موارد اندکی، مقید میدادگاه
یک نظم  یخاص از نانون اااای ضریری اات. اگر نانون اااای را همچون مستقرکننده

 ،شودضمانت اجرا ب  موضوعی ثانوی بدل می یمسئل  فرض کنیم، لب ی فراگیرغاهنجاری 
طورک  تواند بر آن مسلط ی فائق باشد. همانشود ی نمیچراک  یابست  ی منوط ب  این نظم می

دادگاه نانون  ینضایی ی آرا یآیرد ی در ریی معاصر رایج در برابر آن ار فرید می ینظری 
دادگاه نانون اااای ضمانت  یآرا ک یجوید. درحالید ب  این کاخ را میاااای کلید درِ یر

شرط یجود آن نیست. بنابراین نانون اااای بدین  ،کنداجرای نانون اااای را کامل می
تواند یجود داشت  باشد ی فقدان ضمانت نضایی یصف هنجاری را از ضمانت نضایی هم می

عنوان یکی از ای مسئولیت ایاای هم ب کند ی ضمانت اجرنانون اااای الب نمی
 .کندمی یناجراهای مهم یجود دارد ی الزام ب  احترام ب  اصول نانون اااای را تأمضمانت
 زمین  مسئولیت ایاای در این ،دهدطورک  مورد یزیر اطالعات در ایران نشان میهمان
 کند.میندرتی مشاب  ضمانت اجرای نظریات شورای نگهبان عمل  اکم بدات

نضایی شورای نگهبان )یا  یااتدالل کردن برای یک حقوندان حقوق اااای ک  ریی 
مثل این اات ک  یک حقوندان حقوق  ،دادگاه نانون اااای( ایل ی آخر حقوق اااای اات

المللی ببیند. های بیننضایی دادگاه یالملل را در ریی حقوق بین یالملل عمومی هم بین
حقوق اااای را مبتال  ،  کردن حقوق اااای ب  ریی  ی نظریات شورای نگهبانبنابراین خالص

کند ی در این صورت ینتی ابعاد ایاای حقوق اااای، مانند مسئولیت، ب  بینی میب  نزدیک
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 ی برای گ تن ندارند. حرفشوند ی سیریان این نظری  ااکت می ،آیدمیان می
ی این نواعد رفتار ایاای )کنوانسیون یا تضاد ی دیگانگی میان یجود ی حضور یانع

ها )این نواعد اجرای اصول نانون اااای( ی عدم یجود ی اعتبار ی ارزش حقونی آن یریی 
ترتیب زیر هم توضیح توان ب در معنای کلسنی ی سوزیتیویستی یا یضعی معتبر نیستند( را می

 ،گذارندخود ب  نمایش میهای نانون اااای خصلتی هنجاری از داد. هرچند کنوانسیون
های نانون اااای از اجرایشان کامالً ایاای اات. از دیدگاه یضعی صرف، کنوانسیونضمانت

)آرا ی نظریات شورای  (91)ینانون اااای حقونی بادبادک ند ک  ریی اهای ایاایدات  ریی 
شورای نگهبان  ،اریمدر این موارد تا جایی ک  اطالع د .شناادنگهبان( اعتباری برای آن نمی

چراک  عدم مغایرت با متن نانون اااای نوشت  تنها مستندی اات ک   ،موضعی نداشت  اات
مبنای نظارت شورا بر نوانین مجلس اات. البت  این رییکرد از دیدگاه یضعی صرف اات ک  

 ،بردار میکهای شورا ی نواعدی ک  ب شود رفتار بازیگران ایاای نیز تأثیری بر دایریگ ت  می
ندارند. اما از دیدگاهی غیریضعی )غیرسوزیتیویستی( چنین نیست ی رفتار بازیگران ایاای بر 

را  یراتتصمیمات شورا اثر دارد ی ریش سوزیتیویستی ابزارهای الزم برای فهم ی رصد این تأث
 این شورا چ  نظری ،ندارد. اگر موضوع عزل یزیر اطالعات ب  شورای نگهبان ارجاع شود

راد با توج  ب  نظریاتی ک  تاکنون صادر نظر میتواند عرض  کند؟ ب این موضوع می یدرباره
توان از نظر شورا ااتخراج کرد، تا حدیدی ی در بیشتر موارد، ب  کرده ی اصول ت سیری ک  می

 ویستی از اصول نانون اااای سایبند خواهد بود. یت سیری سوزیت
تنها  ،کنندهای اجرای نانون اااای توصی  میها یا ریی ونضمانت رفتارهایی ک  کنوانسی

کند، در زمین ایاات ها بریز میتواند ایاای باشد. اختالفاتی هم ک  در اعمال ی اجرای آنمی
 (.Avril, 1997, 154) شوندیفصل میی با رأی شهریندان، مانند اختالفات ایاای دیگر حل

شأنی ی همسنگی توانند مدعی همهای نانون اااای نمیطور خالص  باید گ ت کنوانسیونب 
 چنینیننیستند. ا« اجرای نانون اااای یناعده»ها چیزی جز حقونی باشند؛ این یبا ناعده

های اجرای ها یا ریی کنوانسیون ؛شوددیگانگی نه ت  در کنوانسیون نانون اااای آشکار می
اما ماهیت ایاای دارند. سراشی ک   ،ندااایاجرای نانون اا یاصول نانون اااای ناعده

 با یجوداین اات ک  چرا این نواعد  ،گذاردماهیت غیرحقونی این نواعد سیش ریی ما می
ند؟ سااخ این اات ک  این دات  از نواعد آنگاه در اماهیت ایاای موضوعِ حقوق اااای

اااای داشت  باشیم.  گیرند ک  م هومی مواع از نظام حقوقنلمری حقوق اااای نرار می
آیا موضوع حقوق اااای تنها نوانین نوشت  اات یا نواعد نانوشت  را هم در  ،عبارت دیگرب 
هم تسری دهیم،  موضوع حقوق اااای را ب  نواعد نانوشت  ک ی؟ تنها درصورتگیردیبرم
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خواهند  حقوق اااای یهای اجرای اصول نانون اااای موضوع مطالع ها یا ریی کنوانسیون
ک  کنوانسیون نانون گون همان ،بود. در این دیدگاه حقوق اااای هرچند بخشی از حقوق اات

نظام حقوق اااای از یک او  ،عبارت دیگرمحدید ب  حقوق نیست. ب  ،دهداااای نشان می
شود. در این رییکرد های حقونی ی از اوی دیگر با ابزارهای ایاای ضمانت میبا ضمانت
این دی کلم  ی تأمل در معنای آن  یتحلیلی اات. تجز« حقوق ایاای»اای یک حقوق اا

اات ی از اوی « حقوق»دهد ک  از یک او یضوح ماهیت چنین عنوان متضادی را نشان میب 
 اات.« ایاای»دیگر 
 دادرایموضوع ن  بحث از نانون مجازات ی ن  آیین» ،گوییمینتی از حقوق اااای اخن می 

ی رتق ی فتق ی « کارِ مُلک» یبندچارچوب ینوانینی از این دات اات؛ بلک  مسئل  مدنی ی ن 
عمل  یای اات ک  با آن ایاات جام امور حکومت اات: نانون اااای ابزار ی یایل  یاداره
آن را با الزامات عمل اازگار  تادهد؛ سوشد ی ایاات بر مبنای آن از خود یاکنش نشان میمی
ها ی الزاماتی ک  اجرای متن ناگزیر باید ب  آن سااخ گوید، ی اجرای متن با سرده ضریرت .«کند

حتی( تحری ات ب  آن جهت ی ی نه ت  در متن مانند امکان ) های بالقوهبرداشتن از توانایی
منابع ت سیر متن را مجهز ی در نتیج  بازیگران ایاای اعمال خود را ، امت ی او خواهد داد

 واهند کرد.با آن تنظیم خ
دنیق حوادث مربوط ب  نانون اااای فرصت شنااایی سیشین  ی اوابق را فراهم  ینظاره

دهد. این ای را در آن حوزه تشکیل میای ریی سیشین  ی اوابق در هر زمین  یکند. مجموع می
 ک یدهند. ینتبر نهادها ی تحول کم ی بیش کُندشان را نمایش میحاکم ها ریح ی مذاق ریی 

 ،برای اجرای آن باید ب  این ریح ی مذاق متوال شد ،دهدحلی نشان نمیمتن نانون صریحاً راه
ای را ک  در توانند شرایط ی ریح زمان نمی ،ها ک  در زمان ی مکان جریان دارندچراک  این ریی 

 فراموش کنند. ،آن هستند
ایاای  یع چند گزین باید توضیح داد ک  چگون  متن دیسهلوی ایلی  ک  امکان ینو

حرکت کرد ی ب   ،ب  امت ی اویی ک  امریز در آنیم کرد،ناهمگن ی حتی متضاد را ممکن می
های ایاای راه دیگری نرفت. ت سیر نانون اااای از اوی بازیگران ایاای ک  در ریی 

ی  تواند این اشکال را برانگیزد ک  سیریی از این راه خطرناک ااتمی ،کندخودنمایی می
 تواند نانون اااای را با خطر فریساشی مواج  کند. می

های گیرد تا نقش ریی ی تعصب بر نانون اااای نوشت  فاصل  می یداین دیدگاه از تأک
غیرت بر متن  ازخواهیم ایاای مربوط ب  نانون اااای را بشنااد. با ترییج این دیدگاه می

ها بدهیم؛ ب  ت سیر نانون اااای ی نواعدی یی نانون اااای یداع کنیم ی جایی ب  ر ینوشت 
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های نانون اااای  های ریی شوند. با تکی  بر نمون ک  بیرین از متن نانون اااای سدیدار می
گیرد؛ نمیک  معنای متن نانون اااای تنها از م هوم ی منطوق آن ارچشم   گیریممینتیج  

ات. ت سیر، در ااخت حقونی، مختص بلک  ب  عکس ب  ارزیابی ی دایری ایاای بست  ا
اما نباید از رشد ی نمو نواعد خارج از متن  ،نانون اااای ی در صالحیت شورای نگهبان اات

های بازیگران ایاای، در ااخت حقیقی، غافل شد. محتوای یانعی نانون ی ت سیر ی برداشت
رداشتی ایاای از متن فهمید. توان با رجوع تنها ب  ت اایر آن دریافت ی ن  با باااای را ن  می

حقوندان حقوق اااای باید در جایی بایستد ک  بتواند توضیح دهد؛ دی اصل مشاب  در دی 
توانند معنا ی محتوایی کامالً مت ایت نانون اااای مت ایت یا در دی فضای ایاای مت ایت می

 داشت  باشند.
های اجرای اصول ها یا ریی کنوانسیون دایسی در فصل سانزدهم کتابش، از ضمانت اجرای

های اجرای اصول ها یا ریی کنوانسیون»کند: بحث می( Dicey, 1915: 292) (41)نانون اااای
ها ریند ک  دادگاهشمار نمییعنی نواعدی ب  ،آیر نیستندنوانین الزام ینانون اااای در زمره

اد مجلس عوام همچنان در سس از رأی عدم اعتم یریزاجرای آن را تضمین کنند. اگر نخست
ک  لُرد سالمراتون در شرایط مشابهی این کار را کرد، یا اگر مجلس گون ندرت بماند، همان

انحالل  یتر، اگر اجازهعبارت دنیقعوام را ]سس از رأی عدم اعتماد ب  کابین [ منحل کند، ب 
دیباره با رأی  یریزستمجلس را از مقام الطنت بگیرد؛ یا اگر برخالف لُرد سالمراتون، نخ

 یریزاین ات انات نخست یعدم اعتماد مجلس عوام جدید مواج  شود، ی اگر سس از هم 
مخالف نانون  یریزتواند انکار کند ک  رفتار نخستکس نمیهمچنان دیلت را ترک نکند، هیچ

این این موضوع در صالحیت هیچ دادگاهی نیست. از نظر دایسی  ،اااای اات. با این هم 
آن ار  یکنند ی سادشاه از توشیح ی صح مسئل  هنگامی هم ک  در مجلس، نانونی تصویب می

مهمی نقض شده اات ک  هیچ آیین مشخصی  یآید. در این مورد هم ناعدهسیش می ،زندباز می
 (Dicey, 1902: 340) .آن در محضر دادگاه یجود ندارد یدر حقوق انگلستان برای انام 

 یکند ی ادارهآن کار دیلت را با اخالل مواج  می یین یضعیت در ایران ی ادام اصرار بر ا
نشینی طورک  ماجرای عزل یزیر اطالعات ی خان همان خواهد کرد؛امور کشور را عمالً مختل 

هیچ مقام نضایی ی هیچ  ینک ای داشت. در عین اجمهور ینت چنین نتیج رئیس یریزهیازده
ست یارد موضوع شود ی ب  این اختالف رایدگی ی حکم نضایی دعوا را تواندادگاهی نمی

 یفصل ی رفع اختالف در این موضوع اااااً در صالحیت هیچ دادگاهی نیست.صادر کند. حل
ت سیر نانون اااای را موضوع اصلی  یمزیت ی برتری مهم این دیدگاه آن اات ک  مسئل 

طورک  دیدیم، محدید . ت سیر نانون اااای، هماندهدتحلیل حقوق اااای نرار می یی ایلی 
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ایاات ی توازن نیریهای ایاای نقش  یبلک  بازیگران عرص  ،ب  ت سیر شورای نگهبان نیست
توان بر این دیدگاه نقد یارد کرد ک  در چنین جاات ک  میمهمی در این موضوع دارند. این

اعمال ایاای مختلف ب  جهات مختلف  یضعی نانون اااای مانند بادبادکی خواهد بود ک  با
ایر خواهد کرد ی در هوا معلق خواهد بود. در چنین شرایطی عمالً نانون اااای ی اااس ی 

نانون اااای  ،ها ی رفتارهای ایاای ااتبنیادی در میان نخواهد بود. آنگاه ک  اصل با ریی 
 در چنین شرایطی فرع ی تابعی از اصل اات ی فری خواهد ساشید.

ینک  در اتوان سااخ داد؛ نخست از دی منظر حقونی ی ایاای می اما ب  این اشکال
یکی از بازیگران عمده  عنوانب موضوعی مانند یزیر اطالعات در ایران مجلس شورای ااالمی 

کند ی بدیل ای ا مییبجمهور ی رهبر نقشی رئیس« هماهنگی»در این موضوع، حتی سس از 
شود. از اوی می« محقق»ماد مجلس ب  یزیر مقام یزارت از نظر حقونی اااااً سس از رأی اعت

بلک  مقام ی  ،کندترییج چنین دیدگاهی نانون اااای را بادبادکی معلق در هوا نمیدیگر، 
دهد ای نزد هر ملت اات ک  اجازه میهر جامع « اااس ی بنیاد»جایگاه نانون اااای در مقام 
ای اات ک  حدید ی ثغور فاصل  ار شود ی چنین مقام ی مرتب تا با نانون اااای چنین رفت

کند. بررای های نانوشت  را تعیین میگرفتن از اصول نانون اااای ی جهت نواعد ی ریی 
چنین موضوعی ی نشان دادن اهمیت نواعد نانوشت  ی در عین حال نی تادن در دام بادبادک 

تاریکی اات ک  برای فهم درات نانون اااای  شدن نانون اااای مانند عبور از راه باریک ی
مواجه  با آن خطر کرد. در این نوشتار کوشیدیم تا از افتادن در این دام ی در این  رایباید ب

نانون اااای ی نقش آن را در نظام  یخطرگاه سرهیز کنیم ی شرایط سدیدار شدن نواعد نانوشت 
 حقوق اااای نشان دهیم.

 گیرینتیجه
موضوع نانون اااای نانوشت  ی جایگاه آن در یک نظام حقونی ی نسبت آن با  سرداختن ب 

ها در تاریخ حقوق ها ی ریی اینک  یافتن اابق  یژهیموضوع دشواری اات، ب  ،نواعد دیگر
طلبد ک  از توان یک تن ی یک مقال  بیرین اات. بنابراین در این ای میاااای کوشش گسترده

 .  ارائ  شداین موضوع  یربارهمقدماتی د تنهامقال  
عرف حقوق  یتوان این موارد را در زمرهنمی یاادگدر نظام حقوق اااای ایران ب 

ها در شورای ریی برخی شمار آیرد. برای مثال ب  یحقوق اااا یاااای یا نواعد نانوشت 
ایاای ی  شود ی با مخال ت صریح ی ضمنی بسیاری از نیریهایهاات اجرا مینگهبان اال

اای جمهور ایران مواج  شده اات. در چنین مواردی یکی از ارکان ؤحتی چند تن از ر
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تواند ، در این موارد غایب اات ی نمی(اجماع ی رضایت) های اجرای اصول نانون اااایریی 
های اجرای اصول نانون اااای شنااایی شود. ب  تعبیر یکی از ذیل عنوان عرف ی ریی 

 یعرفی باید در بستری نانونمند شکل بگیرد ی ریی  یناعده»وق اااای: نویسندگان حق
 (.87: 1987)عمید زنجانی،  «عرفی تلقی گردد یتواند ناعدهمخالف نانون اااای نمی

توان یکی از می کنند،چنانچ  اجماعی باشند ی طرفین بر م اد آن ات اق را ها این ریی 
ای چنین جایگاهی دانیم ک  هر ریی اما می محسوب کرد،های اجرای اصول نانون اااای ریی 

حقوق اااای شناخت. سس اگر این  ینانوشت  یها را در مقام ناعدهتوان آنندارد. بنابراین نمی
عنوان ریی  ی عرف سذیرفت  شوند ی همیش  توانند ب نمی ،علی  نباشندها اجماعی ی مت قٌریش
 اهد شد تا ریزی ک  ب  مجرای صحیح خود بازگردند. ها ب  چشم متجایز نگاه خوبدان

موضوع اصلی »را چنین بیان کرده اات:  مذکوردالیل  یدادگاه نانون اااای کانادا در رأی
های اجرای اصول نانون اااای تضمین چارچوب حقونی نانون اااای اات ک  بر ریی 

گوفری مارشال  .«کرد زمان عمل خواهند یخواهان های مشریط مبنای اصول یا ارزش
های اجرای اصول نانون اااای نواعدی هستند ک  حقوق، اختیارات ی ریی »نویسد: می

کنند. گان  ی ریابط میان این نهادها را تعیین میمنصبان نوای ا صاحب (21)یرحقونیتعهدات غ
ضمین کارکرد هدفشان اصوالً ت .آیرندی برخی دیگر حق (16)آیرندها تکلیفبرخی از این ریی 

  .«اات (71)مؤثر نظام مسئولیت ایاای
های اجرای اصول نانون اااای توان طرح کرد ک  آیا اااااً ریی این سراش را می

ها حاکم نیست ی عرص  یتوانند در فضایی رشد کنند ک  در آن حکومت نانون در هم می
ز حکم نانون شان  خالی کنند. ات تا ااهایی هایی، برای گریهالخطاب نیست ی راهنانون فصل

 توانیی نم ی نخواهد داشتشاید سرداختن ب  این موضوع چندان ثمر در چنین شرایطی،
 های اجرای اصول نانون اااای را شنااایی کرد.ها ی مصادیقی از ریی نمون 

کند. بنابراین ریح خوانش ی فهم نانون اااای را تعیین می یریح نانون اااای نحوه
بنیانگذار در فهم ی اجرای اصول نانون اااای اات. ت سیر نانون اااای  یاااای ریی  نانون
نانون اااای  یکند ی نواعد نانوشت های ت سیری اجرای اصول نانون اااای را معین میریی 
 کنند.ها دخل ی تصرف میند ک  در کنار نواعد نوشت  در آناکنندههای خلقریی 

قوق اااای تا ب  امریز در ایران فراموش شده اات. سرداختن ب  این ماهیت ایاای ح این
یجوه حقوق اااای کوششی برای یادآیری این یج  دیر از نظر حقوق اااای اات. نانون 

ای شود. ینتی در انتخابات یا یانع فهمیده می ،تاباننداااای در سرتو نوری ک  مردم بر آن می
 نانون اااای اصوالً باید در نسبت با این سیام دریافت ،فراتندمعنادار مردم عالمت ی سیامی می
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مت ایت با  مکن ااتنانون اااای م ینوشت سس متن ،شود. بنابراین اگر اصل چنین باشد
هایی، ب  دالیل مردم ت سیر ی فهمیده شود. اما ینتی چنین سیام یال اظ آن ی مطابق با اراده

نانون اااای بنابر خواات ی منافع  ینوشت متن ،شوندمینی لحاظ  نشده مختلف، جدی گرفت 
از اجرای آن  سیششود متن شود. در چنین شرایطی گ ت  مینظام حاکم ی غالب ت سیر می

 شود. فهمیده می ،معینی ک  جاری اات یمعنایی ندارد ی معنای متن از ریی 
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 هایادداشت
یات عزل مصلحی ب  یجز، االم مصلحیاالگوی ت صیلی فارس با حجتیمشریح گ ت ک:.ر .3

هایم این ک  نرار شد یزیر اطالعات شوم یکی از حرفزمانی»... :16/2/39مورخ  ریایت خودش
جا نیز با بنده صحبت شد ک  بود ک  این جایگاه ب  تأیید نظر مقام معظم رهبری نیاز دارد ی از آن

توانم کاری انجام حساام این اات ک  میشما مشکلی در این زمین  ندارید؟ من نیز سااخ دادم ا
)آخرین « دهم لذا براااس اینک  نظرم این بود ک  نظر آنا باید باشد این مسئولیت را سذیرفتم

 (.1936مرداد  1بازدید 

در  ،جمهور ینت در نصب معاین ایل ی عزل یزیر اطالعات با مخال ت رهبر مواج  شدرئیس .2
 ریزه امتثال امر کردند. خیر دهأمورد دیم با تخیر چندریزه ی در أت مورد نخست با

ی با اشاره  1931اال  یبودج  یغالمرضا مصباحی مقدم این اخنان را در جریان بررای الیح  .1
 .غیرعلنی گ ت  بود یب  تذکرات مکرر نمایندگان برای برگزاری جلس 

ای، نهادهای نافر ی جاری اجرای اصول نانون اااتوجهی مقام مربوط  ب  ریی در صورت بی .4
دیگر، مانند مجلس شورای ااالمی نیز می توانند از ابزارهای نظارتی خود مانند رأی عدم اعتماد 

ها منحصر ب  حکم اات اده کنند. بنابراین در این موارد ابزارهای نظارت برای تضمین اجرای ریی 
 حکومتی نیست.

معضالت نظام ک  از طرق عادی نابل حل » 111اصل  8ممکن اات برخی این موارد را ذیل بند  .1
از طریق مجمع »ک  تصریح ب   8ک  با توج  ب  نسمت اخیر بند بدانند، درحالی« حل نیست

 نیست. 111اصل  8کرده اات، این فرض منطبق بر بند « تشخیص مصلحت نظام

6. The Morality of Constitution 

در خصوص »انلیت، گ ت  بود:  ینت امنان ی عضو فراکسیون یمصط ی کواکبیان، نماینده .1
انتصاب چهار یزیر اطالعات، امور خارج ، دفاع ی فرهنگ ی ارشاد ااالمی باید با مقام معظم 

بار نیز در مورد یزیر اطالعات باید با رهبری انقالب مشورت ی بعد  رهبری هماهنگی شود. این
  اغلب یزیر کشور را نیز ب  . البت(1 :1931اردیبهشت  1شرق، )« شدنسبت ب  جابجایی اندام می

اند. اعضای فراکسیون انلیت همچنین درخواات راهپیمایی در صحن این فهرات اضاف  کرده
علنی مجلس، در اعتراض ب  برکناری یزیر اطالعات دادند. محمدرضا تابش دبیرکل این فراکسیون 

لس ی اعالم اعضای فراکسیون انلیت خواهان راهپیمایی در صحن مج»در این خصوص گ ت: 
 .(9 :1931اردیبهشت  1شرق، )« موضع نسبت ب  برکناری یزیر اطالعات بودند

8. Jennings test.  

اردار ارلشکر غالمعلی رشید، جانشین رئیس اتاد کل نیریهای مسلح گ ت  بود: مقامات ی  .6
را  ها ی اندام، اصول ی اهداف انقالب ااالمی ی تبعیت از یالیت فقی گیریمسئولین در تصمیم

 عنوان شاخص ی راهنما در نظر بگیرند.باید ب 
های اجرای اصول نانون اااای را حقوق اااای ی ریی  یمیان ناعده گوفری مارشال هم تمایز .31

 دهد:چنین توضیح می
"Conventions are distinguishable from rules of law; though they may be equally important, or 
more important than rules of law", op .cit. p. 210.  
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های اجرای اصول نانون اااای کمتر از گون  نیست ک  ارزش ی اهمیت ریی بنابراین الزاماً این
 بسا اهمیت ی الزام بیشتری هم داشت  باشد.حقونی باشد ی چ  یناعده

« کان عقلی ی امکان شرعیام»جا با توج  ب  م هوم را در این« امکان عقلی ی امکان حقونی»م هوم  .33
اطح در متون حقونی نظر داریم. موضوعی ممکن اات از  ایم ی ب  ت ایت این دینزد فقها آیرده

را  تواند ممکن باشد ی حقوق ی شرع آناما از دیدگاه حقونی نمی ،نظر عقلی ممکن ی شدنی باشد
قلی این نقض اات ی ن  شرعی ی نانونی ندانند. مقصود از امکان نقض نانون اااای، امکان ع

نج ی، )« ی المراد باحتمال المخال ت ، امکان ینوعها عقالً ی ال شرعاً»امکان حقونی )شرعی( آن؛ 
 .21 :2ج بی تا( ) خوانساری، ؛229 :92، ج 1967

موضوعات مرتبط با آن مانند  یها در زمین دادگاه یتوجهی ب  آراحقوق اااای در ایران هنوز  .32
های حقوق اااای ایران در ذیل عنایین مربوط ب  در کتاب ها نشان دهد.ادیضمانت حقوق ی آز

دهد نضایی ی نقد ی بررای آن توج  نشده اات. این یضع نشان می یها ب  ریی حقوق ی آزادی
های حقوق اااای اهمیت نیافت ؛ این ها در درساجراهای نضایی حقوق ی آزادیک  هنوز ضمانت

نضایی  یعات ی آثار جهانی حقوق اااای بیش از سیش ب  تحوالت ریی در حالی اات ک  مطال
دهد. حتی این بخش از حقوق اااای با عنوان حقوق ی ها توج  نشان میحقوق ی آزادی

شود. مقصود از ای مطالع  میهای بنیادین از حقوق اااای من ک شده ی در کتاب جداگان آزادی
اجرای نضایی دارند ی در دادگاه هایی اات ک  ضمانتا حقهاصطالح حقوق بنیادین در این درس

 ها را مطالب  کرد.می توان آن

13. Donald P. Kommers, see: The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of 
Germany, Duke University Press, 1997. 

14. The sanction by which the Conventions of the Constitution are enforced, Dicey. 
15. Non legal. 
16. Duty-imposing. 

17. Political accountability. 
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 رانیا یاسالم یجمهوردر  تفكیک قوا یبررسی نظریه
 فقیه با تفكیک قوا والیت ینگاهی به رابطهبا 

 **2یحید زارع ،*1علیعلی شیع 
 

 ، ایرانخرااان شمالی ،ار دانشگاه آزاد ااالمی یاحد شیریان: ااتادی. 1

 ، تهران، ایرانکارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران. 2
 

 23/5/9316: رشيپذ  22/9/9316: افتيدر

 چكیده
الی ایران سذیرفت  شده اات، این مسئل  از الب ااالمی ت کیک نوا در جمهوری  ینظری 

ی مذکور در برخی موارد شود. اما اجرای نظری ی نگهبان برداشت مینوانین ی نظریات شورا
ری اختیارات نوا مورد تردید اات، ازاین یابهاماتی دارد ی در مواردی مرز میان محدیده

طور نافر بر مصوبات کشور با یرید ی ی همیناااا نانوننهاد ت سیر  مقام درشورای نگهبان 
. موضوع این مقال  بررای ماهیت کندگان  میمیان نوای ا ب  موضوع، اندام ب  حل اختالف 

گان  ی ترین موارد تداخل فاهری اختیارات نوای ا ت کیک نوا ی تحلیل برخی از مهم ینظری 
نظریات شورای نگهبان در این زمین  اات ی نتیج  اینک  در مصادیقی ک  احتمال ایجاد تداخل 

ی اااا نانونود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد ت سیر گان  یجفاهری در اختیارات نوای ا 
این اصل کند. گان  را رفع ی نوای حاکم در مسئل  را مشخص میاختالف میان نوای ا 

گان  بیشتر برای اازگار کردن نوای ا ایران ااالمی براااس ااختار نظام ایاای جمهوری 
انتدار فقی  ی متی ایران ی حضور نهاد یالیت ب  ااختار حکو توج  با رینیازاکاربرد دارد، 

تواند سذیرفت  شود ی ی ت کیک نوا نمی، برداشت مدرن از نظری ارکان ندرت یبر هم  شکامل
عالیه ت کیک نوا براااس نانون اااای انتی این اصل مدنظر نرار گیرد. ب  یباید همان جنب 

 تحلیلی نگاشت  شده اات.-نسبی اات. این مقال  ب  ریش توصی ی یامسئل 

 فقی .یالیت  ی،اااا نانونتداخل یفایف، ت کیک نوا، شورای نگهبان،  واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                       
E-mail: Shiaali@mshdiau.ac.ir                                                                                           * ی مسئولنویسنده  

 ** E-mail: Zare.v.69.low@gmail.com 
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 مقدمه 

در  یاااا نانونهای ایاای حاکمیت دارد ی براااس نظامت کیک نوا در بسیاری 
 ینحوه یبارهبیشتر در بحث در این موردامریزه شود. اجرا مینیز ایران  ااالمی جمهوری

. های حکومتی ااتمدی نظاماندرت ی افزایش کار اازی آن برای جلوگیری از تمرکزسیاده
 .اتت کیک نواابعاد مدیریتی  ،دارد ایران اهمیت ااالمی آنچ  برای نظام جمهوری ریازاین

ب  الگوهای مختلف  نظران ی کارگزاران با توج عملیاتی کردن این نظری  ی جلب یفاق صاحب
 ااالمی مدی حداکثری نظام مقدس جمهوریاتواند حصول کارمی های مختلف،جرای آن در نظاما

 راد.نظر میی از این نظر ضریرت طرح این بحث ب  شتاب بیشتری بخشد ایران را

ی در اااا نانون کنار درتواند ت کیک نوا می یتوج  ب  نظریات شورای نگهبان درباره
ی ت کیک ، نظری ااتتحلیلی  -د. در این مقال  ک  ب  ریش توصی یدرک بهتر آن راهگشا باش

ی با نگاهی ب  نظریات شورای نگهبان ی تأکید بر عملکرد آن در اااا نانوننوا در چارچوب 
 گان  بررایفقی  از نظر تقسیم یفایف نوای ا یالیت  حضور ب  توج  بانظام حکومتی ایران 

 شود.می
ی ی اااا نانونمطابق ایران  ااالمی  کیک نوا در جمهوریت ک  اؤال این مقال  این اات

انتی ی مدرن متعارف از  یهای دیگان از برداشت کیمبتنی بر کدام نظریات شورای نگهبان
کید دارد، سذیرفت  أاین نظری ، ک  یکی بر تقسیم یفایف ی دیگری بر شکست ی توزیع ندرت ت

  شده اات؟
 باایران سذیرفت  شده ی ااالمی از اینک  این نظری  در جمهوری  مقال  عبارت اات یفرضی 

 ی ی نظریات شورای نگهبان همان برداشت انتی از آن مدنظر اات.اااا نانونب  اصول  توج 
 ها ی مقاالت زیر اشاره کرد:سژیهشتوان ب  زمین  می در این
...( ک  نگاهی انتقادی ب  )عبااعلی کدخدایی ی« شدهت کیک نوا؛ رؤیای تقدیس» یمقال 

 ،کارکردی این نظری  یهانظر از چالشصرفکند ک  ی ت کیک نوا دارد ی بیان مینظری 
فهم نادرات . در این مقال  بردهمچنان از تنانضات ی نوانص تئوریک متعددی رنج می

ای جایگزین مبتنی بر ضریرت سردازش نظری  ی شودنقد می گرایان از ندرتت کیک
 .دشومیهای بومی ی متنااب با انتضائات حیات نوین جوامع بشری اثبات یش اند

آشنایی با  منظورب در آن )سرییز علوی ی...( ک  « های فکری اصل ت کیک نواریش »ی مقال 
علمای  یطرح ت کیک نوا در غرب ی در اندیش  ایهاندیش  یت کیک نوا، ب  مطالع  ینظری 
 شده اات.بر آن ارائ   مبتنی ایهآن انواع ت کیک نوا ی نظامدر سی ی شده  سرداخت  شیعی

من رد( ک  ب  )محمدعلی صنیعی« ایرانااالمی ااتقالل نوا در نانون جمهوری »ی مقال 
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 ااالمی جمهوری یی ت کیک نوا مندرج در نانون اااابیین ابعاد حقونی ی مدیریتی نظری ت
را مطرح  یانواع الگوهای ممکن، الگوی متنااب با نانون اااا با بررایسردازد ی می ایران
 .گذاردنظران حقوق، علوم ایاای ی مدیریت میی در معرض ارزیابی صاحبکند می

)حسین جوان « ایرانااالمی ت کیک نوا در نظام ایاای ااالم ی جمهوری » یمقال 
اثبات ی  ت کیک نواات یان دربارهایر ااالمی دنبال بررای موضع نظام جمهوریب آراات ( 

 شنااد؛ جمهوریرامیت نمیاصلی ت کیک نوا را ب  یکند نظام ایاای ااالم فلس  می
رامیت شناخت ، یلی آن را متنااب با مبانی خود ایران نیز هرچند ت کیک نوا را ب  ااالمی
 .اازی کرده ااتبومی

بررای مبانی زاده ی...( ب  )توکل حبیب« واشناای اصل ت کیک ننقد مبانی انسان»ی مقال 
ی  سردازدمیشناختی ت کیک نوا در دیران معاصر براااس نگاه ااالم ب  انسان فلس ی ی انسان

این اصل ی کارکرد آن در حاکمیت  در خصوصاپس الگویی تحلیلی در نظرگاه ااالمی 
 دهد.ارائ  می ااالمی

)علی ابوال ضلی( ب  بررای نظریات « ن ااالمیت کیک نوا از منظر اندیشمندا»ی مقال 
براااس اصل ایلی گیرد این نظری  سردازد ی نتیج  میی ت کیک نوا میزمین در فقهای ااالمی 

در نظام ایاای ااالم نابل سذیرش نیست، اما از باب اضطرار جهت تقسیم کار ی تسهیل امور 
 .توان این نظری  را سذیرفتمی

مبانی ت کیک تبیین بر مقال  عالیه نیا درشود. دیگری هم یافت می تمقاال مورددر این 
تداخل فاهری  برخی موارد نگاهی نیز ب  نظریات شورای نگهبان در ی،اااا نانوننظر  نوا از

مهم ی شایان توج  اینک  نظریات شورای  ییفایف نوای مختلف صورت گرفت  اات. نکت 
از این نظر اات ک  با ذکر این  هاآنبیان شده ی ذکر  مثال دشاهعنوان نگهبان در این مقال  ب 

رفت ی حل موارد احتمالی تعارض از طریق شورای نگهبان های برینراه ینمون  هامثال شاهد
ی اات، تبیین شود. یج  افتراق دیگر مقال  با اایر مقاالت بحث اااا نانونک  م سر اصلی 

اش نظر نقش نظارتی ازی تنافی احتمالی این نهاد عالی ) فقی  نسبت ب  نوای دیگرجایگاه یلی
( با ت کیک نواات ک  نگاهی نو ب  این نضی  انجام هاآنبر نوا ی امکان نانونی دخالت در 

 گرفت  اات.
 ی ت کیک نوا ی اپس بررای آن در جمهوریدر بخش ایل این مقال  ب  ماهیت نظری 

سرداخت  شده ی سس از تبیین برداشت انتی ی مدرن از آن، ی اااا نانونایران بر مبنای ااالمی 
 شود. اشاره ب  برخی آرای شورای نگهبان در اینزمین  بیان میموضع نانونگذار ایران در این 

شود. اپس جایگاه نهاد گشاات؛ این امر در بخش بعدی این نوشتار بررای میزمین  راه
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نظارت بر نوا بررای ی این نهاد با ت کیک  تجه ازرهبری ی نقش آن ی نهادهای زیرنظرش 
 شود.نوا مقایس  شده ی تعارض احتمالی آن با این اصل بررای می

 تفكیک قوا مفهوم. 1
اصلی  یا  نوه نالب دری اازماندهی ندرت ایاای دیلت  نییتب ب بار اراطو نخستین

(، با یجود 187: 1943مبادرت یرزید ی حدید یفایف ی اختیاراتشان را مشخص کرد )اراطو، 
بر عدم دیدگاه یی تا حد زیادی مبتنی بر نوعی تقسیم کار میان نوای ایاای بود ی عالیه این

گان  از نظر مبنای تقسیم نیز ت ایت زیادی با انطباق با مبنای تخصصی یفایف نوای ا 
اطو (. سس از ار22: 1989نظران در نرین جدید داشت )فالح رفیع، های صاحبدیدگاه

 نالب درت کیک نوا در آثار بنیانگذاران مکتب حقوق فطری بر مبنای تجلی حاکمیت ایاای 
حکومت متعدد اات  اراتیاخت یهای گوناگون مطرح شد. براااس نظر ایشان یفایف کارییژه

(. اما تبیین دنیق Hamilton, 1917: 19ی باید هر یک را ب  نام بخشی از فرفیت حاکمیت نامید )
اثر منتسکیو صورت گرفت. منتسکیو ایجاد توازن  القوانینریحت کیک نوا در کتاب م هوم 

( ی با Montesquieu, 1948: 173گان  را ابزار اصلی تحقق این مقصود معرفی کرد )نوای ا 
تقسیم  نیع دربندی ندرت ایاای در ا  چارچوب تقنینی، اجرایی ی نضایی نالب

حدیحصر نوای اعمال محدیدیت در مسیر ندرت بیهای حکومتی میان ا  نوه صالحیت
گاهی این نوا بر هم نظارت نیز دارند ک  این  ضمن دراین نوا یاگذار کرد.  خود ب دیگر را نیز 

زدن ااتقالل نوا ی برهممعنا ب این  ضمن در(. Oleszek, 2010: 1نیست ) هاآنب  معنای تداخل 
کارکرد خاصشان باید ااتقالل داشت  باشند  لیدلب نضایی   یییژه نوهنیست ی برخی نوا ب 

(Bazan & Rosenberg, 2005:4.) 
خصوص اهمیت ت کیک نوا گ ت  شده ک  هدف از تقسیم کار، ایجاد نظم برای هرچ   در

کار کارهای انگین تر شدن آنهاات. بر این اااس، تقسیم بهتر انجام یافتن کارها ی  ااده
شود ک  باید سااخگوی مشکالت برای هر عملی مسئولی مشخص میگیرد ی آاانی انجام میب 

تنااب عالیه با ت کیک نوا افراد ب (. ب 24: 1981یفایف خود باشد )اایلین شاسیری،  یحوزه
تری برخوردار ااتعدادها ی تخصصشان ب  کارهای منااب گماشت  شده ی جامع  از رشد اریع

ت کیک نوا آن را  یدر توجی  فلس   همچنین (.267: 1983شود )علوی ی صادنیان، می
 کنندذکر می هاآنگان  از حدید اختیارات ا  تضمینی برای جلوگیری از تخطی نوای

(Dellinger, 1996, para, I.)  دات آیردن ی از دیگر نکات مهم در ت کیک نوا، چگونگی ب
ل از یکدیگر تن یذ اشخاص ی نهادهای حکومتی مستق ات. تأکید بر اینک ا اعمال ندرت
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ندرتی ک  در بطن حکومت یجود  نوع هر ک  مهم اات یاشاره ب  این نکت منظور ب  ،یابند
 ی گان  مشخص باشندنوای ا  ی باید شودنمیشخص یا هیأت جمع  در دات یک ،دارد

 (.122: 1981)دالکامپانی،  ندکن کنترل ییکدیگر را متعادل 
 کیک نوا در ایران، با تدیین طرح غیررامی نانون اااای های اعمال تاما نخستین زمین 

(، 211: 1926ی مستشارالدیل  فراهم شد )آدمیت، او ازهایی ی طرح دیدگاه 1276در اال 
بار در آثار علمایی چون یلی اعالم ضریرت اعمال ت کیک نوای ایاای نخستین

(. 266: 1983دنیان، مالعبدالراول کاشانی ی میرزای نائینی صورت گرفت )علوی ی صا
 یاز یفایف الزم » نویسد:میرزای نائینی در خصوص ضریرت ت کیک نوای ایاای می

ی نانون   ضابطیک از شعب نوعی  را تحت  نوای مملکت اات ک  هر یایاای ، تجزی 
 (.112: 1961)نائینی، « ایدصحیح علمی منضبط نم

  ت کیک نوا از منظر ایشان م هومی نسبتاً یابیم کهای میرزای نائینی درمیبا بررای دیدگاه
هایی ک  ییژه از نظر شاهد مثالاین امر ب . نظران غربی داردهای صاحبمت ایت با دیدگاه

 1کنند، نابل ااتنباط اات.میرزای نائینی برای ت کیک نوا در ااالم معرفی می
ی مشریطیت اااا نانونهای میرزای نائینی در متمم سس از انقالب بخشی از دیدگاه

ایل شود: نوای مملکت ب  ا  شعب  تجزی  می»این نانون:  27انعکاس یافت. براااس اصل 
نضایی  ی حکمی  ک   ی...، دیم نوهیضع ی تهذیب نوانین  مقنن  ک  مخصوص اات ب ینوه

 «.اجرایی ... یعبارت اات از تمیز حقوق...ایم نوه
حال با یجود   من صل اعالم شده بودند. با این گانهمین نانون نوای ا  28اصل  براااس

سذیرش اصل ت کیک نوا در نانون اااای مشریطیت، این اصل سیش از سیریزی انقالب 
 ااالمی بسیار مورد تعدی نهادهای اجرایی ی حتی برخی کشورهای خارجی نرار گرفت. 

 ایراناسالمی . تفكیک قوا در جمهوری 2
گان  ایران در نالب ااتقالل نوای ا  ااالمیجمهوری ی اااا نانونت کیک نوا در 

ااتقالل نوا با دربرداشتن م هومی متمایز نسبت ب  دی برداشت  قتیحق دررامیت یافت. 
منعکس  خود دراصلی ت کیک نوا، عمومات مورد سذیرش در هر دی برداشت را تا حد زیادی 

 کند.می
نالب ااتقالل نوا اشاره شده اات:  ی درنانون اااا 27ت کیک نوای ایاای در اصل 

ی  ینضا یمجری  ی نوه یمقنن ، نوه یاند از نوهایران عبارت ااالمیی نوای حاکم در جمهور»
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گردند. این نانون اعمال می یامر ی امامت امت بر طبق اصول آینده یمطلق  نظر یالیت ریک  ز
 «.این نوا مستقل از یکدیگرند

ی ت ایت با اندکنویس تنظیم شده بود، سیش 16ک  در نالب اصل  این اصل یمتن ایلی 
 بدین نرار بود:

 ینضایی  ی نوه یمقنن ، نوه یاز: نوه اندعبارتنوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی »
بر طبق این نانون تواط  هاآنمجری  ک  باید همیش  مستقل از یکدیگر باشند ی ارتباط میان 

 «. گرددمی جمهور برنراررئیس
البت  سس از آغاز بررای اصول سیشنهادی، در متن مورد بررای در خصوص اصل ت کیک 

نضایی  ی رهبری بود ی همین  یمقنن ، نوه یملت، نوه ینوا، نوای ایاای کشور شامل نوه
 نانونی مورد مذاکره نرار گرفت )مشریح مذاکرات اااا نانونمبنا نیز در مجلس خبرگان 

 (. 297: 1، ج1964ی، اااا
در جریان بازنگری در نانون اااای نیز ااتقالل نوا با توج  ب  نقش مهم آن در همکاری 

شد، مرجح دانست  شد )مشریح نوا، برخالف ت کیک نوا ک  ب  گسیختگی ارتباط نوا منجر می
گر از جانب رهبری ی سذیرش آن در (. ای ای این نقش تنظیم377: 1963مذاکرات بازنگری، 

ایران  ااالمیتمایز ت کیک نوای موجود در ااختار جمهوری  یی اصوالً نقط اااا نانون
 نانون 126ی 119هاات. دیگر اصول مرتبط ت کیک نوا مانند اصول نسبت ب  اایر دموکراای

 مذاکرات نمایندگان مجلس خبرگان نانون اااای تصویب شد. انیجر دری نیز اااا
اگر تقسیم نوا امری سسندیده  نوای حکومتی را تقسیم کرد؟ ک  چرا بایداات  اؤال این

نوای حاکم در »اات:  آمده 28 مثال، در اصل برایچرا باید ا  نوه داشت  باشیم؟  ،اات
 نظر ریزنضایی  ک   یمجری  ی نوه یمقنن ، نوه یاز نوه اندعبارتجمهوری ااالمی ایران 

گردد. این این نانون اعمال می یول آیندهاص طبق برامر ی امامت امر  ییالیت مطلق 
 «.مستقل از یکدیگرند نوا

، اما آیا یانعاً تنها ا  نوه داریم؟ ااتصراحت نوای حاکم ا  نوه در این اصل اگرچ  ب 
ی هدایت ایشان  نظر ریزی امور کشوری  ردبر ا  نوه نظارت دا 27 اصل مطابق حدانل رهبری

 چهارم نیست؟ یرهبری نوهدر این صورت آیا  د،شوجاری می
عهده دارند، اما اجرایی را ب  یصراحت نانون اااای، نهاد رهبری بخشی از نوهبنابراین ب 

 .(79: 1978)ناصحی،  مجری  در نظر گرفت یتوان رهبری را بخشی از نوهنمی
عدد ب   یاااا نانونها ی ابهامات م هوم ااتقالل نوا در راد یکی از سیچیدگینظر میب 

توان ب  ا  نوه اما فاهراً نمی ،شودمی شود ک  اگرچ  معموالً ا  نوه گ ت نوا مربوط می
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مقنن  از طریق مجلس شورای  یاعمال نوه»اات:  آمده 28 د. بالفاصل  در اصلکرمحدید 
ی لآن سس از طی مراح مصوباتشود ی می ااالمی اات ک  از نمایندگان منتخب مردم تشکیل

 «.گرددنضایی  ابالغ می مجری  ی یآید برای اجرا ب  نوهبعد میک  در اصول 
ی گوید نوهمی 28گوید نوای حاکم ا  نوه اات ی اصلمی 27 با توج  ب  اینک  اصل

چگون   آید ک  نقش شورای نگهبانیجود میمقنن  یعنی مجلس شورای ااالمی، این ابهام ب 
 ،توان گ ت، بلیقنن  اات؟ فاهراً میم یاات؟ آیا شورای نگهبان بخشی از نوه

مقنن  )شامل  ینوه یآیا مجموع  حالمقنن  اات.  ینگهبان بخشی از نوه شورای
( کنترل  دیگر )مجری  ی نضایی یشورای ااالمی ی شورای نگهبان( باید تواط دی نوه مجلس

 متعادل شود تا توازن نوا مطابق اصل ت کیک نوا برنرار بماند؟ ی
اینک  مجلس شورای ااالمی تنها نهادی اات ک  نابل انحالل نیست ی نیز  یظ با مالح

)ناصحی،  شودکدام کنترل نمینیست ی از طرف هیچ مسئولنضایی  ی مجری   ایبرابر نو رد
البت  این ابهامات در  د؟شومقنن  بر اایر نوا نمی یامر موجب تسلط نوه آیا این ،(74: 1978

مطابق با برای مثال ندارد.  یاااا نانونا ت کیک نوا نرار دارد ی ربطی ب  ذات م هوم ااتقالل ی
جمهوری از یک حزب باشند، عمالً م هوم  یزیر ی ریااتنانون اااای فرانس ، اگر نخست

ک   «سارلمان»هیچ کنترل ی توازنی میان  رید یت کیک نوای مقنن  ی مجری  از بین می
  (.128: 1981)دالکامپانی،  یجود نخواهد داشت «مجری »ی جا انتخاب شده آن یزیر درنخست
 ی اینک :اااا نانون 27اصل یمهم دیگر درباره ینکت 

 درگرفت  اات. تأمل  گان  در نظررا فراتر از نوای ا فقی   ، یالیت27 نانونگذار در اصل
ظارت رهبر بر دهد ک  نمی نشان 111 ییژه اصلی ب  یاااا نانونمربوط ب  رهبری در  اصول

اات ک  از ت وق آن بر نوای حکومت حکایت  جانب هم ی  تشری اتی نبوده گان ،نوای ا 
 ،برتر نافر را ب  رامیت شناخت  اات یایران ک  یجود یک نوه کند. فرق نظام ت کیک نوا درمی

  کیدرصورتمشریعیت حاکمیت اات.  یفرع بر مسئل  کشورها ریاابا نظام ت کیک نوا در 
 ،ندارد یبرتر در نظام ت کیک نوا توجیه ینوه دآن ملت بدانیم، یجو مشریعیت حاکمیت را از

جز التزام ب   یچیز یبدانیم، سذیرش چنین حاکمیت یی دین یحاکمیت را اله اما اگر مشریعیت
از  فرار یایاا یهانظامت کیک نوا در اایر  ی. فلس  یستگان  نا  ینهاد دین بر نوا نظارت

 یبیشتر جنب  ااالم یهدف از ت کیک نوا در نظام ایاا ک یدرحال ،ساد ی تمرکز ندرت ااتف
 ری(. ازاین62: 1932)جوان آراات ،  دشومی محققدارد ک  از رهگذر توزیع ندرت  یمداکار
 نانونعنوان اصلی حقونی در توان برای اصل ت کیک نوا ارزش ذاتی نائل شد یا از آن ب نمی
 .های عملیاتی کردن آن شدبدین اینک  یارد اهداف ی ریش ،د کردیا یاااا
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ات، ادر تحقق ت کیک نوا شرط کافی نیست، شرط الزم  یاااا نانوناگرچ  یجود 
فردی اات. بنابراین الزم اات منحصرب  ایران ک  نظام ااالمی خصوص برای نظام جمهوریب 

ریشن ی مطابق با  یبدین نظری  چون شود؛نوا بررای  ت کیک یچارچوب نانونی نظری 
های ریشنی تعریف ی ثانیاً ریشک  در آن ایالً اهداف ت کیک نوا ب  یاااا نانون
یجود ندارد، بلک   آنگیری مؤثر از دنت تعریف شده باشد، امکان بهرهب  اشاازیسیاده

 (.23 :1981شود )صنیعی من رد، تواند موجبی برای تداخل ی تعارض نوا برعکس می

 ی تفكیک. نحوه و کیفیت تقسیم وظایف قوا براساس نظریه3
اوی ت کیک گان  ب توزیع متسایی حاکمیت در نوای ا های ایاای برای ی نظامبرخ در

 یمقنن  ی مجری  در حوزه یدی نوه یعدم مداخل  ی یاا درآیردند تا  مطلق نوا ریی
دنبال برنراری تعادل ب ک   کایمرآ درز جمل  ، اشهریندی تأمین شود دیگری، آزادی ی امنیت

 (.Gicqel, 1991: 284) بودند گریکدی ازت کیک نوا  نالب درنوا 
ت کیک  رانیا در( 119ی  27ییژه اصول ی )ب اااا نانونب  اصول  توج  باراد نظر میب 
همکاری » صورت نسبی سذیرفت  شده اات. در این نوع ت کیک نوا، ک  از آن با عنواننوا ب 

ای بخشی از شود، ان صال کامل نوا از یکدیگر یجود ندارد، بلک  هر نوهنیز یاد می« نوا
 کند. این ارتباط ی همکاری ب با دیگر نوا ی با همکاری آنان اعمال می ارتباط درحاکمیت را 

ی دیگر مجهز ب  یاایل ینوه مقابل درمعنای دخالت نوا در امور یکدیگر نیست ی هر نوه 
 (.186: 1981دیگر را بگیرد )طباطبایی،  یتواند جلوی انحرافات نوهاات ک  می

ت کیک نسبی نوا بر این اندیش  ااتوار اات ک  ت کیک مطلق نوا ن  ممکن اات ی ن  
گان  مظاهر مختلف مصلحت ی توازن نوا ب  معنای دیوار ن وذناسذیر نیست، زیرا نوای ا 

منطق سیش برید ی هر یک  یفق برشود تا کارها ی نوا موجب میند. بنابراین همکاراحاکمیت
در سی آن  در این شیوه(. 42: 1989دارد )بهنیا، از نوا در مسیر تکمیل یفایف دیگری گام بر

هر کدام اهمی از حاکمیت ملی  من صل ی ب  کامالًی یفایف از یکدیگر ها تا داتگاه اندنبوده
 .(112: 1931زاده ی آجرلو، کنند )حبیبانجام یفی    هاارگانتوج  ب  اایر را ببخشند تا بی

را  خود یشدهنانونی محول یفی  ی یادر ت کیک نسبی نوا، هر نوه ،شد بیانک  گون همان
 نانون 27   اصلاینکگر یجود دارد. یر نوا بر یکدب ثیرأتحال امکان  نیع دردهد ی یم انجام
 «ااتقالل ی انحصار در انجام یفی  »، منظور «گرندیمستقل از یکدن نوا یا» :داردمی انیب یاااا

 (. 231: 1931هاشمی، )گر ینظارت بر یکدی اات ی ن  ن 
زیرا  یجود دارد،نیز  «ارتباط بین نوا»ی  «همکاری نوا»اصطالحات  «ت کیک نسبی نوا»در کنار 
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هم سیوند دات حقونی ی ایاای ب گان  باید با تمهیمربوط ب  نوای ا  یهاارگانمنظور آن اات ک  
توان برداشت این مسئل  را می کلیت حاکمیت ملی را نمودار اازند. ،داده شوند ی در عین تمایز

گ ت  ی شاهد ب  مطالب سیش توج  بای ایران نیز اااا نانونانتی از ت کیک نوا دانست ک  در 
در این شیوه در سی  بل ااتنباط اات.هایی ک  از نظریات شورای نگهبان آیرده خواهد شد، نامثال

کدام اهمی از  طور کلی من صل باشند ی ب  هری یفایف از یکدیگر ب  هاداتگاهاند تا آن نبوده
البت   .(48: 1978کنند )منصورنژاد، انجام یفی    هاارگانتوج  ب  اایر حاکمیت ملی ببخشند تا بی

 گون  توضیح داد:این تقسیم یفایف را اینتوان تمایزی میان یفایف نوا یجود دارد ی می
نسبی بودن ت کیک نوا ب  معنای ااتقالل کامل نوا نیست ی گاهی از نظر همکاری یا حتی 

صورت ند. در یانع ت کیک میان نوا در این برداشت انتی ب انقش نظارتی با یکدیگر در ارتباط
ااتقالل نسبی ی تمایز از  نیع درگیرد ی ن  عمودی؛ یعنی نوا افقی میان نوا صورت می

با یجود نهاد یالیت  ضمن درهمکاری با هم هستند.  حال درهم ی  طول درنحوی یکدیگر، ب 
مستقل  رچ  نواى حاکم کامالًاگفقی  باید گ ت ت کیک نوا کامالً منطبق بر این دیدگاه اات ک  

در چارچوب یفایف  کنند، یلىنظر یالیت امر فعالیت مى زیر خصوصب از هم نیستند ی 
 سردازند.ی مرتبط با نواى دیگر ب  انجام یفی   مى اندمستقل نانونى مختار ی

ایران برخالف برداشت ااالمی  در مورد این اصل براااس ااختار نظام ایاای جمهوری
گان  کاربرد هرچ  بیشتر ی بهتر نوای ا  کردن اازگارمدرنی ک  از آن یجود دارد، بیشتر برای 

ترین مقام عنوان عالیفقی  )ب ب  ااختار حکومتی ایران ی حضور یالیت  توج  با ریارد. ازایند
گان ( ی انتدار ایاای کشور ک  هم نقش حاکمیتی دارد ی هم نقش نظارتی بر عملکرد نوای ا 

 ایران،ااالمی شک در نظام ایاای جمهوری ارکان ندرت بی یفقی  بر هم نهایی ی کامل یلی
ب  ااختار ایاای  توج  باتواند سذیرفت  شود ی باید ی ت کیک نوا نمیبرداشت مدرن از نظری 

 انتی این اصل مدنظر نرار گیرد. یخاص، همان جنب 

 . تفكیک قوا در نظریات شورای نگهبان4
 شده بینیحقونی راهکارهای گوناگونی سیش یهانظامبرای جلوگیری از اختالط نوا در 

 .اندماهیت نظارتی دارند ی نهادهای نافری نیز اختصاص یافت  هاآنر شتبیک   اات
گرفت  شده اات:  برای رعایت ت کیک نوای مقنن  ی مجری ، دی نهاد نافر در نظر ایراندر 

نوای مقنن  ی مجری  را  شورای نگهبان ی دیوان عدالت اداری. شورای نگهبان ت کیک کارکردی
، شورای 82 اصل ااتناد ب کند. نگاهبانی می یاااا نانون 198 ی 82 با تمسک ب  اصول اغلب

دهد مراجع داند ی اجازه نمینانونگذاری را مختص مجلس شورای ااالمی می نگهبان حق
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شورای نگهبان حدید یضع  198 ند. با ااتناد ب  اصلکناین حق انحصاری را مخدیش  دیگر
 (.41: 1988)ییژه،  کندمجری  تعیین می یمقررات اجرایی را برای نوه

 گانه. مقام رهبری و قوای سه4-1
ضامن عدم  یاااا نانونترین مقام رامی کشور اات ک  براااس در ایران، رهبری عالی

های حوزه یخود در کلی  یبوده ی براااس یالیت مطلق از یفایف ااالمی  اهانحراف اازمان
ک  عمومات ت کیک نوا یگاه مهم، درحالیب  همین جا توج  باعمومی مجاز ب  تصرف اات. 
نانون  27گان  ی نبود نوه یا ندرتی فراتر از نوای دیگرند، اما اصل مبتنی بر ت کیک افقی نوای ا 

یالیت مطلق  دانست  اات. ب  همین دلیل چارچوب اصلی  نظر ریزگان  را اااای اعمال نوای ا 
نانون اااای اات ی با توج  ب  همین اصل  27بررای ریابط رهبری با نوای اصلی کشور، اصل 

 (.116: 1983توان ارتباط نقش رهبری را با نوای دیگر ت سیر کرد )اراطا، می
گان  ی جایگاه شرعی ی حقونی یی در مقام با یجود تأثیرگذاری نقش رهبری بر نوای ا 

نافر بر نوای  عنوان شخصیتمطلق  بر آن، نانون اااای کشورمان نیز ب  رهبری ب یالیت 
های ا  نوه را ب  ای گان  توج  ییژه داشت  ی مسئولیت نظارت شرعی ی نانونی بر فعالیتا 

مهم ت سیر  یی ی یفی  اااا نانونمحول کرده اات. شورای نگهبان نیز ک  صیانت تقنینی از 
 نظارتی در آرا ی ت اایر خود توج  داشت  اات. آن را بر عهده دارد، ب  این جنب 

گان  ب  مهم در خصوص منع تعدی نوای ا  یدر نظریات شورای نگهبان باید ب  ا  جنب 
 ها ی اختیارات رهبری توج  داشت:صالحیت یحوزه

ایل مربوط ب  اختیارات رهبری در فرماندهی کل نیریهای مسلح اات ک   یالف( حوزه
حوزه در موارد بسیاری ب   های نوای دیگر ب  اینشورا در مقام جلوگیری از تجایز صالحیت

ی : نظری اند ازعبارت هاآنترین صدیر نظریات ت سیری ی مشورتی سرداخت  اات ک  مهم
عنوان جمهور ب نصب فرمانده ژاندارمری کشور تواط رئیس یدرباره( 1)8/2/1961مورخ 1382

دهی رهبری، اختیارات فرمان یدرباره 2 28/2/1971مورخ  1248ی فرمانده کل نوا، نظری 
ی  9منع ت ویض یفایف رهبری ب  یزارت دفاع یدرباره 7/9/1981مورخ  612/91/81ی نظری 
 4.در نیریی انتظامی تضییق اختیارات رهبری یدرباره 4/12/1982مورخ  6819/91/82ی نظری 

ترین عناصر توان گ ت نیریهای مسلح از مهمهای شورای نگهبان میمبنای دیدگاه نییدر تب
های ایاای برخوردارند دلیل نقش مهم خود از جایگاه خاصی در نظامند ی ب اندرت ملی

 (.998: 1988)نج ی ی محسنی، 
ب  اهداف نیریهای مسلح اشاره کرده  121، 121، 144، 149 در اصولنانون اااای نیز 
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برخالف ایران ااالمی دهد ک  نیریهای مسلح جمهوری اات. دنت در مبانی مذکور نشان می
دفاع از ااالم ی مبانی نظری ی اعتقادی  یدفاع از میهن، یفی   یبر یفی  های دیگر عالیهنظام

نانون ارتش(. تحقق این آرمان مهم مستلزم هدایت ی  6 ینظام را نیز برعهده دارند )ماده
ت فقی  عادل ی باتقوایی اات ک  نیریهای مسلح تحفرماندهی یاحد این نیریها تواط یلی

فرماندهی یالیی ای نرار دارند. بدیهی اات ک  برای ایجاد انضباط ی جلوگیری از تشتت امور 
ب  شأن  با توج االجراات ی نظامی، یحدت فرماندهی در ارکان نیریهای مسلح اصلی الزم

گان  ک  تحت نظارت حساس فرماندهی نیریهای مسلح، مداخل  در این امر از اوی نوای ا 
 (.27: 1982کند، تالی فاادهای مختل ی خواهد داشت )جنتی، نقش میرهبری ای ای 

ی باشد ک  مطابق آن فرماندهی کل نیریهای نانون اااا 111شاید بارزتر از هم  اصل 
مسلح ی اعالم جنگ ی صلح ی بسیج نیریهای نظامی کامالً ب  رهبری یاگذار شده اات ی 

 یر نواات.اا یصراحت مانع مداخل ری این اصل ب ازاین
دلیل ی انقالب فرهنگی را ب عال یشوراب( شورای نگهبان در موارد بسیاری صالحیت 

صالحیتی ک  از اوی رهبری ب  این شورا ت ویض شده، مصون از تعرض نوانین مجلس 
شورای مذکور نظر داده  ن ع ب دانست  ی در موارد تداخل یفایف این نهاد با نهادهای دیگر 

 یدرباره 1/11/1981مورخ  2862/21/81ی توان ب  نظری می هاآنترین هماات ک  از جمل  م
، 2ی آموزش ی سریرشعال یشورای انقالب فرهنگی ب  عال یشورامنع ت ویض یفایف 

منع نانونگذاری درخصوص گزینش  یدرباره 19/11/1981مورخ  2383/21/81ی نظری 
ایراد ب  نانونگذاری در خصوص  یارهدرب 3/9/1989مورخ  7216/91/89ی نظری  ،6معلمان
 یدرباره 2/3/1981مورخ  1349/91/81ی مشهور ی نظری  7های دانشجوییهای تشکلفعالیت

 اشاره کرد.  8 علوم یزارتی انقالب فرهنگی ب  عال یشوراایراد ب  ت ویض یفایف 
ی انقالب عال یشوراآشنایی با جایگاه حقونی  هاآنی نظریات مذکور ی مبنای صدیر درباره

ی انقالب فرهنگی در عال یشورابینی ب  عدم سیش با توج فرهنگی ی مصوباتش ضریری اات. 
، بحث در خصوص جایگاه حقونی این 1968ی بازنگری نانون اااای در  1928نانون اااای 

نهاد ی مصوبات آن همواره موضوع بسیاری مباحث حقونی بوده اات. برخی با ااتناد ب  سذیرش 
فقی  در بازنگری نانون اااای ی م هوم اطالق در یالیت ک  ب  معنای اختیارات  ییت مطلق یال

ی انقالب فرهنگی را ب  اعمال یالیت عال یشوراامور عمومی اات، تأایس  یگسترده در حوزه
 اند ی این تأایس حقونی را مستند ب  بندفقی  از مجاری خارج از ریند نانونی تعبیر کرده یمطلق 

سذیرش این مبنا، مبنای  در صورت(. 66: 1981نیا، اند )هدایتی دانست نانون اااا 111از اصل 8
نظریات شورای نگهبان در خصوص مصوبات شورای نگهبان نیز همین دیدگاه خواهد بود ی باید 
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فقی  در  یی انقالب فرهنگی را اعمال بخشی از یالیت مطلق عال یشوراهای چارچوب فعالیت
 (.119: 1932مسائل فرهنگی ی آموزشی دانست )امامی،  یحوزه

آنچ  بیش از جایگاه حقونی خود شورا مورد توج  نویسندگان نرار گرفت ، جایگاه حقونی 
راد با اتخاذ مبنای سیشین نظر میی انقالب فرهنگی اات. در این زمین  ب عال یشورامصوبات 

توان معین ی مبنای مصوبات شورا را میتا حدی  فق یمطلق  ی ااتناد جایگاه شورا ب  یالیت
ی انقالب فرهنگی در مقاطعی تمایل ب  تلقی مصوبات عال یشوراکرد. بنابراین با آنک  اعضای 

راد تحقق این تمایل تالی فاادهایی چون ایجاد نوعی نظر می، ب 3اندنانون داشت  عنوانب خود 
 مرجعی برای رفع تعارض خواهد داشت. نانونگذاری با یجود فقدان یتشتت در ریی 

در ج( شورای نگهبان در بسیاری از نظریات خود مصوبات مجلس شورای ااالمی را 
توان ترین این موارد میمورد ایراد نرار داده اات. از مهم رهبری نظر ریزخصوص نهادهای 

هور نسبت جمخصوص اطالق اختیارات رئیسدر  17/2/1982مورخ  2344/91/82ی ب  نظری 
مورد اطالق در  18/11/1981مورخ  9123/21/81ی ی نظری  11ب  نهادهای یابست  ب  رهبری

 اشاره کرد. 11عدم معافیت مالیاتی نسبت ب  نهادهای تحت امر رهبری
این بخش از نظریات شورای نگهبان ک  بخش مهمی از نظریات این شورا  قتیحق در

رهبری را  نظر ریزنانونگذاری در مورد نهادهای  دهند،درخصوص این موضوع را تشکیل می
 دانند.بدین اذن ایشان مجاز نمی

ها چون انتصاب باالترین مقام نهاد تواط رهبری، لزیم در این میان هرچند برخی مالک
رهبری در نهاد، داتور تشکیل آن  یتأیید مصوبات نهاد تواط رهبری، لزیم حضور نماینده

های اطالق عنوان اعضای نهاد تواط رهبری را مالک یاب هم نهاد تواط رهبری ی انتص
ایران ااالمی های حقونی نظام جمهوری رهبری برخی نهادها ی موجودیت نظر ریزنهادهای 

ها اطالق این عنوان بر برخی راد با اختیار هر یک از این مالکنظر میاند، ب معرفی کرده
ی نظارت مجلس خبرگان (. درباره74: 1939نطبی،  ری شود )راتمی ینهادها با مشکل ریب 

بر نهادهای تحت امر رهبری نیز این نظارت را ایالً محدید ب  نظارت بر صحت نصب 
اند ک  در مقابل نهادهایی چون مجمع تشخیص ی نهادهایی دانست مسئوالن ی ثانیاً درباره

را نهادهای خاص تحت  هاآن ی باید اندمصلحت نظام ی شورای عالی امنیت ملی نرار گرفت 
 (.22: 1982امر رهبری دانست )هاشمی، 

 مقننه و مجریه ی. قوا4-2
ترین موضوع مورد توج  در نظریات ت سیری ریابط نوای مجری  ی مقنن  مهم مورد در
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 82ی )موضوع اصل اااا نانونجمهور در اجرای شورای نگهبان را باید بحث مسئولیت رئیس
 نحو هرنانونگذاری ب   یست ک  بر مبنای آن امکان هر گون  ت ویض یفی  ی( داناااا نانون
تواند اختیار نانونگذاری را ب  جلس نمیم»مجری  یجود ندارد )براااس این اصل:  یب  نوه

تواند اختیار یضع بعضی از نوانین را شخص یا هیأتی یاگذار کند یلی در موارد ضریری می
برخی حقوندانان ...«(. های داخلی خود ت ویض کندکمیسیون با رعایت اصل ه تادیدیم ب 

« مجری  یریاات نوه»جمهور را امتی مجزا از تواط رئیس« یاااا نانونمسئولیت اجرای »
ی آن را در تعارض با چارچوب اااا نانوندانست  ی بر مبنای لزیم نظارت بر تبعیت نوا از 

، با این حال با اندام برخی رؤاای جمهور در (231: 1983اند )هاشمی، ت کیک نوا ندانست 
هیأت سیگیری ی نظارت بر اجرای نانون »، «معاینت حقونی ی اجرای نانون اااای»تشکیل 
موجب شد تا شورای نگهبان در این « هیأت نظارت بر نانون اااای»ی ارانجام « اااای

بان در این خصوص ب  اتخاذ موضعی خاص مبادرت یرزد. نخستین دیدگاه شورای نگه
شورای عالی نضایی ینت مبنی بر نظارت  یخصوص سااخ این نهاد ب  اات ساری 

در مورخ  468ی ت سیری نضایی  اات ک  در نالب نظری  یبر اعمال نوه جمهورسیرئ
حق اخطار ی  119جمهور با توج  ب  اصلرئیس»صادر شده اات ی براااس آن:  8/11/1923

 «. ندارد 126اصل  9بند  تذکر را دارد ی منافات با
جمهور ینت مبنی رئیس یحال اندکی بعد، شورای نگهبان در سااخ ب  نام  با این

ی موجب نظری  ی اجرایی، ب هاارگانمنظور نظارت بر درخواات تشکیل دفتر بازرای ییژه ب 
جمهور، تشکیل دفتر یا ضمن سذیرش حق نظارت رئیس 1/11/1961مورخ  4214ت سیری 

حد بازرای را مشمول این نظارت ندانست ی با آن مخال ت کرد. با یجود این سس از صدیر یا
جمهوری در تاریخ های ریاات این نظری  نانون تعیین حدید یفایف، اختیارات ی مسئولیت

 12تا  19تصویب مجلس شورای ااالمی ی تأیید شورای نگهبان راید. مواد ب   22/8/1962
منظور اطالع، بازرای، سیگیری، بررای ی اندامات الزم ب  نظارت، کسباین نانون اختیار 

جمهور محول کرد. همین ب  رئیس 119سااداری ی اجرای نانون اااای را در رااتای اصل 
جمهور در این خصوص را تقویت رئیس یی موضع طرفداران مسئولیت گستردهحد تامسئل  

 (.47: 1981کرد )مهرسور، 
ی مسئولیت اجرای نانون اااای تواط شورای نگهبان درباره ظراتیکی دیگر از ن

. در این نظری  شورا مقصود از اات 12/4/1931 مورخ 47142/91/31ی جمهور نظری رئیس
« امری غیر از نظارت بر اجرای نانون اااای»جمهور در اجرای نانون اااای را مسئولیت رئیس

 برای اات اده از ابزارهایی چون جمهوررئیستیار ی اخدانست ی در سااخ ب  سراشی درباره
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اعالم داشت ک  برای نظارت ی سیگیری عدم اجرای اصول نانون اااای  یتشکیل اازمان
شود ک  نانون اااای تشخیص، شامل مواردی نمی 119 جمهور در اصلولیت رئیسئمس»

خبرگان رهبری، شورای مجلس  یعهدهبرداشت، نوع ی کی یت اعمال اختیارات ی یفای ی را ب 
ی  ی هر مقام ی ینضا ینگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای ااالمی، نوه

عالیه شورا با ب «. ای محول نموده ااتها اختیار یا یفی  ب  آن یداتگاه دیگری ک  نانون اااا
م نظارت در بند ی عدم تطابق مسئولیت اجرای نانون اااای با م هوتوج  ب  دیدگاه خود درباره

حق ایجاد  جمهوری ت سیری خود مستند ب  همین نظر اعالم داشت ک  رئیسدیگری از نظری 
اصالح نانون  لیدلب . مطلب مذکور ندارد نیز ب  معنای اعم کلم  را نظارتی گون  تشکیالتهیچ

یفایف جمهوری ی اختیارات ی البت  اااای ی تغییری اات ک  در آن نسبت ب  مقام ریاات 
 ی اجرای مسئولیت مذکور ای ریی داد.ی نحوهمصرح  برای یی درباره

های ترین نظریات شورای نگهبان در خصوص ت کیک نوا، مربوط ب  ت کیک صالحیتمهم
 یشود. در مقام ارائ مقنن  ی مجری  اات ک  بخش زیادی از این نظریات را شامل می یدی نوه

مقنن  ی  یهای دی نوهی ت کیک صالحیتای نگهبان دربارهبندی از نظریات شورنوعی طبق 
 توان نظریات شورا را ب  دی گریه اصلی تقسیم کرد:مجری  می
مجری  ی  یمهمی از نظریات شورای نگهبان در خصوص ت کیک دی نوه بخش درالف( 

رایی مقنن ، شورا عضویت همراه با حق رأی نمایندگان مجلس در برخی نهادها ی شوراهای اج
در خصوص  18/11/1982مورخ  21977/91/82ی را مورد ایراد نرار داده اات )مانند نظری 

اصالح موادی از نانون تشکیالت، یفایف ی انتخابات ی شوراهای ااالمی ی انتخاب  یالیح 
طرح  مورد در 27/11/1981مورخ  9183/21/81ی ، نظری 12/11/1982شهرداران مصوب 
در خصوص  22/12/87مورخ  91749/91/87ی صدایایما ی نظری  یاصالح نانون اداره

 توج  با( ک  فاهراً دلیل آن جلوگیری از هر گون  تداخل میان نواات. 1988 یبودج  یالیح 
زمین ، منع عضویت افراد های شورا در این ب  تصریح برخی از این نظریات، مبنای دیدگاه

اجرایی یا ایااتگذاری در  یاات ک  نوعاً یفی   غیریزیر در نهادها ی شوراهایی بوده
اند. این مبنا در نظریات شورای نگهبان در مورد شوراهای مختلف ای خاص را داشت حوزه

رعایت شده اات ی تنها در مواردی ک  امکان نظارت شورای نگهبان بر تشکیل این شوراها 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ی تواط  هاآنتشکیل  یتصویب نانون یا اااانام  لیدلب 

 مذکور رعایت نشده اات. یی انقالب فرهنگی فراهم نبوده، ضابط عال یشورا
ب( نسمت مهمی از نظریات شورای نگهبان در خصوص ت کیک نوای مجری  ی مقنن  در 

تقنین ی اجراات ک  با توج  ب  کثرت نظریات شورای  یحقیقت دایر بر مدار ت کیک حوزه
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 حوزه، بررای دنیق آن ضریری اات. نگهبان در این
اصلی را بر تبیین م هوم نانون ی تشخیص  یمالک تمایز این دی حوزه برخی تکی  مورد در

اند، هرچند با توج  ب  دیدگاه موجود در خصوص م هوم نانون ک  آن را مصادیق آن گذاشت 
راد تعریف نانون نظر می(، ب 11: 1984اند )رااخ، م هومی نظری ی در نتیج  اختالفی دانست 

 یااختن مصادیق خارج از این م هوم راهکار مناابی برای تحدید کارییژه مستثنای 
دشواری تعریف ماهیت نانون ی امکان حصول  لیدلب نانونگذاری نیست. این امر در عین حال 

 تواند مشکلی شمول تعریف نانون بر محتوای برخی نواعد ک  خود میاختالف در زمین 
اصلی )تمایز تقنین ی اجرا( بی زاید، موجب شده تا اجتناب از یجوه  یدیگری را بر مسئل 

کاربردی آن از اوی برخی ااتادان حقوق اااای سیشنهاد شود  ینظری بحث ی توج  ب  جنب 
ااالمی (. با این یصف در تبیین حدید تقنین ی اجرا در نظام جمهوری 426: 1989)ناضی، 

اااای  های انحصاری نوای مقنن  ی مجری  در حقوقست باید احصای صالحیتایران گام نخ
مجری   یها ک  در خصوص مجلس شورای ااالمی ی نوهباشد. با تبیین این حوزه

های ابتکار برنراری محدیدیت ی(،اااا نانون 74تقدیم لوایح نانونی )اصل  یدربرگیرنده
مسئولیت  نانون اااای(، 198ها )اصل نام ی(، تصویب آییناااا نانون 73ضریری )اصل 

توان تصویر ریشنی از ی... اات، می ی(اااا نانون 126امور اداری ی ااتخدامی )اصل 
توان شاهد دی دیدگاه اصلی بود ک  ها نیز میدات آیرد. در این حوزهفی  ب های متنازعحوزه

ی جز اااا نانون 82ی  71براااس دیدگاه نخست مجلس شورای ااالمی براااس اصول 
ی محدیدیت دیگری ندارد. دیدگاه مقابل با ن ی اطالق مورد اااا نانونرعایت موازین شرع ی 

ی، عموم صالحیت مجلس برای اااا نانون 71ادعای طرفداران دیدگاه نخست در مورد اصل 
های کلی هداند ک  دارای شأن نانونگذاری ی مربوط ب  حوزنانونگذاری را مقید ب  مواردی می

 (.231: 1931زاده ی دیگران، باشند )فالح

 قضاییه از قوای دیگر ی. استقالل قوه4-3
نضایی  از جمل  تضمینات بنیادین برای تحقق حاکمیت نانون در جامع  ی  یااتقالل نوه

، نوای 27 اصل جلوگیری از تمرکز ندرت ایاای اات. در حقوق اااای نیز براااس
های دادگاه ییایل ی  ب ینضا یاعمال نوه» 61اند ی براااس اصل مستقل گان ، از یکدیگرا 

یفصل دعایی ی ح ظ دادگستری اات ک  باید طبق موازین ااالمی تشکیل شود ی ب  حل
بنابر تصریح  عالیهب . «حدید الهی بپردازد یحقوق عمومی ی گسترش ی اجرای عدالت ی انام 

ای اات مستقل ک  سشتیبان حقوق فردی ی اجتماعی ی وهی  نینضا ینوه» :126 صلمشخص ا
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. اصول مذکور نمودار اهتمام نانون اااای ب  «اات ...مسئول تحقق بخشیدن ب  عدالت
همین اهتمام، شورای نگهبان نیز در نظریات  براااسااتقالل داتگاه نضایی اات.  یمسئل 

ت شورای نگهبان مبین برخی نکات خود ب  این مسئل  توج  ییژه داشت  اات. دنت در نظریا
 مهم اات:

نضایی  مبتنی بر ااتقالل تشکیالتی داتگاه نضایی ی  ی. از لحاظ نظری ااتقالل نوه1
طرفی ناضی، ن ی ااتقالل رفتاری نضات اات ک  مورد اخیر خود اموری چون بی

غلب نظریات شود. با این حال ااداری ی غیرنابل عزل بودن نضات را شامل می مراتبالسل 
ت سیری ی مشورتی شورای نگهبان در خصوص موضوع ااتقالل داتگاه نضا، متضمن تأکید 

نضایی  اات ک  این امر با توج  ب  ماهیت اصول مورد ت سیر ی  یبر ااتقالل تشکیالتی نوه
 اات. سذیرمحتوای مصوبات ارجاعی ب  این نهاد توجی 

ظریات ت سیری شورای نگهبان، بحث اصل در ن ترین موضوعات مطرح. از جمل  مهم2
نضایی  ی نوای  یی ی مسئولیت یزیر دادگستری در برنراری رابط  میان نوهنانون اااا 161

، ردیگیبرمب  نسمت دیم این اصل ابعاد مهمی را در  با توج ییژه مجری  اات. این موضوع ب 
 عنوانب یزیر دادگستری  تواط 161زیرا در صورت تلقی تصدی اختیارات یادشده در اصل 

شود، کی یت مجری  ک  با توج  ب  عبارت سایانی این اصل تقویت می ییزیر ی عضو نوه
(. این در حالی اات 931: 1983گردد )هاشمی، ری میسااخگویی یزیر دادگستری با ابهام ریب 

 3172 ی 421 یییژه در نظریات شمارهک  شورای نگهبان در نظریات ت سیری خود ی ب 
 نظرصرفصراحت بر تضییق حدید اختیارات یزیر دادگستری تأکید کرده اات. با این حال ب 

از سابرجا بودن ایراد یادشده علیرغم صدیر نظریات مذکور ک  تا حد زیادی ناشی از ابهام 
ی درخور توج  تحول یفایف ی اختیارات یزیر اات، مسئل  161عبارت سایانی اصل 

ی اجرای مبنی بر نحوه 22/12/34ی اخیر اات. مطابق نانون مصوب هااالدادگستری در 
ی، یزیر دادگستری در یانع در نقش نوعی یااط  میان نوای نانون اااا 161نسمتی از اصل 

یزیر بنابر  عنوانب کند ی سااخگویی یی در برابر نمایندگان مجلس مجری  ی نضایی  عمل می
خواهد بود. در مقابل « اطالع ی با رعایت ااتقالل نضات سس از کسب»تصریح نانون مذکور، 

 منظورب نضایی  موف ند  یمسئوالن یاحدهای مختلف نوه»نانون مذکور:  6 ینیز مطابق ماده
 یی نمایندگان مجلس شورای ااالمی در ارتباط با ریابط نوههااؤالسااخگویی یزیر ب  

ندرج در این نانون، اطالعات ی مدارک الزم را های منضایی  با نوای دیگر ی اجرای مسئولیت
 «.در اختیار یزیر دادگستری نرار دهند

نضایی  ی نوع ریابط آن با نوای  یی ااتقالل نوه. بررای نظریات شورای نگهبان درباره9
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دیگر مبین این یانعیت اات ک  با یجود تنوع محتوایی نظریات شورای نگهبان در خصوص 
 کلی دانست: یتوان شامل دی دات ریات را میموضوع حاضر، این نظ

های الف( شورای نگهبان در بخش مهمی از نظریات خود، ت ویض یفایف ی صالحیت
یاگذاری  هاآنترین نضایی  ب  نوای دیگر را مورد ایراد نرار داده اات ک  از جمل  مهم ینوه

ر جرایم عمومی ی کشف جرم، تشخیص ی اجرای خلع ید، حق شکایت ی گذشت د ییفی  
کشف جرم ب   ینیز حق رایدگی ب  برخی دعایی خاص اات. در تبیین منع یاگذاری یفی  

نضایی   یی این امر در شمار یفایف نوهنانون اااا 126نهادی دیگر، با آنک  براااس اصل 
بند نرار دارد ی مبنای منع ت ویض آن ب  نوه یا نهادی دیگر نیز همین اصل اات، یلی براااس 

این یفی   ب  نیریی انتظامی یاگذار شده ک   1963نانون نیریی انتظامی مصوب  4ی ماده« هـ»
نیز بخش  در عملهمین نانون اازمانی یابست  ب  یزارت کشور اات ی  2ی براااس ماده

دار اات. با این حال مبنای عدم ایراد شورای نگهبان ب  مهمی از فرایند کشف جرم را عهده
 1ضابط دادگستری دانست ک  بعدها در بند  عنوانب وع را باید فعالیت نیریی انتظامی این موض

 23ی28مورد تأیید ی اخیراً نیز در مواد  1978نانون آیین دادرای کی ری مصوب  12 یماده
جالب  ینکت  12مورد اشاره نرار گرفت  اات.  1932نانون جدید آیین دادرای کی ری مصوب 

وج  ب  شأن منصب نضا، شورای نگهبان در مواردی حتی ت ویض این نقش ب  توج  آنک  با ت
ی آن نظری  درباره ینضایی  را نیز مورد ایراد نرار داده اات ک  نمون  یمقامات غیرنضایی نوه

 848/112/39ی منع ت ویض نقش نضایی ب  بازرس اازمان بازرای کل کشور اات )نظری 
 (.12/19/1939مورخ 

 یخاص نوه شئوننوای دیگر در  ییم نظریات شورای نگهبان منع مداخل ب( نوع د
نیز مورد « اختالل در امر نضا»نضایی  اات ک  در برخی نظریات شورای نگهبان با عبارت 

 هاآنک  بخش زیادی از نظریات شورای نگهبان ب   شئوناشاره نرار گرفت  اات. این 
نضایی  را نقض کرده ی در آن  یه دارد ک  ااتقالل نوهانداماتی اشار یاختصاص دارد، ب  کلی 

دادرای، الزام اازمان بازرای ب   یهای دیلتی از هزین کند. معافیت داتگاهایجاد اختالل می
ها با عضویت اعضایی از نوای مقنن  ی مجری  گزارش، تشکیل شورای نظارت بر زندان یارائ 

هایی هستند ک  براااس نظریات شورای نگهبان مون ی حتی تحقیق ی ت حص از امر نضا، از ن
 انجامند.ب  اختالل در امر نضا می

 . تحلیل تفکیک قوا در نظریات شورای نگهبان4-4
های این مطالع  در مورد نسبت میان نوای مختلف ک  جا برخی از نتایج ی یافت در این
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ارائ ، ش افیت  . هدف از ایندشومی تحلیل اات، ت کیک نوا تبیین یافت  یسرتو نظری  در
ی در نانون اااای  بخشیدن ب  ارتباطات ی انتظارات نوای گوناگون از یکدیگر در چارچوب

بندی نظریات شورای نگهبان در خصوص ت کیک با جمعاات.  نظریات شورای نگهبان یآیین 
هایی ان ب  گزارهتونوا ی عنایت ب  برخی مواد نانون اااای ک  سیشتر اشاره ی بررای شد، می

 دات یافت:

تنظیم ی تعادل نوا در  یالیت مطلق  )مقام رهبری( ضامن ح ظ یکپارچگی حاکمیت،
جا ک  شورای نگهبان در موارد حقونی ی نانونی از آنهمچنین  .ترین اطح آن ااتباال

یعنی با اکثریت نظر فقها ی  ،ندکشورای ااالمی را کنترل ی تصویب می مصوبات مجلس
شود، بنابراین صیانت از توازن ی تعادل نوا از اهم ای رد یا نبول میمصوب  ندانان شوراحقو

توان نگهبان تعادل شورای نگهبان خواهد بود. از این نظر، شورای نگهبان را می یفایف کلیت
 دانست.مطابق نانون اااای  نوا

مصلحت  شخیصجا ک  ا  نهاد مجلس شورای ااالمی، شورای نگهبان ی مجمع تاز آن
عهده خواهند صورت توأم نقش دارند، هر ا  نیز ح ظ توازن نوا را ب نظام در نانونگذاری ب 

توازن ی تعادل نوا باشد، شورای نگهبان  یزنندههمرب مجلس یداشت. بنابراین اگر مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت  ،خود اصرار یرزد یمصوب  جلوگیری خواهد کرد ی اگر مجلس بر

شورای نگهبان  .رهبری، یارد خواهد شد ،مجمع دچار اشتباه شود یری خواهد کرد ی اگرجلوگ
بنابراین در مقابل ایشان ااتقاللی ندارد  ،در بُعد شرعی خود کامالً مشریط ب  نظر رهبری اات

 .(76: 1981من رد، )صنیعی نانون اااای اات ی در بُعد حقونی خود، مشریط ب 

ی مجمع تشخیص  نانونگذاری مشریط ب  شورای نگهبانمجلس شورای ااالمی در 
تأثیر عملی این ناعده این  . مصلحت نظام اات ی ااتقاللی در مقابل دی نهاد باالاری ندارد

کند، فرض کرده این نانون خالف شرع یا نانون اات ک  مجلس ینتی نانونی را تصویب می
 .اااای نیست

اند ی مقنن  ییی  کامالً مشریط ب  مصوبات نوهمجری  ی نضا یدر بُعد نانون، دی نوه 
جمهوری ی دیلت( مجری  )شامل رئیس یدر بُعد نظارتی، نوه  .مقابل آن ااتقاللی ندارند در

مقنن  یابستگی بیشتری دارد تا  یاند، البت  دیلت نسبت ب  نوهمقنن  یکامالً مشریط ب  نوه
شوند، اما مجلس ااتیضاح ی عزل می راحتی تواطزیرا، یزرا ب  جمهور،شخص رئیس
خواهد ی باید در موضوع ک ایت یا عدم نظر دیاوم مجلس را می جمهورااتیضاح رئیس

نضایی  یابست  ب  مجلس  یدر بُعد نظارتی، نوه  .(73: 1981من رد، )صنیعی باشدیی ک ایت 
 .ار ااتبیشتری در مقایس  با یزرا برخورد اما از ااتقالل ،شورای ااالمی اات
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بررسى تفكیک قوا در ارتباط با اصل والیت فقیه در جمهورى . 5
 اسالمى ایران

گان  ی اصل آن با نوای ا  یفقی  ی رابط بر مباحثی ک   در خصوص اصل یالیت عالیه
فقی  با بیانگر ارتباط یلى یتعدادى از اصول نانون اااات کیک نوا بیان شد، باید اضاف  کرد 

نصب ی عزل ی نبول ااتع اى  :6 بند ،111: یفایف رهبر در اصلندبر کشور ا  نواى حاکم
 :7 بند ؛نضایی ، رئیس اتاد مشترک ی اایر فرماندهان نظامى ی انتظامى یمقام نوه نیتریعال

عزل  :11بند  ؛جمهورى امضاى حکم ریاات :3 بند ؛گان حل اختالف ی تنظیم ریابط نواى ا 
: مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص مصلحت در 112 ی... اصل جمهورسیرئ

مصوبات مجلس شوراى ااالمى را شوراى نگهبان خالف موازین شرع ی یا نانون  مواردى ک 
مین نکند ی مشایره در أبداند ی مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را ت

ک  در این نانون ذکر شده اات، ب   دهد ی اایر یفای ىامورى ک  رهبرى ب  آنان ارجاع مى
: در صدایایماى جمهورى ااالمى ایران، آزادى بیان 172 شود. اصلداتور رهبرى تشکیل مى

اازمان  سیگردد. نصب ی عزل رئ نیبا رعایت موازین ااالمى ی مصالح کشور باید تأم
نضایی  ی  یوهی رئیس ن جمهورسیاز نمایندگان رئ صدایایما با رهبرى اات. شورایى مرکب

 مجلس شوراى ااالمى نظارت بر این اازمان خواهد داشت.
فرد منحصرب  یرژیم مبتنى بر ت کیک نوا در ایران ب  شیوه ،هاى نبلىبحث نتایج ربا تکی  ب

افراد باید  یی هم  اات نانونى سذیرفت  شده نظر کیک نوا از . همچنین تخود اات یی ییژه
تخصصاً از این فقی   ند. اما مبناى یالیتکنهاى خاص خودش عمل در چارچوب آن با ییژگى

 تقدم دارد. اصل یالیت نى اصل یالیت فقی  بر اصل ت کیک نواأاز نظر ش بحث خارج اات ی
 یزیرا ارتباط این دی، مربوط ب  مرحل  ،فقی  از نظر زمانى نیز تقدم بر اصل ت کیک نوا دارد

 یاعمال یالیت، در مبحث یالیت مطلق  یاز مرحل  سیش اات، حال آنک « اعمال یالیت»
 (.61: 1978)منصورنژاد،  اات« منشأ یالیت» یتر مسئل فقی ، موضوع متقدم

کنند، نظر یالیت امر فعالیت مى زیر خصوصب مستقل از هم نیستند ی  رچ  نواى حاکم کامالًاگ
 سردازند.با نواى دیگر ب  انجام یفی   مى ی مرتبطاند مستقل در چارچوب یفایف نانونى مختار ی

 گیرینتیجه
شک نظام ایاای جمهوری ااالمی ایران ت کیک نوا را سذیرفت  ی مطلب مذکور در بی

راد ک  این ت کیک نوا نظر میخورد ی ب کشور ب  چشم می یبسیاری از نوانین موضوع 
مال ایجاد نوعی تداخل فاهری در باشد. از اوی دیگر، در مصادیقی ک  احتنسبی  صورتب 
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ی اااا نانونگان  یجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد ت سیر اختیارات نوای ا  یمحدیده
کند. البت  گان  کرده ی نوای حاکم در مسئل  را مشخص میاندام ب  رفع اختالف میان نوای ا 

اهی از نظر همکاری یا حتی نسبی بودن ت کیک نوا ب  معنای ااتقالل کامل نوا نیست ی گ
ند. تداخل مذکور یا در مواردی توهم یجود تداخل اغلب انقش نظارتی با یکدیگر در ارتباط

ی انقالب عال یشورا همچونآید، همچنین تصمیمات نهادهایی در زمان اجرای نانون سیش می
 مراتبالسل  جایگاه خاصی ک  از حیث لیدلب رهبری  نظر ریزطور نهادهای فرهنگی ی همین

موارد نیز نظریات شورای نگهبان ی  نیا دردارند، ممکن اات مشمول تداخل مذکور باشند ک  
الخطاب را دارد. مطلب مذکور در برخی نظریات در مواردی حکم حکومتی رهبری نقش فصل

شورای نگهبان بیش از سیش نمایان اات ک  در این مقال  ب  برخی از نظریات شورای نگهبان 
 زمین ، اشاره شد.این  در

از نظر ایران باید گ ت:  ااالمیفقی  با ت کیک نوا در جمهوری  ی نسبت یالیتدرباره
فقی  از نظر زمانى نیز تقدم  تقدم دارد. اصل یالیت فقی  بر اصل ت کیک نوا نى اصل یالیتأش

اات، حال « ال یالیتاعم» یدی، مربوط ب  مرحل  زیرا ارتباط این ،بر اصل ت کیک نوا دارد
 یتر مسئل فقی ، موضوع متقدم یاعمال یالیت، در مبحث یالیت مطلق  یاز مرحل  سیشآنک  

 دی اصل از نوع حکومت اات ن  تعارض،میان این  ی. باید گ ت ک  رابط اات« منشأ یالیت»
فقی  کند ک  یلیمیاجرای این اصل را محدید ب  مواردی  یفقی  دامن با این توضیح ک  یالیت 

فقی  حاکم اات ی ری اصل یالیت آن یرید ب  نضی  نداشت  باشند ی ازاین نظر ریزی نهادهای 
 ت کیک نوا محکوم.
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 هایادداشت
 ها:. برای نمون  برای این شاهد مثال114-112: 1961ر.ک: نائینی،  .1

 یزمره در ک  کردند ی فرمودند: کسی ادهاات  مثل این از معایی  ینام  سااخ در )ع(علی امام»
ی  ی درجات ی مهاجرینتواند دربارهمی ، چگون اات( مک  فتح درسیامبر  طلقاء )آزادشدگان

 «افهارنظر کند؟! آنان مراتب
مقررات ااتخدامی اپاه سااداران  یدر خصوص الیح  28/2/1971مورخ  1248ی نظری  .2

ی اختیارات مقام معظم ها دربارهب  ابهاماتی ک  در برخی از مواد ی تبصره ج تو با: »9/2/1971
ای اصالح شود ک  گون ب  228 یرهبری ی محدید نمودن آن اختیارات یجود دارد، باید ماده

داتورات ی اختیارات ی ترتیباتی ک  اابقاً از اوی مقام معظم رهبری ب   یصریحاً نافذ بودن کلی 
را اعالم دارد ی همچنین اختیار مقام معظم رهبری ب  ت ویض  شدهدادهامات اشخاص ی مق

 «.ی تصریح گردداااا نانون 111اختیارات ب  اشخاص طبق ذیل اصل 
تشکیل اازمان صنایع هوایی نیریهای  یالیح  یدرباره 7/9/1981مورخ  612/91/81ی نظری  .9

های ریزی، نظارت ی کنترل فعالیترنام تمرکز ایااتگذاری، ب»مجلس:  12/2/1981مسلح مصوب 
ب   1ی باشد ی چون در مادهصنعت هوایی نیریهای مسلح از اختیارات فرماندهی معظم کل نوا می

 «.باشدی مینانون اااا 111اصل 4آن تصریح نشده اات، لذا از این جهت مغایر بند 
نیریی انتظامی مصوب  ااتخدام یی الیح درباره 4/12/1982مورخ  6819/91/82ی نظری  .4

از این جهت ک  موکول ب  اذن فرماندهی کل نوا نشده اات، مغایر بند  212 یماده: »7/11/1982
نانون اااای شناخت  شد... با توج  ب  اینک  اختیارات مصرح در مواد مختلف از  111اصل  4

ی مواد  132ی ماده یتبصره« الف»، بند 141ی ماده« الف»ی بند  26،62،66،68،122جمل  مواد 
از اختیارات خاص فرماندهی کل نوا اات، یاگذاری این اختیارات ب  یزیر کشور ی یا  218ی219

 «.باشدمی 111اصل 4ل  مغایر بند معاین ای ی یا هیأت یزیران بدین اذن معظم
ی آموزش ی سریرش عال یشورانانونی در خصوص  یی طرح اصالح الیح این نظری  درباره .2

 22ی  1،6،24چون یفایف بندهای  6ی ماده 17ی  1،9،2،6،3،11: در بندهای 6/3/1981 مصوب
ی انقالب فرهنگی را ب  شورای عالی آموزش ی سریرش داده اات، لذا مغایر با اختیارات عال یشورا

 ی ی مغایر با موازین شرع شناخت  شد.اااا نانون 27فقی  مصرح در اصل  ییالیت مطلق 
 یاز این جهت ک  شامل مصوب  8 ی: در ذیل ماده1/7/1981ح گزینش مصوب ی طردرباره .6

 ی شناخت  شد.اااا نانون 27شود، مغایر موازین شرع ی اصل ی انقالب فرهنگی میعال یشورا

بر اشکاالت های دانشجویی: عالیههای تشکلی انجام فعالیتفوریتی نحوهی طرح یکدرباره .7
ا موازین شرعی ی نانون اااای، کلیت موضوع طرح از یفایف متعدد طرح از جهت انطباق ب

ی انقالب فرهنگی اات ی تصویب آن تواط مجلس خالف موازین شرع ی مغایر اصل عال یشورا
 ی شناخت  شد.اااا نانون 27

صالحیت  یتوج  خاص خود ب  مصوبات مجلس در حوزه لیدلب در این نظری  شورا صریحاً  .8
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کند ی با تصریح ب  تأکیدات رهبری در خصوص عدم هنگی اشاره میی انقالب فرعال یشورا
ی انقالب فرهنگی ب  مرکز یا شورای مشاب  ی توج  ب  مبنای ااالمی عال یشورایاگذاری یفایف 
را  12/8/1981اهداف، یفایف ی تشکیالت یزارت علوم مصوب  یها، الیح ی انقالبی دانشگاه

ی انقالب عال یشورایاگذاری بسیاری از یفایف ی اختیارات توجهی ب  این اصول ی بی لیدلب 
 دهد.فرهنگی ب  یزارت علوم مورد ایراد نرار می

 در تاریخ خود یدر هشتادیهشتمین جلس انقالب فرهنگی  یعال یشورا یبراااس مصوب  .3
در حکم  یعال یشورااطالع داده شود ک  مصوبات  ی کتباً باید ب  دیلت راماً»: 12/7/1962

 «.نانون اات
های اصالح مواد فصل دیم نانون تعیین حدید ی یفایف ی اختیارات ی مسئولیت یی الیح درباره .11

های حکومتی( داتگاه یعموم عبارت )کلی  1ی در ماده: »13/1/1982ریاات جمهوری مصوب 
 وننان 27ی یا با اعمال اختیارات موضوع اصل اااا نانونهایی ک  ب  نص نسبت ب  داتگاه

ی ی از جمل  اصول اااا نانونباشند، مغایر اصول مقام معظم رهبری می نظر ریزی مستقیماً اااا
 «.شناخت  شد 172ی  27،111،119

اطالق عدم : »21/3/1981ی مستقیم مصوب هااتیمالاصالح موادی از نانون  یی الیح درباره .11
نسبت ب  مواردی ک  حضرت امام)ره( یا  هاآنهای ی تبصره 64ی  1معافیت مالیاتی مست اد از مواد 

 27ی خالف شرع ی مغایر اصل رضو ندس آاتاناند، نظیر مقام معظم رهبری نظر ب  معافیت داده
 «.ی شناخت  شداااا نانون

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند ک  تحت نظارت ی تعلیمات داداتان در کشف  -28 یماده .12
ینوع جرم، شنااایی، یافتن ی جلوگیری از فرار ی  یادل  آیریجرم، ح ظ آثار ی عالئم ی جمع

موجب نانون ی، ب یمخ ی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابالغ ایراق ی اجرای تصمیمات نضا
 .کننداندام می

 :اند ازضابطان دادگستری عبارت -23 یماده

ک  آموزش مربوط را داران نیریی انتظامی ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران ی درج  -الف
 .دیده باشند
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Powers in the Islamic Republic of Iran with 
a View to its Relation with Velayat-e-Faqih 
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2- Master of public law, Tehran University 

Abstract  
The theory of separation of powers is accepted in the Islamic Republic 

of Iran, inferred from the statutes and the Guardian Council's opinions. 
Nevertheless, implementation of this theory is faced with some ambiguities 
and the boundary among the scope of tasks of the triple powers is not 
obvious. Hence, the Guardian Council as the formal Constitutional 
interpreter as well as the institution for reviewing the Constitutionality of 
the enactments of the Islamic Consultative Assembly resolves the disputes 
among the triple powers. The subject of this article is to study the essence 
of the theory of separation of powers and to analyze some of the most 
important seeming interference of the tasks of the triple powers, and the 
Guardian Council's opinions in this regard. As the result, the Guardian 
Council resolves the disputes of the triple powers as the interpreter of the 
Constitution in cases there exists the possibility of seeming interference in 
the tasks of triple powers. The principle of separation of powers based on 
the political structure of the Islamic Republic of Iran is used to make 
compatible the triple powers. Therefore, regarding the governmental 
structure of Iran and the existence of Velayat-e-Faqih (the Supreme 
Leadership) and its full authority on all pillars of power, the modern 
approach of the theory of separation of powers could not be accepted and 
the traditional approach should be considered in this respect. Besides, the 
separation of powers based on the Constitution of Iran is a relative issue. 
This article is a descriptive-analytic research. 

Key words 
Interference of the Authorities, Separation of Powers, Guardian Council, 

Constitution, Velayat-e-Faqih. 
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Accreditation of the Constitutional 
Customs and Precedents 

 

Sayyed Naser Sloltani
*   

 

Assistant Professor, Tehran university - Farabi campus 

Abstract 
Perusing the text of the Constitution is not sufficient for understanding 

the performance of the political system. One of the cases the Constitution 
and other regulations haven’t broached anything on it is the present 
precedent for nominating the Minister of Intelligence. The current 
precedents aren’t based on the text of the Constitution. The purpose of 
this study is to question the discrepancy between the body of the written 
Constitution and the real performance of the legal institutions. Such an 
approach is indeed an answer to those who consider the Constitution as 
indicated in its body which restrict the Constitutional law issue subject to 
the text of the Constitution and the decisions and comments of the 
Guardian Council. This approach inadequately and incompletely 
delineates the Constitution. The Constitutional institutions broadly or 
narrowly interpret their jurisdiction with respect to the balance of the 
political powers. This article aims to point out these issues in the studies 
of Iran Constitutional law. We’ll attempt in one hand to indicate whether 
the Constitutional law theory of Iran would provide a basis for acceptance 
of such rules and in the other hand to present the sovereign criteria on 
these rules. 

Key words 
Ethics and Morality of Constitutional Enforcement, Unwritten Principles 

of the Constitution, Precedents of Constitutional Enforcement, Constitutional 
Convention, Written Constitution. 
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Abstract 
Is it possible to dismiss a Member of Parliament? This question should 

be answered cautiously, especially as representation and representative are 
the main concepts and elements of democracy and at the forefront of power 
constraint by the rulers. Nevertheless, this importance cannot hinder the 
theories regarding the dismissal of the parliamentary deputies. This article 
seeks to examine the feasibility of such issue in the framework of the legal 
system of the Islamic Republic of Iran and besides, to consider the 
experiences of other countries in this respect. It seems that although 
dismissal of a representative is theoretically possible, its implementation 
needs a legal, transparent and rational process far from any political 
interference. Perhaps, the absence or lack of confidence regarding the 
executive mechanism has led the prudent mind of the legal scholars to 
recognize parliamentary deputies irremovable. 

Key words 
Dismissal, Veto Right, Constitution, Democracy, Nature of Representation, 

Legal System, Parliamentary Deputy. 
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Abstract 

Territorial decentralization as one of the most important techniques 
for the administration of unitary states and people's participation in local 
affairs consists of recognizing for local and geographical authorities with 
legal personality and general competence of decision-making for their 
elected councils in local affairs. The importance of this principle is to the 
extent that some Constitutions as the France emphasize on it. This isn’t 
referred in the Constitution of Iran. Examining the Constitution of Iran 
with comparison with that of France indicate that although the city and 
village councils are directly elected by the people, territorial units such as 
city, departments and province lack legal personality and general 
competence of decision-making in local affairs. Thus, two components of 
territorial decentralization are not accepted in the legal system of Iran. 
Therefore, it seems that the Islamic councils are the manifestation of the 
principle of Islamic consultation and not of the territorial decentralization 
as it exists in the administrative law of France. The research method is 
analytic-comparative. 

Key words 
Local Affairs, Legal Personality, Islamic Councils, City Council, Territorial 

Decentralization. 
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1- Associate Professor, Mazandaran university  
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3- master of public law, Mazandaran university 

Abstract 
The term “System's Dilemmas Settlement" is used in the Article 110 (8) 

of the Constitution as one of the duties and powers of the Supreme Leader. 
There are some uncertainties regarding this clause, such as the official body 
and the criterion for declaring and identifying the dilemma, as well as the 
final entity to provide the solution in respect of that dilemma. These 
ambiguities will be examined with a descriptive-analytic method in this 
article. In this regard, due to the detailed deliberations of the Revision 
Council of the Constitution, it becomes apparent that any dilemma 
unresolvable through ordinary ways, will be solved by the Leader through 
the State Expediency Council. Besides, in accordance with the standing 
order of the State Expediency Council and its practical precedent, in case 
the Supreme Leader identifies an issue as a dilemma, it will be referred to 
the State Expediency Council. Hence, the Council cannot directly interfere 
in a subject as a dilemma settlement, unless the subject is referred to it. The 
State Expediency Council based on the standing order is recognized as a 
supreme advisory council for the Leader in solving the dilemmas. 
Furthermore, the practical precedent indicates the Supreme Leader acts in 
the manner in which the State Expediency Council presents; although, in 
some cases, he may conditionally enforce it. 

Key words 
Powers of the Leadership, Article 110 of the Constitution, State 

Expediency Council, System's Dilemmas. 
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1- Associate Professor, Shahid Beheshti University 
2- Ph.D student of public law, Shahid Beheshti university 

Abstract 
Principally the guardian of the Constitution protects the Constitution 

by means of reviewing the Constitutionality of the Enactments of the 
Islamic Consultative Assembly as the traditional task of this entity. 
Nevertheless, examining the practical precedents indicate that both the 
Constitutional Council of France and the Guardian Council of Iran have 
in some cases gone beyond the scope of this inherent task by reviewing 
the quality of the acts. According to this, the main research question is 
that how and by what criteria the Guardian Council reviews the quality of 
the acts? This article through a descriptive-analytic method indicates that 
this entity while examining the enactments of the Islamic Consultative 
Assembly based on the Islamic criteria and the Articles of the 
Constitution, has in some cases reviewed these enactments based on 
normativity, transparency, stability, enforceability, justiciabilty, coherence, 
and etc. The result of this research is that despite the presence of signs of 
the quality review approach by the Guardian Council, there is still no 
comprehensive analysis regarding the above theories and therefore, it 
seems that the precedent of the organ of Constitutional review in the 
Islamic Republic of Iran should provide the qualitative standards in this 
regard. 

Key words 
Stability, Guardian Council, Transparency, Constitution, Quality of the 

Enactments, Normativity. 
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