فصلناهم دانشحقوقعمو يم
علمي ـ پژوهشي

سال ششم ،پاييز و زمستان  ،9316شماره 91

به موجب نامهي شماره  /3/61/13736مورخ  6333/4/61وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري
عنوان فصلنامه ي «بررسی هاي حقوق عمومی» به « دانش حقوق عمومی» تغییر یافته و
درجهي علمی -پژوهشی به این فصلنامه اعطا شد .این درجه شامل شمارههاي  6تا 4
فصلنامهي بررسیهاي حقوق عمومی نیز میشود.
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 اين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  mag.shora-gc.irو پايگاه استناديعلوم جهان اسالم ( )ISCنمايه ميگردد.
 كليه حقوق مادي براي فصلنامهي «دانش حقوق عمومي» محفوظ است و آن دسته ازنويسندگان محترمي كه در صدد انتشار مقالهي منتشرهي خود در مجموعه مقاالت ،يا بخشي
از يك كتاب هستند ،الزم است با ارائه درخواستكتبي ،موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.

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

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

حروفچيني شود.
 .12عناوين (تيترها) با روش شمارهگذاري عددي باشد .ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از
راست به چپ تنظيم شود (تيترهاي اصلي با  2 ،1و ...ـ تيترهاي فرعي با  2-1 ،1-1و ...ـ تيترهاي
فرعيتر با  2-1-1 ،1-1-1و ...ـ و پس از آن با حروف ابجد باشد).
 .13حجم مقاله ،از  4522كلمه كمتر و از  3522كلمه بيشتر نباشد (از ابتداي مقاله تا پايان فهرست منابع).
 .14مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.
 .15مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.
 .11فصلنامه در اصالح و ويرايش مقاالت آزاد است.
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نظارت بر کیفیت قوانین در رویهی شورای نگهبان
علیاکبر گرجی ازندریانی ،*1محمدشهاب جلیلوند

**2

 .1دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
دريافت9316/2/28 :

پذيرش9316/6/5 :

چكیده
اصوالً نهاد ساادار نانون اااای ،یفی ی صیانت از نانون اااای را از طریق تطبیق نوانین
عادی با اصول نانون اااای بر عهده دارد ی این کارییژهی انتی این نهاد اات .اما با بررای
ریی های عملی مشاهده میشود ک هم شورای نانون اااای فرانس ی هم شورای نگهبان در
جمهوری ااالمی ایران گاهی گام از محدیدهی این یفی ی ذاتی خود فراتر نهاده ی ب نظارت بر
کی یت نوانین سرداخت اند .با این مبنا اؤال اصلی این سژیهش این اات ک معیارها ی نحوهی
نظارت شورای نگهبان بر کی یت نوانین کدام اات؟ در این مقال با ریش توصی ی ـ تحلیلی،
مشاهده میشود ک این نهاد ضمن تطبیق مصوبات مجلس شورای ااالمی با موازین شرعی ی
اصول نانون اااای ،بعضاً مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت ،ش افیت ،ثبات،
تحققسذیری ی نابلیت اجرا ،عادالن بودن ،انسجام ی ...مورد نظارت نرار داده اات .برآیند این
سژیهش آن اات ک با یجود نشان هایی از رییکرد نظارت بر کی یت نوانین در ریی ی شورای
نگهبان ،هنوز تحلیلی جامع در این خصوص در نظری های مذکور یجود ندارد ی بر این اااس،
ب نظر میراد ک ریی ی مرجع صیانت از نانون اااای جمهوری ااالمی ایران باید معیارهای
کی ی نوانین را فراهم ی ارائ کند.
واژگان کلیدی :ثبات ،شورای نگهبان ،ش افیت ،نانون اااای ،کی یت نوانین ،هنجاریت.

*E-mail: Gorji110@yahoo.fr
** نويسندهي مسئول

E-mail: Shahabjalilvand88@gmail.com
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مقدمه
صاحبنظران از جهات گوناگون اصول نانون ی نانونگذاری را مورد توج ی نقد نرار
دادهاند .اما آنچ مسلم اات ،گذشت از ییژگیهای عام ی شکلی نانون ،الزم اات ک ناعدهی
حقونی ب منظور ایجاد شرایط عادالن در ریابط اجتماعی ی تضمین حقوق ی آزادیهای
شهریندان ،کی یت مناابی داشت باشد .در دنیای امریز توج ب شاخص های مطلوب شکلی ی
کی ی نوانین در برخی کشورها مورد توج ییژه نرار گرفت اات .برای مثال ،فهراتی برای
داتیابی ب نانون باکی یت در هلند صورتبندی شده اات؛ اصول مندرج در فهرات مذکور
بدین شرح اات :نانونی بودن ،انطباق با نانون اااای ،معاهدات بینالمللی ی اعمال اصول
کلی حقونی ،کارامدی ی اثربخشی ،متنااب بودن ،عملی بودن (نابلیت اجرا) ،هماهنگی،
یضوح ی نابلیت داترای (.)Florijn, 2008: 78
«الن فولر»( )1از صاحبنظران این حوزه ،مؤل هایی در خصوص نانونگذاری ی ییژگیهای
نانون مطرح ی از آن با عنوان هشت «اصل نانونی بودن»( )2یاد میکند .ای از این هشت اصل
ب عنوان اصول درینی نانون یاد میکند ک بدین شرح اات« :نواعد باید عام باشد ،نواعد باید
فراگیر باشد ،نوانین باید راماً ب مردم اعالم شود ،اجرا ی عطف ب ماابق باید ب حدانل براد،
نوانین باید نابلفهم باشد ،نوانین نباید با یکدیگر نااازگار باشد ،نانون نباید فوق طانت مخاطبان
(شهریندان) باشد ی سیریی از آن نباید ناممکن باشد ،نانون ،حتیالمقدیر باید در طول زمان ثابت
بماند؛ یعنی دائمی باشد ی میان نوانین اعالمشده ی نوانینی ک در عمل اجرا میشوند ،باید انطباق
یجود داشت باشد» ( .)Fuller, 1964: 46-94رعایت این اصول حدانلی ،الزامات ایجاد یک نظام
حقونی اات تا بتواند در هدایت رفتار شهریندانش موفق باشد (بیکس .)262 :1983 ،این
معیارها عناصر مقوم نانون ی ب طور خاص تقنین ب شمار میریند (کمپل.)296 :1986 ،
در این میان ،نقش دادرس اااای ب عنوان نهاد ساادار نانون اااای در نظارت بر کی یت
نوانین مصوب سارلمان میتواند محل تأمل ی نظر باشد .فرض ی اصل ایلی آن اات ک نهاد
دادرای اااای صرفاً یفی ی تطبیق نوانین عادی با اصول نانون اااای را بر عهده دارد .اما
در بررای ریی های موجود شورای نانون اااای فرانس ی شورای نگهبان در جمهوری
ااالمی ایران ،مواردی مشاهده میشود ک نهاد دادرای اااای ،عالیهبر تطبیق نوانین عادی با
اصول مصرح نانون اااای ،بر مسئل ی کی یت نوانین نیز نظر داشت اات .در این مقال با
نگاهی ب ریی های عملی شورای نگهبان ،حدید ی نحوهی نظارت این نهاد بر کی یت نوانین
بررای می شود .با این مبنا اؤال اصلی این سژیهش این اات ک معیارها ی نحوهی نظارت
شورای نگهبان بر کی یت نوانین کدام اات؟ در رااتای این اؤال اصلی ،اؤاالت فرعی
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دیگری در خصوص مبانی توجیهی نظارت شورای نگهبان بر کی یت نوانین ی نمون هایی از
نظارت شورا بر کی یت نوانین ب ذهن متبادر میشود.
ب عنوان سیشین ی تحقیق باید گ ت ک اگرچ در زمین ی توج ب ییژگیهای کی ی نانون
از یک او ی یفایف ی کارکردهای شورای نگهبان ب عنوان نهاد نافر بر امر نانونگذاری از
اوی دیگر ،تاکنون کتابها ،مقاالت ،راال های دکتری ی سایاننام های کارشناایارشد فرایانی
ب رشت ی تحریر درآمده اات هر کدام از این آثار تنها یا ب کارکردهای خاص شورای نگهبان
در امر نانونگذاری یا لزیم کی یتبخشی ب نوانین ب صورت عام توج

کردهاند)9(.

از اوی

دیگر ،در زمین ی کارییژهها ی یفایف شورای نگهبان عالیهبر کتابها ی سایاننام های
گوناگون ،مشریح مذاکرات ی نظرهای تطبیقی ی ت سیری شورای نگهبان ،تواط سژیهشکدهی
شورای نگهبان منتشر شده اات ک عالیهبر ارائ ی منابعی ارزشمند از نظرهای شورای نگهبان،
بعضاً مطالعاتی تطبیقی با دیگر نهادهای مشاب در دیگر نظامهای حقونی دنیا ی نقد ی بررای
کارکردها ی ریی های شورای مذکور در نالب گزارش سژیهشی صورت گرفت اات.
مطالب این مقال در دی بخش ارائ خواهد شد .در بخش نخست مبانی ی کلیات بحث
بررای می شود ی در بخش دیم با بررای آرا ی نظرهای شورای نگهبان ،نحوه ی معیارهای
نظارت این شورا بر کی یت نوانین ب نقد گذاشت خواهد شد .در سایان نیز ب تنااب مطالب
ارائ شده ،نتیج گیری میشود.

 .1مبانی و کلیات
سیش از یرید ب بررای نمون هایی از آرای شورای نگهبان ،الزم اات نگاهی کلی در
خصوص شاخص های کی ی نوانین ارائ شود؛ ازاینری در این نسمت ییژگیهای کی ی نواعد
حقونی نقد ی بررای میشود .داشتن نگاهی مشخص در زمین ی این ییژگیها خواننده را در
تحلیل هرچ بهتر آرای شورای نگهبان کمک خواهد کرد.

 .1-1ویژگیهای کیفی قواعد حقوقی
حقوندانان در خصوص ییژگیهای نواعد حقونی افهارنظرهای فرایانی دارند ی اغلب بر
مواردی مانند کلیت ی عمومیت ،ااتمرار ،الزامآیر ی دارای ضمانتاجرا بودن این نواعد
مت

قالقولاند)4(.

همچنین در آثار اندیشمندان حقوق عمومی شش ییژگی «هنجاریت»،

«ش افیت»« ،ثبات»« ،تحققسذیری»« ،عادالن بودن» ی «تنااب» ب عنوان کی یتهای ضریری
نواعد حقونی ذکر شده اات.
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 .1-1-1هنجاریت
این موضوع اصوالً از انت حقونی شورای نانون اااای فرانس در فرایند نظارت بر
کی یت مصوبات نوهی مقنن نشأت گرفت اات ،اما امریزه «هنجاریت نانونی»( )6از عناصر
کی یِ ضریری در ماهیت نوانین مصوب نوای مقنن ی کشورها محسوب میشود.
هنجاریت یک نانون اصوالً معطوف ب داشتن دی ییژگی «بایدانگاری» ی «الزامآیری» آن
اات (گرجی ازندریانی .)4 :1939 ،با این یصف نواعد اخالنی ی بسیاری از آییننام ها ک
حالت اعالمی دارند ی ب بیان نیتها ،برنام ها ،موافقتنام ها یا هنجارهای صرفاً فنی
میسردازند ،یاجد ییژگی هنجاریت نیستند .با فقدان ییژگی هنجاریت در نواعد حقونی
اشکاالت عملی فرایانی در مقام اجرای نوانین بریز میکند ی چ نوهی مجری ی چ نضات
دادگاهها با نوانینی غیرامری ی بیش از اندازه نرم ی منعطف مواج خواهند شد.
مسئل ی هنجاریت بین فیلسوفان حقونی نیز موضوع بحث ی بررای نرار گرفت ی برخی از
طرفداران حقوق طبیعی تا آنجا سیش رفت اند ک معتقدند آنچ نانون را نانون میکند ،صرف
یضع آن تواط مجلس مقنن نیست ،بلک بهنجار بودن این نانون اات ک بدان ردای اعتبار
میسوشاند(.)Marmor, 2010: 110( )7
()8

 .2-1-2شفافیت
از عناصر مهم ش افاازی عملکرد هر حکومتی ش افیت نوانین ی مقررات مصوب در آن
جامع اات .در دنیای سیچیدهی کنونی ک با سیشرفت فنایری ،ارتباطات آدمیان در جهان
گسترده ی در عین حال مدرن شده اات ،یجود نوانینی ش اف ،خوانا ی در داترس از
ضریریات زندگی ی سیشرفت جوامع اات (گرجی ازندریانی .)81 :1934 ،ازاینری برخی
حقوندانان اصل ش افیت را تضمینی برای کی یت نوانین از نظر نابلیت فهم ی انسجام آنها برای
هم ی مردم میدانند (ییژه.)112-111 :1931 ،
ییژگی ش افیت را برخی از دیگر حقوندانان در نالب دی عنصر «یاضح بودن» ی «م ید
نطعیت بودن» نانون نلمداد کردهاند ی معتقدند ک نانون باید ب حدی ریشن ی یاضح باشد ک
تابعان ی مجریان منظور از آن را ب خوبی دریابند ی در جهت هدف موردنظر ب کار گیرند .نانون
متنانض ،مبهم ،ایهامدار یا مغلق ،موجب اردرگمی یا گمراهی شخصی اات ک میخواهد ی
باید از نانون سیریی کند .بدیهی اات چنین نانونی دات مقامات اجرایی ی نضایی را برای هر
نوع رفتار الیق ای با شهریندان بازخواهد گذاشت ی ب بریز ت سیرهای متنوع ی متنانض از
نانون منجر خواهد شد (رااخ.)24-22 :1982 ،
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 .3-1-2ثبات
از ییژگیهای مهم نواعد حقونی مسئل ی ثبات ی دیام نوانین اات ک از دیرباز از جهات
متعددی در بین حقوندانان محل بحث بوده اات (گرجی ازندریانی .)82-81 :1934 ،بیتردید
بیثباتی نواعد حقونی امنیت حقونی شهریندان را خدش دار کرده ی ممکن اات ب تنااب
امیال ی منافع حاکمان نوانینی گذرا ی بیثبات بر شهریندان تحمیل شود ک هر زمان امکان
تغییر بنیادهای آن یجود داشت باشد .در عین حال نباید از ارعت تحوالت در عرص ی
اجتماعی نیز غافل بود .بیتردید رفع نیازهای مردم ی توج ب یانعیات جامع  ،از غایتهای
حقوق ی نانون اات ،اما از نظم هم نباید غافل ماند .در جمع این دی مقول  ،در حقوق معاصر،
ضمن دفاع از اجرای مرّ نانون ،از جنب ی درینی ناعدهی حقونی( )11ی ارتباط آن با ارزشهای
اجتماعی غ لت نمیشود .در بیشتر نظامهای حقونی ،ب لزیم انطباق حقوق با عرف جامع ی
اخالق یاال توج میشود (میرزایی.)84-89 :1931 ،
()11

 .4-1-2تحققپذیری و قابلیت اجرا
تحققسذیری را نیز میتوان از ییژگیهای کی ی نانون محسوب کرد .ب اعتقاد برخی از
ااتادان حقوق عمومی ،نانون تحققناسذیر خود مولد ناامنی نضایی اات .نانون باید چنان نگاشت
شود ک در فرااوی تحوالت مختلف زمان ی مکان تحققسذیر ی اجراشدنی باشد .از اوی دیگر،
نانون باید متنااب با توانایی اشخاصی ک برای آنها یضع میشود ،باشد؛ این همان ییژگی
«انجامشدنی» بودن نانون اات .طبیعی اات اگر نانونی یضع شود ک ب فوق توانایی ی طانت
انسان فرمان دهد یا انسان را در انجام شدن آن دچار مشکالت بسیار زیاد کند ،نانونی ناموفق یا
اااااً در بعضی موارد نانون مرده ی اعمالنشدنی خواهد بود (رااخ.)94-99 :1982 ،
()12

 .5-1-2عادالنه بودن
براااس نظریات عدالت ک فالا ی حقوق در غرب بیان کردهاند ،نانون هنگامی ب
عدالت ی انصاف نزدیک اات ک بیشترین مقدار آزادی از مجموع ی آزادیهای ایلی را ک با
آزادی مشاب دیگران اازگار باشد ،برای شهریندان فراهم آیرد ی همچنین تنها ب ن ع
ضعیفترین طبقات ی ب شرط فرصت برابر برای هم  ،نابرابریهای اجتماعی ی انتصادی ایجاد
کند ( .)Fuller, 1964: 4در مقابل این نظر ،اگر عدالت در دی حوزهی نظری ی عملی بررای
شود ،در اندیش ی ااالمی ،حق ب عنوان اصلیترین مبنای عدالت در عرص ی نظری مطرح
اات (حسینیطهرانی ،1426 ،ج .)121-148 :4در عرص ی عمل یا عدالتیرزی نیز این م هوم
دارای مبانی متعدد فقهی از جمل یجوب نرآنی( )19رعایت عدالت ی دارای مبانی حقونی
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همانند برابری ی ب ییژه تسایی در برابر نانون اات (ناری ایدفاطمی.)221 :1981 ،
عالیهبر این ،در مسئل ی عدالت عالیهبر لزیم انطباق رفتارها با نوانین رامی ی نیز عادالن
بودن نوانین ی نظام حقونی ،باید ب طور علیحده ب نتایج ی آثار اجرای این نوانین ی دیگر
برنام ها ی ایااتها توج کرد ک آیا ب برنراری نظم ،امنیت ،رفاه ی رینق انتصادی در جامع ،
منطبق با معیارهای ما دربارة نظام مطلوب ی متوازن ی کاهش بحرانهای اجتماعی منجر شده یا
خیر (توالی .)36 :1982 ،ازاینری نانون اااای جمهوری ااالمی ایران ،رعایت عدالت در ابعاد
گوناگون ایاای ،انتصادی ،نضایی ،اداری ی اجرایی را یفی ی کارکنان حکومت میداند ی بر
لزیم آن تأکید مییرزد .مبتنی بر اصل  2نانون اااای جمهوری ااالمی ایران ک عدل در تشریع
را یکی از سای های نظام جمهوری ااالمی ایران میداند ،نانونگذار عادی موفف اات هم ی
ابعاد عدالت را در امر نانونگذاری رعایت کند (کعبی ،ی میرداماد نجفآبادی .)74 :1934
()14

 .6-1-2تناسب و انسجام
در بحث از شیوههای نگارش نوانین ،یجود تنااب ی انسجام بین مواد مختلف یک نانون
امری اااای اات .اصوالً نانونگذار هنگام تقسیم کردن مواد یک نانون برای جلوگیری از
«نااازگاری منطقی» (انگ )219 :1982 ،در متن نانون باید دی امر را مدنظر داشت باشد:
نخست آنک تمام مواد باید تحت یک عنوان ،رنگ ی بویی همسان داشت باشند؛ دیگر آنک در
بین این مواد همسان ی همگریه ،تقدم ی تأخر مواد ب لحاظ م هومی ی غیره رعایت شود)12( .
شباهت این اصل ب «ش افیت» نوانین ب اندازهای اات ک گاه برخی حقوندانان آنان را
یکسان میشمارند ( .)FLÜCKIGER, 2006: 75اما تنااب ی انسجام نانون ب عنوان
زیرمجموع ی کی یت آن ،اصلی اات ک باید ب طور موازی با اصل ش افیت نوانین اعمال
شود .در یانع «انسجام» نانون در بیشتر موارد در مقیاای کالن ی در ارتباط با نابلیت فهم کل
نانون مورد ااتناد نرار میگیرد ،حال آنک «ش افیت» نوانین بیشتر جنب ی خرد دارد ی ب فقدان
ابهام در مقررات بازمیگردد .سس میتوان نتیج گرفت ک نظارت بر این دی جنب ب صورت
موازی تواط مرجع صیانت از نانون اااای باید انجام گیرد ی هر یک الزم ی ملزیم دیگری
اات (ییژه.)119 :1931 ،

 .2-2مبانی توجیهی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین
مسئل ی مبانی مشریعیت نهاد دادرس اااای ب عنوان ساادار نانون اااای طی االهای
اخیر مورد توج حقوندانان مختلف نرار گرفت ی اصوالً دی مبنای «توجی با توال ب برتری
نانون اااای» ی «توجی بر مبنای دموکراای» چکیدهی تمام این

نظرهاات)16(.

اما در همین
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نظرها ت أکید شده اات ک مشریعیت صیانت از نانون اااای ب اازگاری با ااختار آن نظام
حقونی بستگی دارد ک از طریق عدم یرید مرجع صیانت ب م اد ی ماهیت نوانین ی از طرفی
نوع اازیکارهای مورد اات اده آن حاصل میشود (آجرلو .)11 :1932 ،ازاینری در جستیجوی
مبانی توجیهی نظارت دادرس اااای (در این مقال شورای نگهبان) بر کی یت نوانین ،باید در
سی مبانی دیگری بود ک در زیر ب ا مورد از این مبانی اشاره نرار میشود.

 .1-2-2روح حاکم بر قانون اساسی
از یک منظر میتوان ریح حاکم بر نانون اااای را مبنایی برای توجی نظارت شورای
نگهبان بر کی یت نوانین تلقی کرد .بر این اااس نظارت شورای نگهبان بر کی یت نوانین اصوالً
عدیل از تطبیق نوانین عادی با نانون اااای محسوب نمیشود ،ب عبارت دیگر ،در این حالت
اصوالً شورای نگهبان ب جای تطبیق نوانین عادی با اصول خاص ی مشخصی از نانون اااای،
این نوانین را ا ز منظر ریح حاکم بر نانون اااای ی مبانی کلی آن مورد نقد نرار میدهد.
بنابراین ،تصویب نانون بیکی یت ی فاند ییژگیهایی مانند هنجاریت ،ش افیت ،ثبات ی ...در
حقیقت عدیل از ریح کلی حاکم بر اصول نانون اااای اات ک این ریح کلی یا در مقدم ی
نانون اااای ،تصریح شده یا ب عنوان سیشفرض در مبانی اندیش تدیینکنندگان نخستین
نانون اااای لحاظ شده اات ک نابل برداشت از ریح کلی اصول ی دغدغ های مجلس
خبرگان تدیین نانون اااای اات .توج ب م اهیمی مانند «کرامت انسان»« ،آزادی» ی
«مسئولیت» در نانونگذاری در نظرهای اعضای مجلس فوق برجست اات (ادارهی کل امور
فرهنگی ی ریابط عمومی مجلس شورای ااالمی .)298 :1964 ،برای مثال در برخی از
مذاکرات اعضای مجلس مذکور در خصوص اصل  4نانون اااای آمده اات« :باید توج
داشت باشیم ک اصوالً باید نانون ،محکم ،ریشن ی بدین ابهام باشد .منظور از یضع ی حکومت
نانون این اات ک مردم گرفتار هوی ی هوس افراد نباشند .اگر ما نانون را ب یک نحوی یضع
کنیم ک همیش امکان ااتثناء در آن باشد ،آن را دیگر نانون نمیگویند» (ادارهی کل امور
فرهنگی ی ریابط عمومی مجلس شورای ااالمی .)943 :1964 ،در جای دیگر تأکید میشود:
«نانون باید صریح ی ناطع باشد ،معنی نانون صریح ی ناطع آن اات ک اگر خواننده یا
خوانندگانی سیدا شدند ک اهل دنتنظر بیش از اطح متواط باشند ،دنتنظر آنها هم تأمین
شده باشد» (ادارهی کل امور فرهنگی ی ریابط عمومی مجلس شورای ااالمی.)922 :1964 ،
 .2-2-2پاسداری از موازین شرعی
نانونگذاری باکی یت ی مطلوب مورد توج اندیشمندان ی فقهای بزرگ ااالمی نرار گرفت
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اات؛ ب شکلی ک ایجاد نوانین باکی یت را بخشی از یفایف حکومت ااالمی برشمرده ی عمل
ب این نوانین را همانند عمل ب یفایف شرعی دانست اند .برای مثال ،عالم میرزا محمدحسین
نائینی در این زمین معتقد اات ک نانون باید از یک او حدید تسلط ی تکالیف حاکم ی از
اوی دیگر حقوق ی آزادی افراد ملت را مطابق موازین شریعت معین اازد ،ب نحوی ک نقض
این مقررات ی نوانین در حکم خیانت در امانت شمرده شود .در خصوص نظارت عقل نیز باید
هیأتی مرکب از خردمندان ی دانایان کشور ی خیرخواهان ملت ی آگاه ب حقوق ی ایاات ی
مقتضیات ی شرایط حاکم بر ایاات عصر ،تشکیل شود .ازاینری نایینی

در توصیف

نانونگذاری ایدهآل ی باکی یت ،معتقد ب اصول آزادی ،برابری ی نظارت نمایندگان عام ی ملت
بر کار هیأت حاکم اات .ای سس از بر شمردن مشکالت ی معضالت نانونگذاری ااتبدادی ،دی
گام اااای را برای برنراری حکومت االم ی نانونگذاری مطلوب الزم میداند .1 :ایجاد مجلس
شورای ملی ی  .2نگارش یک نانون خوب (نایینی .)17 :1982 ،آیتال اید محمود طالقانی نیز
ب رابط ی موازین ااالمی ی نانونگذاری خوب ی باکی یت معتقد بود ی تأکید میکرد ک
ااالمیت ،مبین رامیت مذهب در نانونگذاری ایدهآل اات (طالقانی .)17 :1961 ،امام خمینی
نیز معتقد بود ک از ضریریترین مسائل برای یک کشور نانونگذاری اات .ایشان تأکید میکرد
ک در کشوری ک نانون حکومت نکند ،نمیتوان آن را کشور ااالمی نامید ی کسانی ک با نانون
مخالفاند ،با ااالم مخالفاند (نادری.)191 :1987 ،
ضمن توج ب مطالب مذکور ،طبق اصل  4نانون اااای جمهوری ااالمی ایران شورای
نگهبان مسئولیت تطبیق کلی ی نوانین ی مقررات کشور را با موازین ااالمی بر عهده دارد.
انتضای کلی عنوان «موازین ااالمی»( )17ی آنچ با عنوان «احکام ااالم»( )18مورد تأکید نانون
اااای نرار گرفت  ،آن اات ک نوانین عادی ب لحاظ شکلی ی ماهوی مغایرتی با موازین
شرعی نداشت باشند .ب خصوص چنانچ مجلس شورای ااالمی را در دیدگاه نظام یالیی

ب عنوان نهادی مشورتی برای نانونگذاری در حوزهی منطقةالفراغ تلقی

کنیم)13(،

ضریرت

تدیین نوانین خوب ی باکی یت ،ریشنتر میشود ی شورای نگهبان ب عنوان ساادار موازین
ااالمی بر این امر نظارت میکند .ازاینری در یک تحلیل میتوان گ ت ک چنانچ نوانین فاند
کی یت باشند ،در حقیقت تصویب آنان عدیل از موازین ااالمی اات ی شورای نگهبان حق
نظارت بر این نوانین را دارد .از اوی دیگر ،گاهی یجود کی یتهایی مانند «ش افیت» در
مصوبات مجلس برای افهارنظر شرعی شورا ضریری اات ی شورا الجرم از افهارنظر شرعی
در خصوص مصوبات مبهم ی فاند ش افیت الزم امتناع مییرزد .البت این امر بدان معنا نیست
ک اندیشمندان ااالمی نیز مالکهای خوب ی باکی یت بودن نوانین را همان مالکهای مورد
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اشاره در این نوشتار میدانند .بلک مدعای این مقال آن اات ک مالکهایی مانند هنجاریت،
ش افیت ،عدالت ی ...ب صورت غیرمستقیم تأمینکننده اهداف نانونگذاری خوب در اندیش
ااالمی اات.

 .3-2-2تأمین حقوق و آزادیهای بنیادین افراد
دفاع از حقوق ی آزادیهای بنیادین افراد از اصول مهمی اات ک در اصل  9نانون اااای
جمهوری ااالمی ایران با عنوان «تأمین آزادیهای ایاای ی اجتماعی در حدید نانون» در ذیل
یفا یف دیلت جمهوری ااالمی ایران نرار داده شده اات .این یفی در بخش نانونگذاری
یقیناً از یفایف مجلس شورای ااالمی بوده ی از آنجا ک شورای نگهبان نیز یفی ی نظارت
بر مصوبات مجلس را دارد ،با کمک ی تالش در جهت تدیین نوانینی باکی یتِ مطلوب ،حقوق
ی آزادیهای بنیادین افراد را در فرآیند نانونگذاری تأمین میکند .در حقوق فرانس نیز نوانینی
ک محدیدکنندهی حقوق ،آزادیها ی ضمانتهاات ،باید دارای ص تی عام ی مجرد باشد تا
اینک تأثیرات من ی در بر نداشت باشد؛ این امر ب صورت کلی از یفایف نهاد دادرای اااای
اات (شکر .)118 :1987 ،از همین منظر برخی حقوندانان معتقدند ک سااداشت حقوق
شهریندان میتواند بیشترین حجم مشریعیت را برای دادگاههای نانون اااای ایجاد کند
(گرجی ازندریانی .)41 :1934 ،در این حالت ،نبود نوانینی بهنجار ،ش اف ،متنااب ،عادالن
ی ...بیشک حقوق ی آزادیهای بنیادین افراد را ب خطر میاندازد ی شورای نگهبان ب عنوان
نهاد نافر بر فرآیند نانونگذاری ،بر این امر نظارت عالی دارد.

 .3نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین
در این بخش با تعمقی کامل در مجموع نظرهای شورای نگهبان در خصوص مصوبات
مجلس شورای ااالمی ،نحوهی نظارتِ شورا بر ییژگیهای کی ی نانون (ک در بخش نبل
بررای شد) مورد مدان نرار میگیرد.

 .1-3هنجاریت قانون
نانون باید یاجد هنجارهای حقونی باشد تا بتواند اجرای احکام خویش را تضمین کند ی
منطق حاکم بر این «هنجاریت» را تنها در رییکرد ماهوی ب نانون میتوان دریافت
( .)LAURANS, 2006: 388شورای نگهبان نظارت بر هنجاریت نوانین را ب صورتی سیوات
اعمال نمیکند ،زیرا شورا کمتر معیارهای ماهوی را برای شنااایی ارزش هنجاری نوانین در
نظر میگیرد ی در نگرش آن ،معیارهای شکلی نوانین ب تنهایی ک ایت میکند .در حقیقت،
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نظارت بر «هنجاریت» نوانین ب نوع نانون مورد بررای مربوط میشود ی نمیتوان رییکرد
ثابت ی مشخصی را در ریی ی شورای نگهبان تحلیل کرد .از اوی دیگر ،نظارت بر هنجاریت
ب عنوان نظارتی مستقل در نظری های شورا یجود ندارد ی فقط از الب الی نظارت شرعی ی
اااای بر مصوبات مجلس ،میتوان دغدغ های شورای نگهبان در زمین ی هنجاریت نوانین را
ااتنباط کرد.
نخستین رگ های تالش در جهت ایجاد عنصر هنجاریت برای نوانین مصوب مجلس
شورای ااالمی را میتوان در نظر شورا در تاریخ  1961/6/21در خصوص «الیح ی نانون
مجازات ااالمی» مشاهده کرد .در این خصوص ،شورای نگهبان در نظر خود تأکید میکند ک :
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
تحقیقات شورای نگهبان ،1984 ،ج .)279 :19شورای نگهبان در ابتدای این بند اینچنین گ ت
اات« :ب منظور رعایت موازین شرعی ی اصول مرتبط نانون اااای در مورد تعزیرات نکات
ذیل رعایت شود» .ازاینری شورا در این نظر ،در مقام تأکید بر لزیم رعایت ضوابط شرعی در
نانون بوده اات .اما در عین حال میتوان گ ت ک شورا در ضمن ارائ ی این نظر شرعی،
ب صورت ضمنی ب ییژگی بایدانگار ی الزام معطوف ب کی ر نانون نیز اشاره دارد ی از اوی
دیگر نتیج ی عملی این تأکید شورا ،تأمین «عنصر ش افیت» برای نانون نیز خواهد بود.
نظری ی تاریخ  1986/8/16شورای نگهبان در مورد الیح ی «اصالح موادی از نانون
برنام ی چهارم تواع ی انتصادی ،اجتماعی ی فرهنگی جمهوری ااالمی ایران ی اجرای
ایااتهای کلی اصل  44نانون اااای» نیز شایان توج اات .در بند  28این نظری  ،شورای
نگهبان برای نخستین بار ریش جلوگیری از «مقررات حشو» را ب کار گرفت ی تأکید کرده
اات« :تبصرهی مادهی الحانی  ،1با توج ب حکم مندرج در اصل ماده یجود تبصره م هوم
ندارد» (مندرج در اامان ی جامع نظرات شورای نگهبان ب

آدرس اینترنتی:

 .)http://nazarat.shora-rc.irاین نظر بیش از نظرهای نبل میتواند طلیع ی ب کارگیری
معیارهای ماهوی نانون تواط شورای نگهبان باشد .ب عبارت دیگر ،اگر این ریند ادام یابد،
م هوم شکلی نانون ک تاکنون یج غالب ریی های شورای نگهبان بوده اات ،ب تلقی ماهوی
از آن دگردیسی مییابد.
برای ارزیابی دنیقتر ریی ی شورای نگهبان ،اشاره میشود ک شورای نانون اااای
فرانس  ،ب عنوان نهادی ک ب صورت فعال ،برخی از الزامات هنجاریت نانون را عینیت بخشیده
اات ،در تصمیم شمارهی  2004-500DCب تاریخ  23ژیئی ی  ،2114در نالب حمایت از
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امنیت حقونی ،نصد خویش را برای جلوگیری از یجود «موارد خنثی در نانونگذاری»( )21اعالم
کرد (.)WERPEAUX, 2004: 1760

 .2-3شفافیت قانون
نانون اااای جمهوری ااالمی ایران تعریف ،چارچوب یا طبق بندی خاصی از نوانین
ارائ نکرده اات؛ ازاینری مبنایی برای اصل ش افیت نوانین در نانون اااای نمیتوان یافت؛
بدین ابب ،شورای نگهبان برای نظارت بر این مهم از اایر اصول منشعب از اصل امنیت
حقونی بهره میگیرد .گسترهی یایع اصول منشعب از اصل امنیت حقونی این امکان را برای
شورای نگهبان ب یجود میآیرد تا در نالب دیگر اصول ،بر ش افیت نوانین نظارت کند (ییژه،
 .)299-223 :1931اما در این میان ،شورای نگهبان برای جبران فقدان مبنای الزم در نانون
اااای برای اصل ش افیت ،از راهکاری ییژه بهره میجوید .در این راهکار ،چون برای
افهارنظر در مورد مصوبات مجلس شورای ااالمی ،فقدان «ابهام» در آنها ضریری اات،
شورای نگهبان از این طریق مجلس شورای ااالمی را یادار میکند تا نوانینی با ابهامهای
هرچ کمتر ب تصویب براانند .ب بیان دیگر ،شورا در عین اینک مقدمات الزم را در مصوبات
مجلس برای ای ای یفی ی خویش مهیا میکند ،ش افیت الزم را در نوانین نیز مطالب میکند.
ازاینری تضمین اصل ش افیت در نظری های شورای نگهبان تابعی از یفایف آن ،یعنی صیانت
از نانون اااای ی نظارت شرعی ،ب شمار میرید ی همین نقش تبعی موجب میشود تا ریندی
مشخص در این نوع نظارت یجود نداشت باشد .مثالهای ذیل ،نمون هایی از این ریی های
متغیر را ب تصویر میکشد.
موضع شورای نگهبان در خصوص مسئل ی ش افیت نانون برای ایلین بار در نظر این شورا
در خصوص «طرح توزیع عادالن ی آب» در تاریخ  1961/4/9بیان شده اات .شورا در نظر
خود اشعار میدارد« :تعاریف ی اصطالحات فنی ی عنایین نانونی اگر مبین نباشد تصویب
نانون م هوم صحیح ی معنای معقولی سیدا نمیکند ی ایکال این تعاریف ب سس از تصویب
نانون ی آییننام ای ک بعداً تصویب خواهد شد ،مصوب را غیرمعتبر ی افهارنظر دربارهی آن را
از لحاظ انطباق با موازین شرعی ی نانون اااای غیرممکن میاازد» (مرکز تحقیقات شورای
نگهبان ،1984 ،ج .)223-228 :19با اینک از یک منظر آنچ در اینجا مدنظر شورا بوده ،لزیم
رعایت اصل  82نانون اااای ی عدم ت ویض تقنین ب دیگری اات ،لکن با توج ب اینک
شورای نگهبان این مصوب را ب طور کامل ی بدین اعالم نظر جزییتر ب مجلس شورای
ااالمی عودت مینماید ،ناگ ت سیداات ک مسئل ی ش افیت اهمیت خاصی در نظرهای
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دادرس اااای ایران دارد .در نظری ی مذکور ،شورای نگهبان ب دی مقول ی مت ایت در
ش افیت نوانین سرداخت اات :نخست ،لزیم مبین بودن تعاریف ی اصطالحات ب منظور
افهارنظر از جهت انطباق با موازین شرعی ی نانون اااای ی دیم ،لزیم ش افیت ی فقدان ابهام
در موضوع احکام نانونی ک مکمل مقول ی نخست اات .ب بیان دیگر ،شورای نگهبان دی نوع
ش افیت «حکمی» ی «موضوعی» را برای مصوبات مجلس ضریری میداند.
نظر تاریخ  1962/1/28شورای نگهبان در خصوص «الیح ی بیم ی محصوالت کشایرزی»
تأکید شورای نگهبان در خصوص ش افیت حکمی نوانین را مشخص میکند .در بند  2این
نظری  ،شورا فقدان ش افیت در یکی از تبصرههای این الیح را با صراحت متذکر شده اات:
«با توج ب ابهامی ک در تبصرهی یک موجود اات ی اختالفنظر میان مخبر کمیسیون مربوط
ی نمایندگان یزارت کشایرزی در ت سیر آن نیز مؤید آن اات ،باید در جمل بندی ی عبارات
این تبصره تجدیدنظر شود تا معلوم شود ک تصمیمگیری شورا تا چ حد ی در چ محدیدهای
اات ی مسئولیت یزیر کشایرزی در نبال تصمیمات این شورا ب چ کی یت اات» (مرکز
تحقیقات شورای نگهبان ،1984 ،ج.)921 :19
تا اال  1338شورای نانون اااای فرانس بعضاً ب صورت جست ی گریخت بر مسئل ی
ش افیت نوانین نظارت میکرد ،اما این نظارت دارای ااختاری دنیق ی مبتنی بر نانون اااای
فرانس نبود .نقط ی عطف نظارت شورای نانون اااای برای نظارت بر ش افیت نوانین در
تصمیم شمارهی

98-401DC

ب تاریخ  11ژیئن  1338اات .در این تصمیم شورای نانون

اااای فرانس مادهی  94نانون اااای اال  1328را ب عنوان مبنای اصل ش افیت ب رامیت
شناخت ( .)BEN MERZOUK, 2003: 395در این تصمیم ب نظر میراد ک شورای نانون
اااای بین مقررات نانض اصل فقدان صالحیت من ی ی نانض اصل ش افیت مرز دنیقی
ترایم کرده اات .اما ریند شنااایی اصل ش افیت باز هم ادام یافت ی در تصمیم شمارهی
 2001-455DCب تاریخ  12ژانوی ی  2112این مرجع برای نخستین بار آشکارا از اصل ش افیت
ب عنوان اصلی یاجد ارزش نانون اااای نام برد (.)VALEMBOIS, 2002: 281
در تحلیلی از ریی ی دی مرجع مذکور میتوان گ ت ک شورای نگهبان نظارت بر ش افیت
نوانین را در سیوند با اصل نانونی بودن جرائم ی مجازاتها در مصوبات کی ری با جدیت
بیشتری دنبال میکند .همین امر در حوزهی ش افیت نوانین مالی ی ب ییژه تعهدات مالی نیز
نابل مشاهده اات .در این گریه از نظری ها ،شورا مرانب اات تا در نتیج ی ابهامهای موجود
در نوانین بار مالی مضاعف بر بودج ی ااالن بر دیلت تحمیل نشود )21( .این امر در حالی
اات ک شورای نانون اااای فرانس نیز برای نظارتهای خود ب دنبال محمل نانون اااای
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اات ی برای تحرک بیشتر نظارت بر ش افیت نوانین ،این مقول را با دیگر اصول حقوق
اااای سیوند میدهد.

 .3-3ثبات
شورای نگهبان داشتن ثبات نوانین را گامی در رااتای «نظام صحیح اداری» نلمداد کرده
اات .در تاریخ  1971/1/12نظر شورا در مورد «طرح تغییر جدیل حقوق ی ضوابط سرداخت
مستخدمین مشمول نانون ااتخدام کشوری ی نضات» مبین همین موضوع اات ی تأکید
میکند ...« :همچنین مادهی  19ک داللت بر یکسال بودن این نانون دارد صرفنظر از اینک این
ترتیب با نظام صحیح اداری مغایر میباشد ،با مادهی  2ی تبصرهی  8ک برای اال 71طبق
همین مصوب تعیین تکلیف شده اات متنانض ب نظر میراد» (مندرج در اامان ی جامع
نظرات شورای نگهبان ب آدرس اینترنتی .)http://nazarat.shora-rc.ir :همچنین شورای نگهبان
نانون بیثبات را برهمزنندهی نظام اداری کشور تلقی میکند ک بیشک امنیت حقونی
شهریندان را خدش دار خواهد ااخت .این نظارت شورا بر مسئل ی ثبات ،امری بدیع اات؛
هرچند ب همین یک مورد ختم میشود ی در نظارتهای بعدی مورد توج نرار نگرفت اات.
بدیهی اات ک این مسئل نباید از نگاه اعضای محترم شورای نگهبان مغ ول بماند ک یجود
نوانین بیثبات ،آایب دیگری ب عنوان «تورم تقنینی» خواهد داشت ک هم مقامات را در
مرحل ی اجرا با انبوهی از نوانین نااخ ی منسوخ مواج میکند ی هم احتمال تعرض ب حقوق
بنیادین افراد را افزایش خواهد

داد)22(.

 .4-3تحققپذیری و قابلیت اجرا
تحققسذیری ی نابلیت اجرای نانون نقش چشمگیری در نظرهای شورای نگهبان دارد .در
تاریخ 1963/2/11شورا در نظری در مورد «طرح نانونی ایجاد تسهیالت برای ایثارگران انقالب
ااالمی ی جنگ تحمیلی» ،ب مجلس شورای ااالمی تذکر میدهد« :در ارتباط با مادهی  11با توج
ب اایر نوانین ی مصوبات ک برای طبقات دیگر نیز درصدهایی تعیین شده ،باید نابل اجرا بودن آن
در نظر گرفت شود؛ با احتسابی ک شده فاهراً اهمی ها از صددرصد تجایز میکند» (مندرج در
اامان ی جامع نظرات شورای نگهبان ب آدرس اینترنتی.)http://nazarat.shora-rc.ir :
این مورد جزء تذکرات شورای نگهبان اات ی مصداق نظارت شورای نگهبان ی تطبیق
مصوبات ب معنی کامل ی دنیق کلم نرار نمیگیرد .در ریی ی شورای نگهبان معموالً نسمتی
تحت عنوان تذکرات یا یادآیری در برخی از نظرهای ارائ شده یجود دارد؛ ازاینری دی بحث
جداگان اند؛ لکن در بررای ریی ها مشخص میشود ک طی االهای اخیر ،شورای نگهبان
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عملی شدن تذکرات خود را ب جد سیگیری میکند ی در نظرهایی ک در مراحل دیم ی اوم
ارائ میدهد ،بر عملی شدن اصالحاتی ک در نالب تذکرات مدنظر داشت  ،تأکید کرده اات.
برای مثال شورا در نظری ی مرحل ی ایل خود در تاریخ  1934/9/27در خصوص «طرح
نحوهی فعالیت احزاب ی گریههای ایاای» در نسمت تذکرات بیان کرده اات« :تذکر :1در
بند  2مادهی یک ،اگر منظور از مجمع عمومی ،هم ی اعضای حزب نیست ،نیازمند اصالح
عبارتی اات» .فاهراً این تذکر از اوی مجلس مورد توج نرار نگرفت ی ازاینری شورای
نگهبان در نظری ی مرحل ی دیم ک در تاریخ  1934/3/11در خصوص همین مصوب ارائ
کرده اات ،بیان میکند« :ب تذکر بند  1این شورا عمل نگردیده اات» (مندرج در اامان ی
جامع نظرات شورای نگهبان ب آدرس اینترنتی.)http://nazarat.shora-rc.ir :
این دغدغ ی شورا گاهی ب انجام توصی هایی عملی ب مجلس در خصوص شیوهی انشای
نوانین منجر شده اات ی در تاریخ  ،1974/2/13نظر شورا در مورد «الیح ی تشکیالت،
یفایف ی انتخابات شوراهای ااالمی اراار کشور ی انتخابات شهرداران» ب ریشنی ب این امر
داللت دارد .در این خصوص شورا تأکید میکند با توج ب اینک نصابهایی ک در بعضی از
بندهای مادهی  7الیح ی مذکور ب منظور تعیین اعضای شوراها نید شده ،موجب تداخل اات
ی در نتیج مشکالت اجرایی را در بر خواهد داشت ،منااب اات در این خصوص از جمعیت
کمتر شریع ی ب جمعیت باالتر ختم شود (مندرج در اامان ی جامع نظرات شورای نگهبان ب
آدرس اینترنتی.)http://nazarat.shora-rc.ir :
شورای نگهبان در برخی از نظرهای خود از صالحیتهای نانونی نهادها ی ارگانها نیز
غافل نبوده اات ی عدم تعیین تکالیف برای هر اازمان ی داتگاه دیلتی را بدین توج ب
صالحیتهای نانونی ی فلس ی یجودی این اازمانها را غیرمنطقی ،غیرنانونی ی منجر ب
اشکاالت اجرایی میداند« .طرح الحاق موادی ب نانون ااماندهی ی حمایت از تولید ی
عرض ی مسکن» در تاریخ  1988/12/12مورد ایراد شورای نگهبان نرار میگیرد ،زیرا تبصرهی
بند  2مادهی  1این طرح صدیر اند را ب عهدهی بنیاد مسکن انقالب ااالمی میگذارد،
درحالیک از صالحیتهای ذاتی اازمان ثبت ااناد ی امالک کشور اات (مندرج در اامان ی
جامع نظرات شورای نگهبان ب آدرس اینترنتی.)http://nazarat.shora-rc.ir :

 .5-3عادالنه بودن قانون
نخستین جلوههای تالش برای عادالن شدن ماهیت نوانین در نظر شورای نگهبان در تاریخ
 1961/3/4در مورد «الیح ی نانونی معادن» مشاهده میشود .در این نظر شورا ب نوعی در مقام
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دفاع از حقوق شهریندی برآمده ی افهار داشت اات« :در مادهی  91ب لحاظ اینک تأیید یزارت
معادن ی فلزات مالک مثبت بودن عملیات اکتشافی مقرر شده ی در صورت اختالف بین یزارت
معادن ی صاحب سریان  ،رایدگی ی رفع اختالف را ب دادگاه صالح ارجاع ننموده اات ،رعایت
حق صاحب سریان نشده اات» (مرکز تحقیقات شورای نگهبان ،1984 ،ج.)216 :19
نظر تاریخ  1961/12/26شورای نگهبان در خصوص «الیح ی بودج ی اال 1962کل
کشور» ب طور صریحتری بر مسئل ی عادالن بودن نانون داللت دارد .در این الیح ی شورا
افهار داشت اات« :در مورد نسمت اخیر تبصرهی  92این نکت را متذکر میشود ک اازمان
تبلیغات را ملزم ب صرف دیاوم بودج ی خود در ریاتاها نموده اات درصورتیک تبلیغات
ااالمی علیاالصول باید با توج ب امکانات اازمان در نقاطی ک نیاز بیشتر اات انجام شود»
(مرکز تحقیقات شورای نگهبان ،1984 ،ج.)992 :12
شورای نگهبان در مورد «الیح ی اجازهی تأایس شرکت اهامی داریخان در مناطق
محریم ی نیازمند کشور» ب تاریخ  1964/3/21مباشرت دیلت در تصدی مشاغلی مانند موضوع
الیح را خارج از محدیدهی یفایف دیلت ی مغایر با اصل  44نانون اااای دانست ی در ادام
در رااتای معطوف ب عدالت کردن نانون تأکید کرده اات ...« :بدیهی اات در مناطقی ک
کمبود داری محسوس ی موجب زحمت اهالی باشد ،دیلت موفف اات با توزیع مستقیم داری
ی یا با تشویق ی کمک ب دایطلبان تأایس داریخان اندام نماید» (مرکز تحقیقات شورای
نگهبان ،1984 ،ج.)229 :12
ب نظر میراد ک مبنای نظرهای شورا در دی مورد مذکور ،بیشتر «عدالت

توزیعی»()29

اات؛ لکن آنچ مسلم اات ،مبنای شورای نگهبان در عدالت ،عدالت توزیعی ااالمی اات
ک دارای اهدافی از جمل تأمین نیازهای اااای برای هم  ،تقلیل نابرابریها در درآمد ی
ثریت ،تزکی باطنی سرداختکننده ی تص ی ی اموال ای ،تقویت حس برادری میان مردم ی...
اات (زرنا .)23-27 :1973 ،تأمین این نوع عدالت در متن ی محتوای نانون ،یقیناً بیشترین
کی یت را برای نواعد حقونی ب ارمغان میآیرد.

 .6-3تناسب و انسجام
شورای نگهبان همواره مسئل ی هماهنگی ی تنااب در شیوهی نگارش نوانین را مورد
توج داشت اات .مسئل ی تنااب ی انسجام را میتوان در ذیل اصول فنی نانونگذاری مورد
اشاره نرار داد ک از دی نظر نابل بررای اات :نخست اصول مربوط ب زبان متن ی دیم اصول
مربوط ب ااختار متن .در زیر نظرهای شورای نگهبان تحت این دی عنوان بررای میشود.
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 .1-6-3اصول مربوط به زبان متن
این نظارت در دی نالب صورت میگیرد :نخست تذکر در خصوص ابهامات متن نانون ی
دیگری تذکر در خصوص اغالط تایپی ی نگارشی.
 .1-1-6-3تذکر در خصوص ابهامات متن قانون
این ابهامات اغلب ب صور گوناگونی مانند مجملگویی ی عدم تعیین تکلیف دنیق برای
مقام اجرای نانون ،یجود شائب ی برداشتهای متنانض ی مت ایت از نوانین ،ناراا بودن
عبارات ب نحوی ک ممکن اات ب عدم اجرا ،اجرای ناصحیح یا اوءاات اده از نانون منجر
شود ،عدم ارائ ی تعاریف جامع ی مانع از عنایین خاص فقهی ،عدم امکان اعالم نظر در
خصوص مغایرت با شرع ی نانون اااای ب دلیل ابهام در متن نانون ،نقض حقوق افراد ب دلیل
ابهامات متن نانون ی ...تواط شورای نگهبان مورد تذکر نرار گرفت اات .ب عنوان مثال
میتوان ب نظرات شماره  6136تاریخ 4311 ،79/2/12تاریخ 41312 ،78/4/8تاریخ،83/12/28
 9366تاریخ 32/11/18ی ...اشاره نمود (مندرج در اامان ی جامع نظرات شورای نگهبان ب
آدرس اینترنتی.)http://nazarat.shora-rc.ir :
 .2-1-6-3تذکر در خصوص اغالط تایپی و نگارشی
تذکرات شورای نگهبان در خصوص اغالط تایپی ی نگارشی نوانین نیز در موارد متعددی ارائ
شده ی ب طور کلی میتوان گ ت ک این ایرادها ب دالیل گوناگونی مانند اغالط تایپی ی جاب جایی
حریف ی کلمات ،بیدنتی در تقدم ی تأخر شمارههای مواد ی تبصرهها ،اات اده نکردن از کلمات
فارای ی ریان در عبارات نانونی ،ایرادهای نگارشی ی عدم رعایت نواعد داتور زبان ،یجود حشو
در برخی عبارات ،بیتوجهی ب نبود خارجی برخی از نهادها ی اازمانها در برخی از مقاطع
خاص ،ایجاد تبصره بر تبصره برخالف شیوههای معمول نانوننویسی ،بیتوجهی ب تعداد ی
شمارههای مواد در ارجاعات بینمتنی ،انجام ندادن ترجم های دنیق ی ریان از اااانام های
اتحادی ها ی ارگانهای بینالمللی هنگام تصویب نانون الحاق ایران ب این اازمانها ،اراال
مصوبات مجلس در ایراق غیررامی فاند امضا ی بدین تعیین مواد ی تبصرههای مصوب ی ...اعالم
شده ی مجلس شورای ااالمی نیز همواره اهتمام ییژهای ب برطرف کردن این ایرادات داشت اات.
ب عنوان مثال میتوان ب نظرات شماره 4399تاریخ 8974 ،61/2/91تاریخ48974 ،66/9/28
تاریخ 2192 ،31/7/26تاریخ 32/11/13ی ...اشاره نمود.

 .2-6-3اصول مربوط به ساختار متن
گاهی شورا ناهماهنگی یا تنانض را در صدر ی ذیل یک ماده گوشزد کرده ی گاهی این
ناهماهنگی بین مواد مختلف یک نانون یجود داشت اات.

نظارت بر کیفیت قوانین در رویهی شورای نگهبان

97

 .1-2-6-3هماهنگی در صدر و ذیل یک ماده
نخستین بار مسئل ی هماهنگی در نظر شورا با عنوان «عدم تجانس» مورد مدان نرار گرفت ی در
تاریخ  1963/2/11در خصوص «طرح نانونی ایجاد تسهیالت برای ایثارگران انقالب ااالمی ی
جنگ تحمیلی» افهار داشت اات« :مادهی  99ک نوع مجازات ی مرجع آن را تعیین کرده با
تبصرهاش ک تعیین آنها را ب عهدهی هیأت رایدگی ب تخل ات اداری گذاشت نامتجانس اات»
(مندرج در اامان ی جامع نظرات شورای نگهبان ب آدرس اینترنتی.)http://nazarat.shora-rc.ir :
این تنانضها ممکن اات بین یک ماده ی تبصرههای آن نیز یجود داشت باشد ک نمون ی
آن در نظر تاریخ  1978/2/28در مورد «طرح لزیم رایدگی دنیق ب شکایات دایطلبین
ردصالحیت شده در انتخابات مختلف» مورد تذکر نرار گرفت اات ...« :تبصره یک از جهت
عبارتی نیز در بعضی موارد با اصل مادهیاحده تنانض دارد ک باید اصالح شود (مرکز تحقیقات
شورای نگهبان ،1984 ،ج.)843 :3
 .2-2-6-3هماهنگی در مواد مختلف یک قانون
از نظر شورای نگهبان ،ناهماهنگی در مواد یک نانون امکان ینوع خأل نانونی را ایجاد میکند.
در تاریخ  1974/2/13شورا در خصوص «الیح ی تشکیالت ،یفایف ی انتخابات شوراهای ااالمی
اراار کشور ی انتخابات شهرداران» افهار داشت اات« :مادهی  111با تبصرهی  1بند  23مادهی81
در تعارض اات ی منجر ب خأل نانونی میشود ک باید اصالح شود» (مندرج در اامان ی جامع
نظرات شورای نگهبان ب آدرس اینترنتی.)http://nazarat.shora-rc.ir :
تعارض در مواد مختلف ممکن اات ب صورت ناهماهنگی در برخی از عبارتهای دی ماده
باشد ک این امر در نظر تاریخ  1932/1/12شورای نگهبان در مورد «طرح اااانام ی شرکت ملی
ن ت ایران» مورد توج نرار گرفت اات« :در مادهی  8عبارت «از اجتماع نمایندگان صاحب اهام
تشکیل میگردد» با عبارت «متعلق ب دیلت جمهوری ااالمی ایران» در مادهی  4متعارض اات
(مندرج در اامان ی جامع نظرات شورای نگهبان ب آدرس اینترنتی.)http://nazarat.shora-rc.ir :

نتیجهگیری
با توج ب مجموع مطالب سیشگ ت  ،نتایج این سژیهش ب شرح ذیل اات:
 .1در دنیای امریز عالیهبر ییژگیهای شکلی ی عام نانون ،ب ییژگیهای کی ی نوانین نیز
توج میشود ی در انت حقونی کشور فرانس  ،شورای نانون اااای این کشور ،عالیهبر
تطبیق نوانین عادی با نانون اااای ،بر ییژگیهای کی ی نوانین مصوب نیز نظارت میکند.
ییژگیهایی مانند هنجاریت ،ش افیت ی ثبات از جمل ییژگیهای کی ی مورد نظر شورای
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نانون اااای فرانس اات ی با تأملی در آرای حقوندانان مختلف ،میتوان مواردی مانند
تحققسذیری ،عادالن بودن ی تنااب را نیز ب این فهرات اضاف کرد.
 .2فرض ایلی آن اات ک یفی ی دادرس اااای صرفاً صیانت از نانون اااای ی
جلوگیری از تصویب ی اجرای نوانین مخالف با هنجار برتر جامع اات؛ اما هم شورای نانون
اااای فرانس ی هم شورای نگهبان در ایران ،در ضمن انجام یفایف اصلی خود ،از تصویب ی
اجرای نوانین فاند کی یتهای الزم جلوگیری میکنند .درحالیک شورای نانون اااای فرانس ،
با اتکا ب برخی از اصول نانون اااای ی حقوق بنیادین ،ب صورت ش اف ی صریح ،برخی از
ییژگیهای کی ی نوانین را مورد انجش نرار میدهد ،در بیشتر مواردی ک شورای نگهبان
چنین نظرهایی ارائ کرده ،مستند ب اصول نانون اااای یا موازین شرعی بوده اات ،ک البت
غیرمستقیم ب موضوع کی یت تقنین هم ارتباط مییابد ،یلی شورا مستقیماً ب این موضوع نظری
نداشت اات .برای مثال ،اگر شورای نگهبان متن را مبهم دانست  ،ب این دلیل بوده ک متن باید
نابل فهم باشد ،تا شورا بتواند آن را مهیای انطباق با شرع ی نانون اااای اازد ی اگر مغایر
حقوق مردم دانست  ،مستند ب اصول فصل اوم یا اایر اصول نانون اااای بوده یا مغایر
موازین شرع دانست اات.
 .9نظارت بر کی یت نوانین تواط شورای نگهبان نانون اااای جمهوری ااالمی ایران را
نباید چندان امری غیرموج ی اندامی فرانانونی نلمداد کرد؛ چ اینک مواردی مانند ریح حاکم
بر نانون اااای ،سااداری از موازین شرعی ی تأمین حقوق ی آزادیهای بنیادین افراد ،مبانی
توجیهی این نوع از نظارت شورا نلمداد میشوند.
 .4هرچند شورای نگهبان ،در ضمن نظارتهای اااای ی شرعی خود ،بعضاً نظارت بر
کی یت نوانین را در ریی ی عملی ب منص ی فهور راانده ،رییکرد شورا در موارد گوناگون از
بهنجار بودن ،عادالن بودن ی ش اف بودنِ نوانین ،فاند اصول ی ضوابط متقن ی نابلاحصایی
اات .ب نظر میراد علت این امر آن اات ک شورا اصوالً ب این ییژگیها هیچ نظری ندارد،
بلک آنچ برای شورا مهم بوده ،رعایت موازین شرع ی نانون اااای اات ک گاه شامل این
ییژگیها نیز بوده ی گاه نبوده اات.
 .2در هر حال ،با یجود نشان هایی از رییکرد نظارت بر کی یت نوانین در ریی ی شورای
نگهبان ،هنوز تحلیلی جامع در این خصوص در نظری های مذکور یجود ندارد ی بر این اااس،
ب نظر میراد ک ریی ی مرجع صیانت از نانون اااای جمهوری ااالمی ایران باید معیارهای
کی ی نوانین را فراهم ی ارائ کند.
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چکیده
اصطالح «حل معضالت نظام» در بند  8اصل  111نانون اااای ب عنوان یکی از یفایف ی
اختیارات رهبری ب کار رفت اات .ابهاماتی در خصوص این بند یجود دارد ،مانند مرجع ی
مالک اعالم ی تشخیص معضل ی همچنین مرجع نهایی ارائ ی راهحل برای معضل ک در این
مقال  ،با ریشی توصی ی -تحلیلی تالش شده تا ب این سراشها سااخ داده شود .در این زمین
با دنت در مشریح مذاکرات شورای بازنگری نانون اااای آشکار میشود ک هر معضلی ک
از طرق عادی نتوان آن را حل کرد ،تواط رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل
میشود .همچنین مطابق با آییننام ی داخلی مجمع ی ریی ی عملی آن ،رهبری سس از اعالم
موضوعی تواط مقامات اجرایی ی ایاای کشور ،چنانچ موضوعی را معضل تشخیص دهد،
ب مجمع ارجاع میدهد؛ ازاینری مجمع نمیتواند مستقیماً در امری ب عنوان حل معضل یرید
داشت باشد ،مگر اینک رهبر ب آن ارجاع داده باشد .آییننام ی داخلی مجمع ،مجمع را در حل
معضالت ب عنوان هیأت عالی مستشاری برای رهبر نلمداد میکند .همچنین از ریی ی عملی
ب نظر میراد ک رهبری با توج ب طریقی ک مجمع فراریی ایشان نرار میدهد ،عمل
میکند؛ هرچند ممکن اات در مواردی طریق ارائ شده را مقید ی مشریط اازد.
واژگان کلیدی :اختیارات رهبری ،اصل  111نانون اااای ،مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،معضالت نظام.

* نويسندهي مسئول

E-mail: M.nejabatkhah@gmail.com

**E-mail: Jtaghizadehd@yahoo.com
*** E-mail:Nafiseh.zarifi68@gmail.com

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 31

24

مقدمه
براااس اصل حاکمیت نانون ،نانون اااای یفایف ی اختیارات حکومت را در بخشهای
مختلف ب نحو منطقی توزیع کرده ،ب طوریک هیچ امری از امور جامع بالتکلیف نمیماند ی
نوای حکومتی براااس ضوابط مشخصی ،همچنان ک در اصل  27نانون اااای نیز تأکید شده
اات ،اعمال میشوند (هاشمی .)746 :1972 ،لکن باید توج داشت ک در برخی موارد نظام
ایاای کشور دچار چالشهایی سیشبینینشده ی یضعیتهای بحرانی ی غیرطبیعی ی نیز
گرههای کور نانونی ی اجرایی میشود ک ریند طبیعی امور ی نظم جامع را با مشکل مواج
میاازند ی حلیفصل آنها از طرق عادی امکانسذیر نیست (رجائی .)44 :1981 ،در چنین
مواردی انتظار میرید ک برای ح ظ نظام ایاای کشور ی جلوگیری از بریز اختالل در امور،
راهحلی برای معضالت نظام جستیجو شود .در این زمین در اصل  16نانون اااای فرانس
چنین اختیاری برای رئیسجمهور در نظر گرفت شده ک اگر نهادهای جمهوری ،ااتقالل ملی،
تمامیت ارضی ی اجرای تعهدات بینالمللی را در معرض مخاطره ی ریند عادی نوای حاکم را
مختل دید ،تصمیمات مقتضی را سس از مشورت با برخی مقامات عالی ی کشور اتخاذ کند
(مهرسور .)276 :1934 ،در کشور ما نیز ،با توج ب تجربیات دهاال ی کشور سس از سیریزی
انقالب ،در بازنگری نانون اااای ،در بند  8اصل  111نانون اااای« ،حل معضالت نظام ک
از طرق عادی نابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» در یفایف ی اختیارات
رهبری مقرر شده اات.
آنچ در این بند از اصل  111نانون اااای محل تأمل جدی ب نظر میراد ،م هوم ی
مصداق معضلی اات ک از طرق عادی نابل حل نباشد .ب نظر میراد ک نانون اااای مرجع
تشخیص این مسئل را ک امری ب عنوان معضل ب شمار میآید ب گون ای ک از طرق عادی نابل
حل نباشد ،شخص رهبری دانست اات .همچنین چگونگی حل معضل را بر عهدهی شخص
رهبری نرار داده اات ک البت از طریق مجمع صورت میگیرد؛ اگرچ ابهاماتی در این زمین
یجود دارد .در مورد اخیر نکت ی حائز توج اینک در نانون اااای برخالف بند  1اصل 111
ک ب تعیین ایااتهای کلی نظام سس از مشورت با مجمع ب عنوان یکی از یفایف ی
اختیارات رهبری تصریح شده ،در بند  8اصل  ،111نانونگذار از عبارت «از طریق مجمع
تشخیص مصلحت نظام» اات اده کرده اات ک میتواند افادهی بار معنایی مت ایتی را بکند.
ازاینری یاکایی نظام حقونی حاکم بر حل معضالت نظام ،در نظم اااای کشور اهمیت دارد.
با این توصیف ،این مقال در نظر دارد تا با تأملی در نظم حقوق اااای ایران ب این سراشها
سااخ دهد ک ایالً ،آیا میتوان مالک ی ضابط ی خاصی را در تشخیص یک امر ب عنوان
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«معضل» غیرنابل حلِ از طرق عادی در موارد ارجاعشده از اوی رهبری شنااایی کرد؟ ثانیاً،
آیا رهبری ملزم ب سذیرش طریق ی ارائ شده تواط مجمع برای حل معضالت اات یا اینک
مجمع ب عنوان طریق حل معضل ،مرجعی تعیینکننده نیست ی صرفاً نقش مشورتی دارد؟ برای
جستیجوی سااخ این سراشها ،ب ریشی توصی ی-تحلیلی ی با تکی بر مقررات موجود ی
ریی ی عملی رهبری ی مجمع ،مرجع اعالم ی تشخیص معضل )1(،معیارهای اعالم ی تشخیص
معضل ( )2ی مرجع ارائ ی راهحل معضل ( )9ب ترتیب بررای میشوند.

 .1مرجع اعالم و تشخیص معضل
بسیاری از مشکالتی ک در نظام ایاای حادث میشوند ،در حد اختالف بین نوا هستند ک
موضوع بند  7اصل  111نانون اااای نرار گرفت اات ی برخی مشکالت هم هرچند سیچیده
ب نظر میراند ،راهحل آن را میتوان در نانون اااای یا فرایندهای ایاای ی حقونی کشور
یافت .ازاینری تشخیص اینک چ امری را میتوان معضل نلمداد کرد ،اهمیت زیادی دارد ی
اینک چ مراجعی میتوانند بریز یک معضل در نظام را شنااایی ی اعالم کنند ،موضوع مهمی
اات .ازاینری در ادام ب ترتیب ب موضوع مرجع اعالم ی تشخیص معضل سرداخت میشود.

 .1-1مرجع اعالم معضل
در ایلین آییننام ی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب  1966/11/24ی  1966/12/4این
مجمع ک ب تأیید امام رایده بود ،صرفاً براااس ذیل مادهی  11این آییننام ک حسب نظر امام
درج شده بود ،مقرر شده بود ک مجمع میتواند در «موضوعات ی مسائل مهم » با موافقت اکثریت
اعضای حاضر در مجمع تصمیمگیری کند (مهرسور ،)264 :1934 ،یلی در خصوص اینک چ
کسانی میتوانند این موضوعات ی مسائل مهم را اعالم کنند ،اکوت کرده بود؛ لکن اینگون
بود ک اغلب نهادها ی مقاماتی ک موضوع مربوط ب آنها بود ،با نام نگاری ب امام خمینی اعالم
معضل میکردند .ب طور مثال ،مدیرکل ینت اتاد مبارزه با مواد مخدر طی گزارشی جامع ی کامل
از یضعیت موجود در شرق کشور ی اعتیاد در شهرها ب امام ،این موضوع را ب عنوان «معضل»
اعالم کردند (ن.ک http://www.farhangnews.ir/content/130464 :مصاحب با اردار مهدی ابویی) ی
در این موارد مجمع حسب ارجاع امام مبادرت ب یضع نانون میکرد .بعدها در تاریخ
 1967/11/8امام اختیار نانونگذاری را ک ب تعبیر امام ،ب انتضای «مصلحت نظام ی ااالم» برای
باز کردن اریع «گرههای کور نانونی» بوده ،از مجمع الب کرده ی صالحیت مجمع را ب رایدگی
ب موارد اختالف بین مجلس ی شورای نگهبان محدید کردند (مهرسور 92 :1971 ،ی .)41-41
لکن حل معضالت نظام در مواردی ک از طرق عادی حلشدنی نیست ،در بازنگری نانون
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اااای در ذیل یفایف ی اختیارات رهبری در اصل  111گنجانده شد با این نید ک «از طریق
مجمع تشخیص مصلحت نظام» صورت سذیرد .با یجود این ،در ایلین آییننام ی مصوب
مجمع سس از بازنگری نانون اااای ک در  68/8/2ب تصویب مجمع ی در  68/3/21ب تأیید
رهبری راید ،همچنان اشارهای ب مرجع اعالم معضل صورت نگرفت .اما در بازنگری
آییننام ی داخلی مجمع در  1976/8/9ک ب تأیید مقام رهبری نیز راید ،در فرازی از بند «ب»
مادهی  27مقرر شد« :در مورد معضل ک از اوی مقام معظم رهبری ارجاع میشود ،سس از
طرح ی توضیح مسئل  ،یزیر یا رئیس داتگاه مربوط ک معضل را مطرح کرده اات ،توضیح
خواهد داد .»...از مادهی مذکور چنین اات اده میشود ک مرجع اعالم معضل ،یزیر یا رئیس
داتگاه مرتبط با موضوع معضل اات .همچنان ک در اردیبهشتماه  1987یزیر ینت کشور با
اشاره ب برخی از موارد مبهم ی مشکلآفرین در نانون انتخابات ی چرخ ی اجرایی آن ،نام ای
خطاب ب رهبری نوشت ی درخواات کرد ک موضوع ب عنوان یک «معضل» در مجمع بررای
شود ی راهکارهایی برای آن اندیشیده شود (شریعتمداری .)2 :1988 ،با این حال ،از ریی ی
عملی چنین برمیآید ک رؤاای نوا نیز در مقاطعی ب اعالم معضل سرداخت اند ی حسب ارجاع
مقام رهبری ،مجمع در خصوص این موارد بررای ی اعالمنظر کرده اات .ب طور مثال ،معضل
ناشی از «مادهی  212الیح ی برنام ی چهارم تواع » ک در ادام ب آن بیشتر اشاره خواهد
شد ،تواط رئیس ینت مجلس شورای ااالمی ب مقام رهبری اعالم شده اات .همچنین در
معضل کی یت انتخاب رئیس بانک مرکزی ،رئیسجمهور ینت ب مقام رهبری نام ای نوشتند ی
در نتیج  ،رهبری هم این موضوع را ب عنوان معضل ب مجمع ارجاع دادند (جوادی:1983 ،
931؛ رضاییزاده ،نیکونهاد ی آئین نگینی.)126 :1932 ،

 .2-1مرجع تشخیص معضل
نکت ای ک در خصوص بند  8اصل  111نانون اااای نابل تأمل ب نظر میراد ،این اات
ک آیا هر موضوعی ک ب عنوان معضل از اوی رهبری ب مجمع ارجاع میشود ،اااااً باید
ب عنوان معضل حلنشدنی از طرق عادی تلقی شده ی راهحل ااتثنایی برای آن تواط مجمع
ارائ شود یا اینک مجمع از این صالحیت برخوردار اات ک ابتدا موضوع را از حیث معضل
بودن آن ی حلنشدنی بودن آن از طرق عادی بررای کند ی چنانچ شرایط مذکور را تشخیص
داد ،مراتب را حسب بند  8اصل  111سیگیری کند؛ با این توضیح ،در ادام ب نقش ی جایگاه
مقام رهبری ی مجمع در تشخیص معضل میسردازیم.
براااس تئوری یالیت فقی ی نقش ایشان در تدبیر ی مصلحتاندیشی مبتنی بر ح ظ نظام
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ااالمی ی ااتقرار نظم ی صلح ی ثبات در جامع (خسریی ،)131 :1939 ،ب نظر میراد ک
مرجع تشخیص معضل ی حل آن در موانعی ک از راه نانونی امکان عمل نباشد یا اضطرار،
ضریرت ی فوریت ایجاب کند ،مقام رهبری اات (نج یاا اد ی محسنی .)111 :1981 ،این
موضوع با توج ب جایگاهی ک طبق اصل  27نانون اااای مقام رهبری در رابط با نوای
ا گان از آن برخوردار اات ی براااس آن ،نوا باید زیر نظر یالیت مطلق ی امر ی امامت یی
اعمال شوند ،موضوعیت بیشتری مییابد.
در زمان رهبری امام ،تشخیص معضل تواط ایشان صورت میگرفت؛ چنانچ سس از
نام ی مدیرکل ینت اتاد مبارزه با مواد مخدر ب امام ،ایشان حل معضل را ب مجمع یاگذار
کر دند .معضالت اااای در کشور ک از همان ابتدا مشخص بود رفع آن از مجاری متعارف
نانونی امکانسذیر نیست ،با نظر موافق امام ب مجمع اپرده میشد (جوادی .)992 :1983 ،در
شورای بازنگری نانون اااای نیز ،تشخیص معضل بر عهدهی رهبری نلمداد شده ی افهار
شده اات« :حل معضالت نظام در مواردی ک مقام رهبری ارجاع میدهد این ب عهدهی
مجمع تشخیص مصلحت اات؛ یعنی رهبر سیشنهاد میدهد ،رهبر معضل را تشخیص میدهد
ی سیشنهادش را میدهد ب مجمع تشخیص مصلحت»(شورای بازنگری نانون اااای،1963 ،
ج )1649 :2همچنین افهار شده اات ک «این معضالت را رهبری ارجاع میدهد یعنی ار
خود نمیتواند شورای تشخیص مصلحت ،معضالت کشور را بیاید حل بکند» (صورت
مشریح مذاکرات شورای بازنگری نانون اااای ،1963 ،ج .)1649 :2در یانع مجمع هنگامی
در بحث معضالت یارد میشود ک معضل از اوی رهبری تشخیص داده شده باشد .اگر
رهبری تشخیص دادند ک موضوعی ب عنوان معضل برای کشور مطرح اات ی ب راهکارهای
مصلحتی احتیاج دارد میتوانند داتور دهند ک این موضوع ب عنوان یک معضل در داتور کار
مجمع نرار گیرد (جع ری.)193-198 :1981 ،
با این حال ،هرچند از فحوای مذاکرات شورای بازنگری چنین برمیآید ک تشخیص معضل
بر عهدهی رهبری نلمداد شده ،نظر دیگری مبنی بر امکان تشخیص معضل تواط مجمع نیز
مطرح شده اات ،ب گون ای ک تصویب «نانون تشکیل محکم ی عالی انتظامی نضات» ی «نانون
تخل ات ،جرائم ی مجازاتهای مربوط ب ااناد اجلی ی شناانام » را ک بدین ارجاع مشخصی
از اوی رهبری بودهاند ،ابب تقویت این نظر نلمداد کردهاند (ااکت .)972 :1987 ،لکن در این
زمین آنچ از عبارت صدر مادهی  26آییننام ی داخلی مجمع مصوب ( 1976در خصوص
معضالت نظام ی اایر اموری ک از طرف مقام معظم رهبری ب مجمع ارجاع میشود) ی
همچنین صدر بند «ب» مادهی  27این آییننام (در مورد معضل ک از اوی مقام معظم رهبری
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ارجاع میشود) برمیآید ،این اات ک تشخیص معضل ی ارجاع آن حسب نظر رهبری اات ی
مجمع خود در مقام این نخواهد بود ک موضوع را رأااً بررای کند ی حتی حلنشدنی بودن یا
نبودن معضل را تشخیص دهد .در اینجا نباید این مهم را از یاد برد ک در مواردی مقام
رهبری ،با یجود ارجاع ابتدایی موضوع ب عنوان معضل ب مجمع ،با توج ب اینک یجود
راههای نانونی برای حل معضل از اوی مجمع مورد ادعا نرار گرفت ،اات اده از راههای
نانونی را در ایلویت کار مجمع نرار دادهاند؛ همچنان ک در جریان بریز معضل مادهی 212
الیح ی برنام ی چهارم تواع  ،سیری ابالغی ی مورخ  1989/7/1رئیس دفتر مقام رهبری مبنی
بر داتور معظمل ب طرح ی بررای موضوع ب عنوان معضل برابر نظر رئیس مجلس شورای
ااالمی در مجمع ،در ابالغی ی مورخ  ،1989/7/3خطاب ب رئیس مجمع تأکید شده اات،
«شنیده شد ک راه نانونی برای طرح ی حل این مسئل در مجمع تشخیص مصلحت نظام یجود
دارد .شایست اات ابتدائاً از آن راه نانونی ک معضل را موضوعاً منت ی میکند اات اده فرمایید.
در غیر این صورت ،ابالغ نبلی ب نوت خود بانی اات» (جوادی.)931 :1983 ،
در ادام این اؤال سیش میآید ک از ریی ی مقام رهبری در تشخیص ی ارجاع برخی
مسائل ب عنوان معضل ب مجمع چ معیارهایی را ب عنوان معیارهای شنااایی ی اعالم این
مسائل ب عنوان معضل میتوان ااتخراج کرد؟

 .2معیارهای اعالم و تشخیص معضل
در االهای ابتدایی شکلگیری مجمع ،مسائلی ک ب عنوان معضل مطرح شدهاند ،معضالتی
بودهاند ک شرایط حاکم بر آن زمان مانند نوسا بودن انقالب ،عدم ت اایر دنیق ی یضعیت
جنگ ،در ارجاع آنها ب عنوان معضل بیتأثیر نبوده (مهرسور ی مالیری ،)24 :1981 ،همچنان
ک معضالتی همانند تعزیرات حکومتی در این فضا ارجاع شده اات .توضیح اینک در
 1966/12/91برای جلوگیری از ینوع تخل ات انتصادی ،سس از کسب تکلیف نخستیزیر
ینت از محضر امام برای اجازهی نیمتگذاری کاالها از طرف دیلت ی نیز مبارزه با
گران ریشی ،ب دیلت چنین اجازهای با این نید داده شد ک «در مصادیق با نظر ی مشورت
اکثریت رؤاای نوای ا گان الزم اات عمل شود» (خمینی مواوی ،1983 ،ج  ،)262 :21اما
با تشکیل مجمع ،در  ،1967/16/19امام ،طی نام ای خطاب ب رئیس ینت مجمع ،اختیار
تعزیرات حکومتی را با این توضیح ک «بحمداهلل تعالی کار جنگ بدین جا رایده» ،از دیلت
الب کردند ی ابراز داشتند ک «حدید تعزیرات ،چ شرعی ی چ حکومتی ،حق فقهای
جامعالشرایط اات؛ یلی برای جلوگیری از فساد ،الزم اات مجمع تشخیص مصلحت،
تشخیص مصالح را در اجرا ی عدم اجرا داده ،ی ب نحوی ک مصلحت را تشخیص میدهند
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عمل کنند» (خمینی مواوی ،1983 ،ج  .)118 :21ازاینری مالک در اعالم ی تشخیص معضل
در االهای ابتدایی ،خریج کشور از بحران ب دلیل جو حاکم بر آن زمان ،تسهیل در انجام
یفایف نانونی ی رایدن ب مقاصد مورد نظر داتگاه درخوااتکننده بوده اات .در این میان،
چ بسا موضوعی تحت عنوان معضل در مجمع تصویب میشود ی حال آنک اصالً معنای
معضل را متبادر ب ذهن نمیکند (نلیخانی .)72 :1986 ،اما با بازنگری نانون اااای این اؤال
بار دیگر مطرح شد ک مالک در اعالم ی تشخیص موضوعی ب عنوان معضل چیست؟ در این
زمین آییننام ی داخلی مجمع ااکت اات ی ازاینری باید ب اراغ ریی ی عملی در خصوص
مالکهای تشخیص ی اعالم معضل رفت .بر این اااس ،برخی موجبات شاخص ک از ریی ی
عملی رهبری در تشخیص موضوعی ب عنوان معضل نابل اتخاذ اات ،ب شرح زیر اات:

 .1-2ناکارامدی راههای قانونی در حل اختالفات قوا
ب موجب بند  7اصل  111نانون اااای «حل اختالف ی تنظیم ریابط نوای ا گان » از جمل
یفایف ی اختیارات مقام رهبری اات .یاگذاری چنین شأنی ب مقام رهبری اااااً ب یااط ی
جایگاه یاالیی اات ک ب عنوان یالیت مطلق ی امر ی امامت امت ب موجب اصل  27نانون
اااای از آن برخوردارند ی براااس آن ،نوای حاکم در جمهوری ااالمی باید زیر نظر ایشان
اعمال شوند .ازاینری اختالفاتی ک در حد ناهماهنگی یا فقدان برداشت مشترک از یک نص
نانونی ک از طرنی مانند ت سیر حلشدنی نیستند یا حدید صالحیت یک نوه ممکن اات بریز
یابند ی با اعمال کارییژهی تنظیم ریابط نابل رفع هستند (غمامی ی خلف رضایی ،)64 :1932 ،ی
ب عبارتی ،اختالفاتی ک بین نوای ا گان بریز مییابند ی خااتگاه حقونی ی ایاای دارند ،اما
حکم نانونی مشخصی ندارند (گرجی ی رضایی ،)124 :1939 ،در چارچوب بند  7اصل 111
نانون اااای تواط مقام رهبری حلیفصل میشوند .در خصوص این اختالفات مقام رهبری
نمیتواند خارج از اازیکار نانونی مشخص برای حل اختالف ی تنظیم ریابط نوا عمل کند ی در
رااتای اجرای کامل نانون اااای اندام میکند (گرجی ی رضایی .)124 :1939 ،اما چنانچ
اختالف بین نوا در اطحی تنشزا شکل گیرد ک کارکرد منظم ی عادی نوا ی ارائ ی خدمات
عمومی ب شهریندان را مختل اازد ی این اختالف از طریق اازیکارهای عادی ی نانونی نابل
حلیفصل نباشد (غمامی ی خلف رضایی )64 :1932 ،یا آنک حل آنها بر مبنای اازیکارهای
نانونی ب مصلحت نباشد ی اضطرار ارائ ی راهحل فوقالعادهای را توجی کند ،موضوع ذیل بند 8
اصل  111نرار میگیرد (گرجی ی رضایی.)124 :1939 ،
نمون ای از حالت اخیر را در ابالغی ی مورخ  1981/2/14مقام رهبری خطاب ب رئیس
ینت مجمع مشاهده میشود ک در آن اشاره شده اات« :با توج ب اینک مجلس محترم
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شورای ااالمی ی نوهی محترم نضایی نتوانست اند در مورد انتخاب دی ن ر عضو حقوندان
شورای نگهبان ب توافق الزم دات یابند ،ی این ممکن اات موجب تأخیر در مراام تحلیف
رئیسجمهور گردد» (جوادی ،)986 :1983 ،موضوع در چارچوب بند  8اصل  111در مجمع
بررای شود ی نظر مشورتی مجمع برای تصمیمگیری نهایی در اختیار مقام رهبری نرار گیرد.
توضیح اینک در تاریخ  1981/2/19در جریان انتخاب ا عضو حقوندان شورای نگهبان ،سس
از انتخاب یکی از شش حقوندان معرفیشده تواط رئیس نوهی نضایی  ،دی عضو دیگر با
یجود رأیگیری مجدد در نوبت عصر جلس ی علنی مجلس موفق ب کسب اکثریت الزم از
مجلس نشدند .برداشت نمایندگان مجلس از بند  2اصل  31نانون اااای ی ت سیر شمارهی
 81 /21 /1682مورخ  1981/4/11شورای نگهبان از اصل مذکور این بوده ک هرچند مجلس
باید از بین افرادی ک رئیس نوهی نضایی معرفی میکند ،تعداد الزم را انتخاب کند ،اما هیچ
صراحتی در مقررات مذکور مبنی بر اینک مجلس باید از بین همان افرادی ک در بار نخست از
اوی رئیس نوهی نضایی معرفی میشوند ،اعضای حقوندان شورای نگهبان را انتخاب کند،
یجود ندارد ی تأکید مادهی  113آییننام ی داخلی ینت مجلس بر اخذ اکثریت مطلق آرای
نمایندگان ب منظور تعیین اعضای حقوندان شورای نگهبان نیز مؤید این مطلب اات ک نظر
نانونگذار این نبوده اات ک این انتخاب حتماً تکمرحل ای باشد یا معرفی حقوندانان،
تکمرحل ای باشد؛ چراک در این صورت نانونگذار بیان میکرد ک رأیگیری برای انتخاب
حقوندانان باید در مرحل ی دیم بر مبنای اکثریت نسبی باشد ،ازاینری ینتی نانونگذار در این
زمین ااکت اات ،بیانگر این مطلب اات ک رئیس نوهی نضایی باید تا زمانیک آنچ مدنظر
نمایندگان مجلس اات حاصل نشد ،ب دفعات حقوندانان سیشنهادی خود را معرفی کند .اما این
اختالف در حالی بود ک مراام تحلیف رئیسجمهور جدید باید براااس برنام ریزی نبلی در
 1981/2/14برگزار میشد ی حال آنک هنوز ترکیب اعضای شورای نگهبان کامل نشده بود ی
طبق صدر اصل  121نانون اااای رئیسجمهور باید در مجلس شورای ااالمی در جلس ای با
حضور رئیس نوهی نضایی ی اعضای شورای نگهبان مراام تحلیف را ب جا میآیرد .این ابهام
ب طور جدی یجود داشت ک آیا نظر یاضعان نانون اااای حضور تمامی اعضای شورای
نگهبان اات یا آنک با حضور ده عضو شورای نگهبان در جلس ی تحلیف ،جلس رامیت
الزم را خواهد داشت؟ شورای نگهبان ،هرچند ا چهارم اعضای آن تعیین شده بود ،در
خصوص این مطلب ک آیا می تواند در چنین شرایطی نظر ت سیری برای رفع ابهام مذکور ارائ
کند ،نیز با ابهام مواج بوده ی در نتیج اختالف بین مجلس شورای ااالمی ی رئیس نوهی
نضایی در خصوص تعیین حقوندانان شورای نگهبان ب گون ای بوده اات ک باید برای آن
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تدبیری فوقالعاده اندیشیده میشد (ن.ک :مشریح مذاکرات مجلس شورای ااالمی ،دیرهی
ششم 14 ،19 ،ی  16مرداد  )1(.)1981ب این ترتیب مقام رهبری با ارجاع موضوع اختالف ب
مجمع ب عنوان معضلی ک از طرق عادی حلشدنی نیست ،درصدد رفع آن برمیآیند ک البت
با سیشنهاد مجمع مبنی بر مالک نرار گرفتن اکثریت نسبی آرای نمایندگان مجلس در مرحل ی
دیم از رأیگیری در خصوص انتخاب حقوندانان شورای نگهبان ی رامیت یافتن شورای
نگهبان با یجود اکثریت ا چهارم اعضا (جوادی )987 :1983 ،ی موافقت رهبری با
سیشنهادهای مذکور ،این معضل مرت ع شد.

 .2-2ناکارامدی راههای قانونی بهدلیل تأییدات احکام اولیهی شرعی
طبق اصل  4نانون اااای ،کلی ی نوانین ی مقررات باید براااس موازین شرعی باشد ی
تشخیص این امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان اات .در دیدگاه امام خمینی (ره) ،حکومت
ب معنای یالیت فقی از اهم احکام الهی اات ی بر جمیع احکام فرعی ی الهی تقدم دارد
(خمینی مواوی ،1971،ج .)171 :21ازاینری چنانچ مصلحت انتضا کند تدابیری را ک حتی
با احکام ایلی اازگاری ندارد ی فقهای شورای نگهبان آن را مغایر با احکام ایلی ی شرع
تشخیص میدهند ،میتوان اتخاذ کرد .در این زمین اصل  112نانون اااای ک ب تشکیل
مجمع سرداخت اات نیز تصریح دارد ک اگر شورای نگهبان مصوب ی مجلس را خالف شرع
تشخیص دهد ی مجلس بر مصوب ی خود اصرار داشت باشد ،موضوع ب مجمع ارجاع میشود
ک در این صورت طبق نظر ت سیری شمارهی  4872مورخ  1972/4/21شورای نگهبان ،مجمع
ب لحاظ عنایین ثانوی تعیین تکلیف میکند ،البت در این خصوص خالف شرع عمل نشده
اات؛ چراک «منظور از«خالف موازین شرع» آن اات ک ن با احکام ایلی ی شرع اازگار
باشد ی ن با احکام عنایین ثانوی (مرکز تحقیقات شورای نگهبان )177 :1983 ،همچنین در
برخی موارد ممکن اات احکام ایلی ی شرعی موجباتی باشند ک تقییداتی را برای نظام
ااالمی شکل دهند ک حل آنها نیازمند اتخاذ تصمیماتی از اوی رهبری نظام در مقام حل
معضل باشد.
نمون ای از آن در جریان تصویب «نانون نحوهی یصول مطالبات بانکها» در تاریخ
 1968/11/2بوده اات؛ با این توضیح ک نظر ب حرمت اخذ ربا از نظر شرع ااالم ،با ااتقرار
نظام جمهوری ااالمی صحت مسئل ی تأخیر تأدی مورد تردید یانع شد (مهرسور.)144 :1987 ،
شورای نگهبان ب ااتناد نظر امام خمینی (ره) ،طی نظری ی شمارهی  9842مورخ 1964/4/12
خسارت تأخیر تأدی را ب منزل ربا تلقی کرد ی ضمن اعالم خالف شرع بودن مواد  713تا 729
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نانون آیین دادرای مدنی ،اخذ هر گون مبلغی زائد بر بدهی ب عنوان خسارت تأخیر تأدی را
جایز ندانست (ریزنام ی رامی ،شمارهی  .)1976/9/91 ،12299بعدها ب دلیل مشکالتی ک
ب ابب حذف خسارت تأخیر تأدی در نظام بانکی کشور ب یجود آمد ،شورای نگهبان سذیرفت
ک بانکها چنانچ در نراردادهایی ک با یامگیرندگان خود منعقد میاازند ،آنها را متعهد ااخت
باشند ک در صورت عدم تسوی ی بدهی خود در موعد مقرر ،عالیهبر بدهی تأدی نشده ،مبلغی
معادل  12درصد ماندهی بدهی برای هر اال نسبت ب بدهی مذکور برحسب نرارداد ،باید ب
بانک سرداخت کنند ،ایراد شرعی مرت ع میشود؛ چراک سرداخت این مبلغ زائد ،ن از باب
خسارت تأخیر تأدی  ،بلک از باب عمل ب تعهدی اات ک یامگیرندگان ،آن را هنگام اخذ یام،
ضمن نرارداد سذیرفت اند .اما راهحل شورای نگهبان چنانک باید نمیتوانست سااخگوی مشکل
بانکها در زمین ی یصول یامهای کالنی باشد ک سیش از انقالب ی ااتقرار نظام جدید بانکداری
گرفت شده بودند ی االها نیز از ارراید آنها گذشت بود ،زیرا در نرارداد این یامها تعهدی از
یامگیرندگان گرفت نشده بود تا بتوان ب موجب آن مبلغی زائد بر اصل بدهی ب دلیل تأخیر در
سرداخت یام از یامگیرندگان اخذ کرد .در نتیج دادخواات بانکها برای یصول خسارت تأخیر
تأدی ب ااتناد نظر شورای نگهبان در دادگاهها رد میشد .ااتمرار مشکل یادشده ارانجام موجب
طرح موضوع خسارت تأخیر تأدی ب موجب بند  8اصل  111نانون اااای در مجمع شد
(ش یعی اریاتانی)128-127 :1981 ،؛ چراک برای حل این معضل ب مقام نافذالحکمی نیاز بود
تا ب این تردید خاتم دهد ی ب طور جزم بتواند اجرای نوانین ی مقررات زمان اعطای یام ی
تسهیالت را بالاشکال ی بلک الزم اعالم کند (مهرسور .)21-43 :1971 ،ازاینری رهبری با تأیید
مصوب ی مورخ  1968/11/2مجمع تحت عنوان «نانون نحوهی یصول مطالبات بانکها» این
معضل را از طریق مجمع حل کردند.
نمون ی دیگری از بریز معضل با توج ب تقییدات شرعی در موضوع حقوق انلیتهای دینی ی
دعایی مربوط ب آنها مشاهده میشود ک ب تصویب نانون رایدگی ب دعایی مطریح در
خصوص احوال شخصی ی تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی ی مسیحی در اجرای بند  8اصل
 111نانون اااای منجر شد .توضیح اینک طبق اصل  19نانون اااای« ،ایرانیان زرتشتی ،کلیمی ی
مسیحی تنها انلیتهای دینی شناخت میشوند ک در حدید نانون در انجام مراام دینی خود آزادند
ی در احوال شخصی ی تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند» .ازاینری بین مراجع نضایی
کشور در موضوع تن یذ یصیتنام های انلیتهای مذکور اختالف نظر شکل گرفت ،بدین ترتیب
ک برخی نضات معتقد بودند ک در دعایی مربوط ب انلیتها باید براااس نظر ااالم در احوال
شخصی ی آنان حکم کنند ی جمل ی آخر اصل را چنین معنی میکردند ک آنها خودشان میتوانند
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براااس احکام دینی خود عمل کنند ،اما اگر ب مراجع نضایی ااالمی مراجع کردند ،نضات
دادگاهها باید براااس احکام ااالم حکم کنند؛ شاهد این مدعا این اات ک نانون اااای گ ت
اات (عمل میکنند) ی ن اینک (عمل میشود)؛ اما برخی نضات معتقد بودهاند ک باید در اینگون
دعایی براااس احکام خود آنان حکم شود (ن.ک :حقوق انلیتهای دینی در کشور ایران،
نویسنده :ایلرای بت گیورگیز موشآباد  .)http://ashour.ir/ArticleDetails.aspx?ArticleId=5181در
نتیج  ،اختالفنظر نضات ب هیأت عمومی دیوانعالیکشور ارجاع شد ی دیوان ب موجب رأی
یحدت ریی ی شمارهی  97مورخ  1969/3/13مقرر داشت ک با توج ب اصل  19نانون اااای ی
نانون اجازهی رعایت احوال شخصی ی ایرانیان غیرشیع در محاکم مصوب  ،1912دادگاهها در
رایدگی ب درخواات تن یذ یصیتنام ملزم ب رعایت نواعد ی عادات مسلم در مذهب آنان جز
در مورد مقررات نانون راجع ب انتظامات عمومیاند ی باید احکام خود را براااس آن صادر کنند.
سیری رأی مزبور ،نضاتی ک نائل ب ت سیر مخالف از اصل مذکور بودند از فقهای شورای نگهبان
نسبت ب مشریعیت حکم دادگاه طبق اعتقادات انلیتهای دینی برای دعایی آنان اؤال کردند ی
فقهای شورا جواب دادند« :چنانچ دادگاههای ااالمی حکم کنند باید براااس موازین ااالمی
باشد ،مگر در مواردی ک شارع مقدس احکام مربوط ب احوال شخصی ی اهل کتاب را امضاء
فرموده اات .بنابراین ریی یحدت ریی ی ردیف  69/29مورخ  13/3/1969ی اطالق مواد مورد
ااتناد در این نسمت خالف شرع ی باطل اات».
مشکالت اجرایی ناشی از نظری ی شرعی فقهای شورای نگهبان ک میتوانست هم حق
دادخواهی انلیتهای مذکور در اصل  19نانون اااای را با چالشهایی مواج اازد ی هم
ایرانیان مسلمان را در دیگر کشورها با مشکل عمل متقابل مواج کند ،موجب شد تا در نهایت
موضوع ب عنوان یک معضل ب رهبری اعالم شود ک با ارجاع موضوع از اوی ایشان ،مجمع
در تاریخ  ،1972/4/9رأی یحدت ریی ی شمارهی  97هیأت عمومی دیوان عالی کشور را عیناً
تحت عنوان نانون رایدگی ب دعایی مطریح در خصوص احوال شخصی ی تعلیمات دینی
ایرانیان زرتشتی ،کلیمی ی مسیحی ب تصویب رااند (جوادی.)972 -971 :1983 ،

 .3-2رفع بن بستهای قانونی موجود در اعمال هر یک از قوا
ب موجب اصل  36نانون اااای« ،مصوبات» مجلس شورای ااالمی نباید با احکام ااالم
ی نانون اااای مغایرت داشت باشد .ب نظر میراد شورای نگهبان یفی ی بررای آنچ را ک
ب عنوان مصوب تواط مجلس ب تصویب رایده اات ،برعهده دارد ی در خصوص آنچ مورد
تصویب نانونگذار نرار نگرفت ی ب عنوان مصوب ی مجلس فعلیت نیافت اات ،نمیتواند
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افهارنظر کند .لکن شورای نگهبان در ریی ی خود در خصوص بررای الیح ی برنام ی
چهارم تواع  ،حذف مادهی  212الیح را ک ب موضوع بودج ی نوهی نضایی اختصاص
داشت ی مجلس آن را تصویب نکرده بود ،با توج ب بندهای  16ی  17ایااتهای کلی
برنام ی چهارم مغایر اصل  111نانون اااای شناخت اات؛ چراک از نظر این شورا« ،باید
مطابق بند  1اصل  111نانون اااای ،ایااتهای کلی در برنام مورد توج کافی نرار گیرد تا
عملیاتی شود» .با اصرار مجلس بر مصوب ی خود ی اراال آن ب مجمع در تاریخ ،1989/9/2
دبیر شورای نگهبان طی نام ی شمارهی  89/91/7227مورخ  1989/9/11ب دلیل عدم رعایت
اصل  112نانون اااای ،خواهان بازگرداندن مصوب ب مجلس ب منظور رفع ایرادات شورای
نگهبان میشود .مجمع نیز در تاریخ  1989/4/2ب ااتناد ت سیر شمارهی  89/91/7247مورخ
 1989/9/16شورای نگهبان الیح را ب منظور طی مراحل نانونی برای رفع ابهامات ی بررای
ایرادات ب مجلس ارجاع میدهد .با اصالح مصوب ی مجلس ششم در مجلس ه تم ب تاریخ
 1989/2/28ی اراال آن ب شورای نگهبان ،دبیر این شورا طی بند  7نام ی شمارهی
 89/91/8999مورخ  1989/6/4تأکید میکند« :جزء ( )26بند (هـ) ایرادات شورای نگهبان،
کماکان بقوت خود بانی اات» .بار دیگر با اراال مصوب ی اصالحی مجلس در تاریخ
 ،1989/6/11شورای نگهبان در نام ی شمارهی  89/91/8441مورخ  1989/6/13بر ایراد نبلی
اصرار

میکند)2(.

بدین ترتیب رئیس مجلس ینت طی نام ی شمارهی /11/27783د مورخ

 1989/6/91با این توجی ک «چون این ایراد شورای نگهبان اصوالً نافر ب هیچ مصوب ای از
مجلس نبود ،مجلس برای آنک این امر در آینده ب صورت ریی در نیاید از یرید در این بحث
خودداری یرزید» ی با تأکید بر «لزیم جلوگیری از تأخیر در ابالغ نانون برنام » از مقام رهبری
اعمال بند  8اصل  111نانون اااای را درخواات میکند (جوادی .)983 :1983 ،با این
توضیح ،در موضوع مادهی  212الیح ی برنام ی چهارم تواع همچنان ک از فحوای نام ی
رئیس مجلس نیز میتوان ب خوبی دریافت ،اااااً اعمال اصل  112نانون اااای محمل نانونی
نداشت اات؛ چراک «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی ک
مصوب ی مجلس شورای ااالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع ی یا نانون اااای
بداند ی مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند» ،تشکیل
میشود ی حال آنک در این مورد مجلس شورای ااالمی مصوب ای نداشت ک خالف نانون
اااای نلمداد شده باشد ،بلک عدم اندام مجلس در تصویب یک ماده از الیح ی برنام ،
خالف نانون اااای تلقی شده بود .بدین ترتیب ،در اعمال نوهی مقنن بنبستی نانونی شکل
گرفت بود ک باید ب عنوان یک معضل حل میشد .ازاینری ،با ارجاع مقام رهبری ،مجمع طی
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مصوب ی شمارهی  96212 /1111مورخ  ،1989/7/11نظر مشورتی نهایی خود را طی
مادهیاحدهای ب شرح ذیل افهار داشت« :الف – نانون برنام ی سنجاال ی چهارم تواع ی
انتصادی ،اجتماعی ی فرهنگی کشور تواط رئیس مجلس شورای ااالمی جهت اجراء ابالغ

شود .ب – دیلت با نید فوریت ،الیح ای جهت حل مشکالت بودج ای نوهی نضایی ی با
توج ب نیاز یانعی تقدیم مجلس نماید» .مصوب ی مزبور با تأیید مقام رهبری در تاریخ
 ،1989/7/12ب مجلس ی دیلت ابالغ شد (جوادی.)931 :1983 ،

 .3مرجع ارائهی راهحل معضل
نانونگذار اااای در بند  8اصل  ،111مرجع ارائ ی راهحل را ب صورت یاضح تعیین نکرده
ی با ب کارگیری عبارت «حل معضالت نظام ک از طرق عادی نابل حل نیست ،از طریق مجمع
تشخیص مصلحت نظام» در زمرهی یفایف ی اختیارات رهبری بر ابهامات آن افزیده اات؛ اینک
آیا مرجع حل این معضالت مجمع اات یا مرجع آن رهبری اات ک مشورت الزم با مجمع را
انجام میدهد ی اپس راهحل را اتخاذ میکند؟ با این توضیح در ادام ب این موضوع میسردازیم
ک مجمع در حل معضل چ نقشی دارد ی عبارت «از طریق» ب چ معناات؟ آیا عبارت مذکور
ب معنای مشورت با مجمع اات؛ همانگون ک در بند  1اصل « 111تعیین ایااتهای کلی نظام
جمهوری ااالمی ایران سس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» ب عنوان یکی از
یفایف ی اختیارات رهبری مورد اشاره نرار گرفت اات ،یا ب معنای اعمال این یفی

تواط

مجمع ی یاگذاری حل معضل از جانب رهبری ب این نهاد اات؟
در این خصوص آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،رئیس ینت مجمع تشخیص مصلحت نظام،
نقش این نهاد را در زمان امام در خصوص حل معضل اینگون ریایت کردهاند ک این نهاد
ابتدائاً بیشتر ب نانونگذاری سرداخت ی «نانونها هم اینگون نبود ک خودمان تصمیم بگیریم.
معموالً با تصویب امام بود ،یا از امام میخوااتند یا خود امام سیشنهاد میکردند ی در داتور
میآمد» (مهرسور ی مالیری.)27 :1981 ،
اما در جریان بازنگری نانون اااای با توج ب فرمان امام مبنی بر نرار گرفتن مجمع در
جایگاه یک مستشار عالی برای رهبری ،این ابهام در مذاکرات مربوط ب بند  8اصل 111
موضوعیت یافت .در مذاکرات شورای بازنگری آمده اات« :فاهر عبارت این اات ک حل
معضالت نظام ک از طریق عادی نابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت یعنی
خودش نمیتواند؛ ب آنها میگوید انجام بدهند» (صورت مشریح مذاکرات شورای بازنگری
نانون اااای ،1963 ،ج ،)1649 :9اما یکی دیگر از اعضای شورا میگوید...« :حل معضالت نظام
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در مواردی ک مقام رهبری ارجاع میدهد این ب عهدهی مجمع تشخیص مصلحت اات؛ یعنی
رهبر سیشنهاد میدهد رهبر معضل را تشخیص میدهد ی سیشنهادش را میدهد ب مجمع تشخیص
مصلحت ...حل معضالت نظام در مواردی ک مقام رهبری ارجاع میدهد معلوم میشود ک اصل
این حل ب دات ایات ،منتها در بعضی موارد ارجاع میدهد ی با آن عبارتی هم ک حضرت امام
باز فرمودند برای مشایره مقام رهبری ی حل معضالت نظام این منافاتی هم ندارد» (صورت
مشریح مذاکرات شورای بازنگری نانون اااای ،1963 ،ج .)1986 :9ازاینری سیشنهاد میشود ک
عبارت «حل معضالت نظام ک از طرق عادی ی نانونی نابل حل نیست ب طور مستقیم یا از طریق
مجمع تشخیص مصلحت» جایگزین شود .سیشنهاددهندهی این بند با تمسک ب ریی ی عملی
امام در مواجه با برخی معضالت ی جایگاه یاالی ایشان ،در این زمین بیان میدارد« :ما میگوئیم
ک ایشان [رهبری] آزاد باشد ک اگر خواات خودش یارد بشود ،خیلی جاها الزم اات خودش
دخالت بکند ی لزیمی ندارد ب مجمع تشخیص مصلحت یاگذار بکنیم اگر هم یک جایی الزم
دید ک از آن طریق باشد از آن طریق .ب نظر من اگر این کار را نکنیم بعد مواج میشویم با یک
کارهایی ک رهبر حتماً باید بکند ی با اعتراض هم ریبری میشود» (صورت مشریح مذاکرات
شورای بازنگری نانون اااای ،1963 ،ج .)1981 :9این عبارات ب ابهام مورد اشاره دامن میزند،
این در حالی اات ک رئیس فقید مجمع نیز در این مورد گ ت اات ...« :نظر من این اات ک
ینتی «از طریق» گ ت  ،یعنی ینتی ب مجمع آمده این مجمع اات ک تصمیم میگیرد ی حل
میکند ،دیگر بعد از این احتیاجی ب امضا ی تأیید رهبری ندارد .من کلم ی از طریق را بیشتر از
مشورت میبینم .مشورت را در ایااتهای کلی مشورت گ تند .اینجا از طریق میگوید»
(مهرسور ی مالیری .)24 :1981 ،در این خصوص عبارت مذکور در صدر اصل  112مشعر بر
اینک مجمع ،عالیهبر حل اختالف بین مجلس ی شورای نگهبان ی مواردی ک ب عنوان مشایره از
طریق رهبری ب یی ارجاع میشود« ،اایر یفای ی ک در این نانون ذکر شده اات» را برعهده
دارد ،نیز مؤید این مطلب اات ک ارائ ی طریق برای حل معضالت ،میتواند ب عنوان یک
یفی ی مذکور در نانون اااای ی جدا از موارد ارجاعی از اوی مقام رهبری برای مشایره مانند
بند  1اصل  111ی اصل  177نانون اااای باشد.
در نقد این نظر گ ت شده اات ک هرچند در بند  1اصل  111با صراحت تعیین ایااتهای
کلی نظام از یفایف ی اختیارات رهبری سس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
نلمداد شده ،در خصوص حل معضالت نظام ک از دیگر یفایف ی اختیارات رهبر اات،
ب صراحت از لزیم مشورت رهبر با مجمع اخن گ ت نشده اات ،یلی ارجاع معضالت برای
سیشنهاد راهحلی برای آن نیز از مواردی اات ک در اصل  112ب آن در نالب یکی از یفایف
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مجمع ،ک مشایره در اموری اات ک رهبری ب آنان ارجاع میدهد ،اشاره شده اات ی مطابق
این اصل ،رهبر مشایره در مورد حل معضالت نظام را ب مجمع ارجاع میدهد (اراطا:1983 ،
 ،)82ب این ترتیب مجمع در مواردی ک رهبری آنها را معضل تشخیص دادهاند ی ارائ ی
راهحلی را از آن خواات اند یارد شور میشود ی راهحل را ب رهبری سیشنهاد میکند (عظیمی
شوشتری .)141 :1931 ،همچنین با توج ب صراحت بند  8اصل  111حل معضالت نظام از
یفایف رهبری اات ی رهبر باید ب مجمع ارجاع دهد .همچنین در خصوص تأیید این
مصوبات از ناحی ی رهبری ،ب نظر میراد بعضی از تصمیماتی ک مجمع گرفت ی علیالقاعده
ب تأیید رهبری رایده اات ،کار اصلی ،یفی ی رهبری اات ی مجمع یایل ای برای انجام
این کار اات؛ هرچند مجمع تصمیم گرفت ی تأیید ی ابالغ شده ی اجرا میشود ی تقریباً حالت
نانون را دارد (مهرسور ی مالیری .)29 :1981 ،ب عالیه ،اگر حل معضل ،کار مجمع بوده اات،
باید در اصل  112نانون اااای بیاید ،ی ن در زمرهی یفایف ی اختیارات رهبری (رجائی،
 .)27 :1981با این توضیح ،در این مورد ب نام ای ک رهبری در تاریخ  1972/12/27ب ریاات
جمهوری ینت نوشت اات ،نیز میتوان اشاره کرد ک در آن ،نهاد مجمع« ،مشایر کارامد ی مورد
اعتماد رهبر» ی «هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری ااالمی» در «تعیین ایااتهای
کلی نظام ی نیز حل معضالت عمدهی کشور ی رایدگی ب امور مهمی ک رهبری ب آن ارجاع
میکند» ،تعبیر شده اات (بشیری)21-21 :1983 ،؛ آنچ در مادهی  1آییننام ی داخلی مجمع
مصوب  1976نیز عیناً تکرار ی تصریح شده اات.
در این خصوص باید خاطرنشان کرد ک ینتی معضلی آنقدر مهم ی سیچیده سیش آمده ک
نظام را در بنبست نرار داده ی از طریق عادی هیچ راهحلی برای آن یجود ندارد ی مجلس با
آن هم خبرگی توان رفع آن را ندارد ،آیا میتوان گ ت ک یفی ی رهبری صرفاً شنااایی
معضالت ی ارجاع آن ب مجمعی اات ک اعضای آن را نیز خود انتخاب کرده ی سس از ارجاع،
یفی ی دیگر نداشت باشد؟ همچنین چگون میتوان سذیرفت ک رهبری با یجود سذیرش
نظارت عالی ی یی بر نوا ی یالیت امر ی امامت امت فقط مکلف باشد معضل را ب مجمع
ارجاع دهد ی خود بیاختیار بنشیند ک مجمع چ نظری میدهد ی از آن نظر تبعیت کند؛
درحالیک مجمع در مسائل دیگری ک ب آن ارجاع میشود ی ب این اندازه حائز اهمیت
نیست ،فقط نظر مشورتی دارد ی اتخاذ تصمیم با مقام رهبری اات؟ (بانریان.)32 :1973 ،
ازاینری ،برخی معتقدند ک بند  8اصل 111در مقام بیان نوعی از احکام حکومتی در معنای
خاص اات ی سیشبینی چنین امری در نانون اااای حکایت از دغدغ ی نانونمندی احکام
حکومتی در نزد نوهی مؤاس دارد .بنابراین رهبری سس از ارجاع ب مجمع ی مشورت با
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ایشان ،خود ب حل معضالت میسردازد یا تصمیمات اتخاذشده از اوی مجمع را تأیید ی تصویب
میکند ک در هر صورت تصمیم نهایی با ایشان اات (جلیلوند .)128 :1931 ،مادهی 26
آییننام ی داخلی مجمع مصوب  1976نیز مؤید این نظر اات ی مقرر میدارد« :در خصوص
معضالت نظام ی اایر اموری ک از طرف مقام معظم رهبری ب مجمع ارجاع میشود ی یا
تعیین ایااتهای کلی نظام نتیج ی بحث ی بررای مجمع ب صورت گزارش کامل ب
ااتحضار معظمل میراد ی سس از تأیید ی براااس تدبیر معظمل ب مراجع مسئول ذیربط
ابالغ خواهد شد» .ریی ی عملی مجمع در اراال مصوبات خود برای مقام رهبری ی ابالغ آنها از
اوی ایشان هم گواه دیگری بر این مطلب اات (ب طور مثال ،ن.ک :جوادی 928 :1983 ،ی .)932
اندام مقام رهبری در مشریط کردن مصوب ی مجمع در خصوص نحوهی انتخاب رئیس کل
بانک مرکزی (ریزنام ی رامی ،شمارهی  )1934/2/21 ،21214یا مقید کردن مصوب ی مجمع
در خصوص نحوهی تعیین اعضای حقوندان شورای نگهبان نیز مؤید این مطلب اات ک
رهبری موفف ب سذیرش طریق مشورتی ارائ شده از اوی مجمع ب طور کامل نیست ی
میتواند با رعایت مصلحت ،اصالحاتی را در آن انجام دهد.
اما اؤال این اات ک اگر رهبری هیچکدام از سیشنهادهای مجمع را نپذیرد تکلیف
چیست؟ ب نظر میراد ک در اینجا مقام رهبری مستقیماً نمیتواند اعمال حاکمیت کند ی
موضوع مجدداً ب مجمع برمیگردد ،چراک در نظام جمهوری ااالمی ،تکی بر اصل شورا یکی
از آموزههای اصیل ااالمی اات ک ب خصوص در یافتن راهحل معضالتی ک ب طور عادی
حلشدنی نیستند ،باید لحاظ شود؛ همچنان ک در طرح مواوم ب «کمیسیون ملی انتخابات»
نظر سیشنهادی مجمع از طریق ریاات مجمع ب محضر رهبر انقالب تقدیم شد ،لکن این
سیشنهاد با داتور بعدی ایشان ب مجمع بازگشت (شریعتمداری ،)2 :1988 ،چراک اینگون
اعمال رهبری حتماً باید «از طریق مجمع» صادر شود .از مشریح مذاکرات شورای بازنگری
نانون اااای هم ب خوبی ریشن میشود ک نگرش غالب این بوده اات ک موارد دخالت
یلیفقی در حل معضالتی ک از راههای عادی حلشدنی نیست ،الزاماً باید از مجرای مجمع
باشد .اعضای شورای بازنگری با عنایت ی توج  ،ب عبارتی ک دارای نید «ب طور مستقیم» بود،
رأی ندادند ی در نتیج این نید حذف شد .بنابراین درصورتیک معضلی در نظام ب یجود آمد
ک از طرق عادی حلشدنی نبود ،با اات اده از نید (از طریق مجمع) باید حلیفصل شود
(ااماعیلی ی نامی .)27 :1932 ،ب عبارت دیگر ،میتوان گ ت حل معضالت نظام ب یایل ی
مقام رهبری باید با موافقت مجمع باشد ی نظر ب اینک معضلی در اینجا مطرح اات ک برای
حل آن مجاری عادی ی نانونی کنار گذاشت میشود ،رهبر در این خصوص باید ب صورت
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نهادی عمل کند ی ن ب صورت فردی؛ چراک اصوالً اهمیت فوقالعادهی تصمیمات رهبری ی
تأثیر یایع ی هم جانب ی آن در زندگی مردم ی امور مختلف کشور ،ایجاب میکند ک این
تصمیمات ب صورت فردی اتخاذ نشود (اراطا.)86 :1983 ،

نتیجهگیری
بند  8اصل  111نانون اااای ک «حل معضالت نظام ک از طرق عادی نابل حل نیست ،از
طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» را ب عنوان یکی از یفایف ی اختیارات رهبری مورد اشاره
نرار داده اات ،ب مثاب ی طریق غیرعادی ی فوقالعادهای در حل مشکالت بغرنج نظام شناخت
میشود ک ح ظ مصالح نظام ااالمی ،انتضای آن را دارد .در این خصوص با توج ب جایگاه
رهبری نظام در اندیش ی حکومتی اعضای شورای بازنگری نانون اااای ک متأثر از اندیش ی
حکومتی امام بوده اات ی براااس آن ،یلیفقی جایگاه ییژهای در نظم اااای ایران دارد ی در
یانع نقط ی ثقل ی محور نظام ایاای جمهوری ااالمی اات ،اعمال چنین امری با عنایت ب
ریی ی عملی امام ب مقام رهبری اختصاص یافت اات؛ البت آن را از طریق مجمع تشخیص
مصلحت نظام ب عنوان هیأت عالی مستشاری خود ک از بدن ی کارشناای نوی در حوزههای
مختلف حکومتی برخوردار اات ی در تشخیص مصالح نظام میتواند با نوت زیادی عمل کند،
اعمال میکند .البت بند  8اصل  111نانون اااای با ابهاماتی همراه اات؛ از جمل اینک این بند
دربارهی اینک چ کسانی میتوانند معضل را اعالم کنند ،اکوت کرده اات؛ آنچ در ایلین
آییننام ی مجمع نیز مورد توج نرار نگرفت .البت ریی در زمان امام ب این صورت بوده ک
اغلب داتگاههایی ک با معضل ریب ری میشدند ،طی نام ای ب امام معضل را اعالم میکردند .با
اصالح آییننام ی مجمع در اال  1976این موضوع ب طور غیرصریح مورد اشاره نرار گرفت ی
مقرر شد ک یزیر یا رئیس داتگاهی ک معضل مربوط ب آن میشود ،معضل را اعالم کنند،
اگرچ در برخی موارد رؤاای نوا نیز در نام هایی ب رهبری در مقام اعالم مواردی ب عنوان
معضالت نظام برآمدهاند ک البت اعالم مستقیم مشکالت تواط رؤاای نوا با توج ب نقش آنها
در هدایت ی مدیریت در نوهی خود ،توجی سذیر اات .مقید نبودن مراجع اعالم معضل ب
مراجعی مشخص در ریی ی عملی مجمع را میتوان براااس نقش رهبر ب عنوان یالیت مطلق ی
امر ی مقامی ک حل معضل اااااً متوج شخص یی اات ،توجی کرد.
دربارهی اینک چ مقام یا مرجعی صالحیت دارد ک تشخیص دهد آیا امری ک ب عنوان
معضل حل نشدنی از طرق عادی اعالم شده ،یانعاً از چنین خصوصیتی برخوردار اات ،باید
گ ت ک عبارت بند  8اصل  111ابهاماتی را دربردارد ی مشخصاً سیدا نیست ک این امر در
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صالحیت مجمع اات یا ن س این امر هم برعهدهی رهبری نرار دارد؟ همچنین مشخص
نیست ک آیا مجمع در مواردی ک رهبری ب عنوان معضل حلنشدنی از طرق عادی ارجاع
میدهد ،اگر مجمع از طرق عادی آن را حلشدنی میداند ،میتواند این امر را برگرداند یا خیر؟
از مشریح مذاکرات شورای بازنگری نانون اااای ی عبارت صدر مادهی  26ی همچنین صدر
بند «ب» مادهی  27آییننام ی داخلی مجمع مصوب  1976چنین برمیآید ک تشخیص معضل
ی ارجاع آن حسب نظر رهبری اات ی مجمع خود در مقام این نیست ک موضوع را بررای
کند ی حلنشدنی بودن یا نبودن معضل را تشخیص دهد .البت در خصوص معضلی ک راجع
ب مادهی  212الیح ی برنام ی چهارم تواع مطرح شد ،سس از آنک اعضای مجمع امکان
سیشبینی راه حلی نانونی برای این معضل را مطرح کردند ،رهبری با سذیرش این ادعا،
شایست ی آن دانست اند ک «ابتدائاً از آن راه نانونی ک معضل را موضوعاً منت ی میکند» اات اده
شود ی در غیر این صورت ،موضوع ب عنوان معضل مطرح ی بررای شود .در خصوص اینک
معیار تشخیص معضل تواط رهبری چیست نیز آییننام ی داخلی مجمع اکوت کرده ،اما
ریی ی عملی در تشخیص معضالتی ک ب مجمع ارجاع شده اات ،نشان میدهد ک مواردی
از جمل ناکارامدی راههای نانونی در حل اختالف بین نوا ،ناکارامدی راههای نانونی ب دلیل
تقییدات احکام شرعی ی رفع بن بستهای موجود در اعمال هر یک از نوا از مواردی اات ک
ابب شده اات تا عنوان معضل موضوع بند  8اصل  111نانون اااای بر موضوع صدق کند.
ابهام دیگر در بند  8اصل  111این اات ک نانون اااای مرجع ارائ ی راهحل معضالت را
ب صورت صریح ی یاضح تعیین نکرده ی با آیردن آن در اصل  111ک در بردارندهی یفایف ی
اختیارات رهبری اات ی اپس ذکر عبارت «از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» ،بر
ابهامات آن افزیده اات .آییننام ی داخلی مجمع ،مرجع حل معضل را رهبری معرفی میکند
ی اعالم میدارد ک مجمع ب عنوان هیأت مستشاری رهبری فعالیت میکند .اما از عبارت بند 8
اصل  111چنین برداشت میشود ک در حل معضالت نظام ک از اختیارات گستردهی یلیفقی
اات ،رهبری ب یایل ی مجمع عمل میکند ،ب گون ای ک از صرف مشورت فراتر میرید.
بنابراین ،میتوان گ ت حل معضالت نظام تواط مقام رهبری طبق طریق سیشنهادی مجمع
اات؛ اگرچ ممکن اات مقام رهبری بر آن نید ی شرطی را ریا دارد .در یانع حل این
معضالت با اات اده از عقل جمعی ی نوهی کارشناای مجمع موضوعیت دارد ،بنابراین ،رهبری
در اینگون موارد از طریق مشخصشده اعمال اختیار میکند .در این زمین باید خاطرنشان کرد
ک اگر مقام رهبری هیچکدام از سیشنهادهای مجمع را نپذیرد ،ب نظر میراد ک ایشان مستقیماً
اعمال نظر نمیکند ی موضوع باید بار دیگر برای طرح ی بررای بیشتر ب مجمع برگردد.
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نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران
مسلم آنایی طوق

*1

 .1ااتادیار حقوق عمومی دانشگاه علوم نضایی ی خدمات اداری ،تهران ،ایران
دريافت9316/3/95 :

پذيرش9316/6/21 :

چكیده
عدم تمرکز محلی از مهمترین فنون مدیریت نظامهای ایاای بسیط ی یکی از ابزارهای
مهم برای مشارکت مردم در امور محلی بوده ی عبارت اات از اعطای شخصیت حقونی ب
یاحدها یا تقسیمات ارزمینی ی شنااایی صالحیت عام تصمیمگیری در امور محلی تواط
شوراهای منتخب .اهمیت این اصل ب حدی اات ک برخی از نوانین اااای مانند نانون
اااای فرانس بر آن تأکید کردهاند .در نانون اااای جمهوری ااالمی ایران ب این اصل اشاره
نشده اات .نگاهی ب نظام شوراهای ااالمی در ایران ی مقایس ی آن با فرانس نیز نشان
میدهد با آنک دی شورای شهر ی ریاتا در ایران ب طور مستقیم تواط مردم محل انتخاب
میشود ،یاحدهای ارزمینی همچون شهر ،شهراتان ی ااتان فاند شخصیت حقونیاند ی
صالحیت عام تصمیمگیری در امور محلی نیز ندارند .در نتیج دی عنصر از عناصر ا گان ی
عدم تمرکز محلی در نظام حقونی ایران مورد سذیرش یانع نشده اات .ب همین ابب ،ب نظر
میراد شوراهای ااالمی جلوهای از اصل مشورت در ااالم هستند ن عدم تمرکز محلی؛
آنگون ک در حقوق اداری فرانس یجود دارد .ریش سژیهش حاضر تحلیلی -تطبیقی اات.
واژگان کلیدی :امور محلی ،شخصیت حقونی ،شوراهای ااالمی ،شورای شهر ،عدم
تمرکز محلی.

* نویسنده مسئول

Moslemtog@yahoo.com
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مقدمه
عدم تمرکز محلی عبارت اات از اعطای شخصیت حقونی ب یاحدهای ارزمینی (برای
مثال ریاتا ،شهر ،بخش ،شهراتان ی ااتان) تا بتوانند آزادان اداره شوند ی اختیار تصمیمگیری
در امور اداری ی اجرایی داشت باشند (عباای .)76 :1931 ،از نظر اندیشمندان عدم تمرکز
محلی از انواع ریشهای تقسیم نوا ی «یکی از تکنیکهای چندگان ی حقوق عمومی اات»
(گرجی ازندریانی )119 :1988 ،ک با هدف ارشکن کردن ندرت (رحیمی )131 :1983 ،ی
نیز سااخگویی ب نیازها ی دغدغ های محلی مورد سذیرش کشورهای مختل ی ک ب شکل
بسیط اداره میشوند ،نرار گرفت اات .در یانع ،تمرکززدایی «از مهمترین عناصر مردمااالری
اات ک ب همراه آزادی اطالعات ،انتخابات آزاد ی منص ان ی احزاب ی نهادهای غیردیلتی،
هست ی مرکزی دموکراای را تشکیل میدهد» (حبیبنژاد .)112 :1988 ،نظر ب اهمیت عدم
تمرکز در ادارهی امور کشور ،نوانین اااای کشورهای مختلف آن را ب رامیت شناخت اند.
برای مثال ،مادهی  1نانون اااای فرانس مصوب  ،1328بند  2مادهی  1نانون اااای کامرین
مصوب  ،1372مادهی  119نانون اااای ااپانیا مصوب  ،1378مادهی  6نانون اااای سرتغال
مصوب  ،1376مادهی  2نانون اااای ایتالیا مصوب  1347ی مادهی  1نانون اااای کلمبیا
مصوب  ،1331ادارهی عمومی کشور را براااس اصول عدم تمرکز سذیرفت اند .اهمیت عدم
تمرکز ب حدی اات ک از چارچوب محدید نوانین اااای کشورها فراتر رفت ی در ااناد
بینالمللی نیز مورد تأکید نرار گرفت اات .برای مثال ،یکی از برنام های مصوب هزارهی
مجمع عمومی اازمان ملل برای حکومتها این بوده اات ک ب اوی دیلت محلی غیرمتمرکز
حرکت کنند (حبیبنژاد.)112 :1988 ،
با یجود اهمیت این مسئل  ،ن نانون اااای مشریط ی ن نانون اااای جمهوری ااالمی
ایران ب عدم تمرکز ب عنوان شیوهای از حکمرانی اشاره نکردهاند .اصل  23ی اصول  31تا 39
متمم نانون اااای مشریط مصوب  1922صرفاً ب یجود انجمنهای ایالتی ی یالیتی اشاره
میکند ،بدین آنک از عدم تمرکز نام ببرد یا بر اصول حدانلی آن  -آنطور ک در این مقال
بحث شده اات -تأکید یرزد .نانون اااای جمهوری ااالمی ایران نیز ب جای توج ب عدم
تمرکز ب عنوان ابزاری برای تقسیم یفایف ی اختیارات بین مرکز ی محل ،در اصل  7ی فصل
ه تم صرفاً ب شوراهای ااالمی اعم از شوراهای ریاتا ،بخش ،محل ،شهر ،شهراتان ،ااتان ی
شورای عالی ااتانها اشاره کرده ک آن هم ب نظر میراد بیشتر تحت تأثیر اندیش های ااالمی
بوده اات .نگاهی ب مشریح مذاکرات جلس ی  97مجلس بررای نهایی نانون اااای همین
برداشت را تقویت میکند .برای مثال ،در جلس ی مزبور مواوی اردبیلی در دفاع از اصل ،111
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همین مبنا را مورد تأکید نرار میدهد« :مسئل ی شوراها مسئل ای اات ااالمی ی بنای این
انقالب باید ریی این اصل ااالمی ی سرمحتوا برنرار شود» (مشریح مذاکرات مجلس بررای
نهایی نانون اااای .)331 :1968 ،با یجود این ،نگاهی ب کتابهای حقوق اااای ی حقوق
اداری ایران بیانگر این اات ک گویا نویسندگان یجود عدم تمرکز محلی را در ایران فرض
گرفت اند ی براااس همین فرض ب بررای زیایا ی ابعاد مختلف آن سرداخت اند .ب عبارت دیگر،
از آنجا ک عدم تمرکز محلی ب عنوان یکی از شیوههای حکمرانی در نوانین اااای مختلف
جهان ذکر شده اات ی یکی از سای ایترین شیوهها برای ارتقای مشارکت شهریندان یک محل
در امور عمومی مربوط تلقی میشود ،نویسندگان حقوق اداری ایران با یکسانسنداری شوراهای
ااالمی با عدم تمرکز محلی ،ب بررای ابعاد حقونی عدم تمرکز محلی در آثار خود سرداخت ی
شوراهای اداری ی شهرداریها ی دهیاریها را ذیل این عنوان بررای کردهاند )1(.این رییکرد
ابب شده اات ک غالب حقوندانان از ادبیات مربوط ب عدم تمرکز محلی برای تحلیل
شوراهای ااالمی بهره گیرند .ب عنوان یک نمون ی بارز میتوان ب هاشمی اشاره کرد ک در
کتاب حقوق اااای جمهوری ااالمی ایران ،اصطالح «شوراهای محلی» را معادل اصطالح
«مجتمعهای ارزمینی»( )2دانست ی مینویسد« :در نوانین اااای فرانس (مادهی  ،)72ااپانیا
(مواد  197ب بعد) ،بلژیک (مادهی  )118ی ایتالیا (مواد  114ب بعد) از جمل مواردی ب شمار
میریند ک در آنها برای شوراهای محلی شخصیت حقونی جداگان نائل شده ی اختیارات
ییژهای برای مردم محل مقرر داشت اند» (هاشمی .)483 :1981 ،حال آنک همانطورک بحث
خواهد شد ،در حقوق اداری فرانس ی کشورهای مزبور شوراها فاند شخصیت حقونیاند ی
شخصیت حقونی از آن مجتمعهای ارزمینی اات.
ب نظر میراد آنچ را ک در ایران تحت عنوان شوراهای ااالمی ی شهرداریها ایجاد شده
اات ،نمیتوان ب نظام عدم تمرکز محلی منسوب کرد ،چراک از ا اصل بنیادین عدم تمرکز
محلی ک در ادبیات حقوق اداری از آن اخن گ ت میشود ،دی مورد ب طور کامل رعایت نشده
ی مورد اوم نیز آنگون ک شایست اات ،مورد توج نرار نگرفت اات .ب عبارت صریحتر ،در
ایران عدم تمرکز محلی شنااایی نشده ی آنچ مورد عمل اات ،بیشتر منطبق با آموزههای
ااالمی شور ی مشورت اات ی حداکثر در حد عدم تمرکز فنی بانی مانده اات .گویا ب
همین ابب نیز سیشنهاد منتظری ،رئیس مجلس بررای نهایی نانون اااای مبنی بر گنجاندن
عبارت «برای جلوگیری از تمرکز امور» در اصل  111نانون اااای سذیرفت نشد (مشریح
مذاکرات مجلس بررای نهایی نانون اااای.)387 :1968 ،
بنابر آنچ گ ت شد ،مسئل ی اصلی این مقال تبیین ااطورهای ب نام عدم تمرکز محلی در
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ایران اات ک فاهراً تاکنون سژیهشی دربارهی آن صورت نگرفت اات ی حتی نویسندگان
مختلف چنین ااطورهای را یانعی فرض کردهاند .ریش ب کارگرفت شده در این سژیهش،
تحلیل مبتنی بر داده های تطبیقی اات .در تطبیق ،حقوق اداری فرانس از دی جهت عمده
ب عنوان معیار درنظر گرفت شده اات؛ جهت ایل اینک حقوق اداری ایران نسبت زیادی با
نظام حقوق اداری فرانس دارد ی ازاینری مطالعات تطبیقی بین این دی کشور امری متعارف
تلقی میشود؛ جهت دیم اینک نظام ایاای فرانس همانند ایران نظام بسیط مبتنی بر عدم تراکم
ی عدم تمرکز اات .ب ییژه ب یااط ی تالشهای یافری ک از آغازین االهای ده ی 1381
در این کشور صورت گرفت اات ،نظام عدم تمرکز در این کشور ب عنوان یکی از نظامهای
الهامبخش درنظر گرفت میشود ی ازاینری نیز مقایس ی میان اصول حاکم بر نظام شورایی
ایران با نظام عدم تمرکز محلی در فرانس میتواند بصیرتافزا باشد.
اغلب نظام عدم تمرکز محلی را بر ا سای ی شخصیت حقونی مستقل برای تقسیمات
کشوری ،صالحیت عام تصمیمگیری برای یاحدهای ارزمینی ی نیز برخورداری از نهادهای
منتخب تحلیل میکنند .بر همین اااس ،مطالب سژیهش حاضر نیز در ا بند اامان یافت اات.

 .1شخصیت حقوقی در عدم تمرکز محلی
همانطورک طباطبایی مؤتمنی نوشت اات ،شخصیت حقونی از «یاایل ی ابزارهای تحقق
عدم تمرکز اداری» اات (طباطبایی مؤتمنی .)81 :1931 ،اعطای شخصیت حقونی دارای نتایج
زیر اات:
 .1ااتقالل تصمیمگیری :شخص حقونی میتواند ب طور مستقل تصمیم بگیرد ی اعمال
حقونی انجام دهد؛
 .2ااتقالل مالی :شخص حقونی دارای بودج ی مجزا از بودج ی عمومی کشور اات؛
 .9برخورداری از دارایی مستقل؛
 .4امکان انام ی دعوا :شخص حقونی میتواند علی اشخاص دیگر انام ی دعوا کند یا
دیگران علی یی انام ی دعوا کنند؛
 .2ااتقالل اازمانی :کارکنان شخص حقونی از نظر السل مراتب تابع دیلت مرکزی
نیستند (طباطبایی مؤتمنی81-81 :1931 ،؛ .)Thoumelou, 2016: 23
یکی از مسائلی ک در مقایس ی نظام عدم تمرکز ایران با فرانس در همان نگاه نخست
جلب توج میکند ،مسئل ی شخصیت حقونی اات .در حقوق اداری فرانس شخصیت
حقونی از آن مجتمعهای ارزمینی از جمل ااتان ،شهراتان ی کمون (شهر ی ریاتا) اات،
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حال آنک در ایران شخصیت حقونی از آن شوراهای ااالمی ،شهرداریها ی دهیاریهاات .در
زیر ب ت کیک این مسئل بررای شده اات.

 .1-1شخصیت حقوقی مجتمعهای سرزمینی در فرانسه
اصل  1نانون اااای فرانس اصالحی  2119اشعار میدارد ک فرانس براااس اصول عدم
تمرکز اداره خواهد شد

(et Dumont, 2007: 230

 .)Lombardدر همین زمین میتوان ب

اشخاص حقونی حقوق عمومی فرانس توج کرد ک عبارتاند از دیلت ،مجتمعهای ارزمینی
ی مؤاسات عمومی )9(.هر ا این عنایین دارای شخصیت حقونیاند ی کمیبیش مستقل از هم
فعالیت میکنند .دیلت شخصیت اصلی فعال در عرص ی تمرکزگرایی اات ک فعالیتهای
خود را از طریق تراکم ی عدم تراکم انجام میدهد .اما مجتمعهای ارزمینی ی مؤاسات
عمومی هر دی از مصادیق عدم تمرکزند ک البت ییژگیهای خاص خود را دارند .مجتمعهای
ارزمینی عدم تمرکز در معنای محلی ی مؤاسات عمومی عدم تمرکز در معنای فنی تلقی
میشوند .همانطورک مشاهده میشود ،دی مورد از این ا عنوان ،مربوط ب عدم تمرکزند.
مجتمعهای ارزمینی طبق بند  1اصل  72نانون اااای مصوب  1328عبارتاند از کمون،
شهراتان ،مجتمعهای دارای یضعیت خاص( )4ی مجتمعهای مایرای بحار ک در اصل 74
مورد توج یانع شدهاند .کمون ک تقریباً معادل شهر ی ریاتا در ایران اات ،یاحد سای ی
تقسیمات کشوری در فرانس اات ک ب لحاظ جمعیت ی یاعت انواع زیادی دارد
( .)Verpeaux, Rimbault et Waserman, 2016: 20در حال حاضر فرانس دارای بیش از 96111
کمون 38 ،شهراتان 14 ،ااتان یا منطق  4 ،ااتان دارای یضعیت خاص (گویان ،مارتینیک،
مایوت ی کورس) ی  2یاحد ارزمینی مایرای بحار اات .تمام عنایین ذکرشده در ذیل
یاحدهای ارزمینی اعم از کمون ،شهراتان ی غیره در آنِ یاحد دی کارکرد دارند؛ کارکرد عدم
تمرکز()2

ی کارکرد عدم

تراکم)6(.

از منظر عدم تمرکز ،هم ی آنها دارای شخصیت حقونی

مجزا از دیلت ی نیز دارای اموال ،نیریی انسانی ی بودج ی خاص خود هستند ی در عملکرد
خود مستقلاند .اما از منظر عدم تراکم ،یاحدهای مذکور جزی تقسیمات کشوری فرانس ی
ب عنوان حوزههای اداری( )7یا حوزههای تراکمزداییشده( )8محسوب میشوند ک چارچوب
ارزمینی فعالیت نمایندگان دیلت را تعیین میکند (

Denoix de Saint Marc, 2005: 91,

2006: 24; Lombard et Dumont, 2007: 234; Thoumelou, 2016: 25

 .)Delvolvé,از این

منظر ،شخصیت حقونی از آن دیلت مرکزی اات ن یاحدهای ارزمینی یا حتی ادارات مستقر
در محل.
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هر کدام از این یاحدهای ارزمینی دارای یک نهاد تصمیمگیر شورایی ی یک نهاد اجرایی
اات .برای مثال ،شورای شهر نهاد تصمیمگیر یاحد کمون ی شهردار ک ریاات شورای شهر
را برعهده دارد ،نهاد اجرایی آن اات .همچنین شورای شهراتان نهاد تصمیمگیر در شهراتان
اات ی مسئولیتهای اجرایی آن را رئیس شورای شهراتان برعهده دارد .نهادهای تصمیمگیر
ی نهادهای اجرایی ،نهادهای داخلی مجتمعهای ارزمینی محسوب میشوند ی فاند شخصیت
حقونی مستقلاند .ب عبارت دیگر ،اعمال ی اندامات آنها ب نام یاحد ارزمینی صورت
میگیرد ی اموالی ک در اختیار دارند ،متعلق ب یاحد ارزمینی مربوط اات.

 .2-1شخصیت حقوقی شهرداریها و شوراهای اسالمی ایران
در متون نانونی کشور ،تصریحی در خصوص شخصیت حقونی مستقل برای تقسیمات
کشوری صورت نگرفت اات .نانون تعاریف ی ضوابط تقسیمات کشوری مصوب  1962ک ب
تعریف یاحدهای تقسیمات کشوری در ایران اعم از ریاتا (مادهی  ،)2دهستان (مادهی ،)9
شهر (مادهی  ،)4بخش (مادهی  ،)6شهراتان (مادهی  )7ی ااتان (مادهی  )3سرداخت  ،شخصیت
حقونی برای آنها شنااایی نکرده اات .در عوض ،شورای شهر ،شهرداری ی دهیاری اات ک
دارای شخصیت حقونی تلقی میشود .البت ناگ ت نماند ک نخستین نانون بلدی ب طور تلویحی
شهر را دارای شخصیت حقونی دانست بود .توضیح اینک رییکرد نانون بلدی مصوب
 1286/9/11ب عنوان نخستین نانون بلدی در کشور نسبت ب مسئل ی شخصیت حقونی مشاب
با رییکرد فرانس اات .در این نانون هرچند ب طور صریح ب شهر شخصیت حقونی اعطا
نشده ،مواد مختلف آن ب نحوی تدیین شده اات ک میتوان یجود چنین شخصیتی را فرض
گرفت .مادهی  1این نانون ک با هدف افزایش مشارکت اهالی در امور شهر تصویب شده بود،
ح ظ منافع شهر را یکی از دی مقصود اصلی تأایس بلدی بیان کرده اات .در فقرهی دیم از
مادهی  ،2ادارهی اموال منقول ی غیرمنقول ی ارمای های متعلق ب شهر را بر عهدهی بلدی نهاده
اات .یکی دیگر از سیامدهای مهم برخورداری از شخصیت حقونی در مادهی  4ذکر شده
اات« :انجمن ی ادارهی بلدی میتواند ب اام شهر بیع ی شراء ی هر گون معامالت نماید ی ب
جاهای الزم شکایت کند ی در محاکمات عدلی انام ی دعوا نماید ی مدعی ی مدعیعلی یانع
شود» .دیگر مواد این نانون نیز ب نحوی از انحا در همین زمین تدیین شدهاند؛ همچون مادهی
( 2تعلق اراضی کوچ ها ی میدانها ی سیادهریها ی معابر ی ریدخان ها ی اواحل ریدخان ها ی
زیرآبها ی غیره ب شهر) ی مادهی ( 8برخورداری شهر از مهر مخصوص ب خود).
نانون بلدی مصوب  1286ک در ایان مشریطیت ی در رااتای منطق عدم تمرکز تصویب
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شده بود ،در ایااط دیران رضاشاهی تحتالشعاع ایااتهای تمرکزگرایی یی نرار گرفت
(اعیدی رضوانی142 :1971 ،؛ مواوی ی حکمتنیا )191 :1982 ،ی تواط نانون بلدی
مصوب  1913/2/91نسخ شد .از همین تاریخ بدین او ،شخصیت حقونی شهر برای همیش از
اپهر حقوق اداری کشور محو میشود ی ب جای شهر ،ادارهی بلدی دارای شخصیت حقونی
نلمداد میشود .برای مثال ،ب جای مادهی  2نانون اابق ک از تعلق اموال منقول ی غیرمنقول
ب شهر اخن گ ت بود ،با بند  9مادهی  23در نانون  1913مواجهیم ک یکی از اختیارات
ادارهی بلدی را فریش اموال منقول ی غیرمنقول متعلق ب بلدی ی خرید اموال منقول ی
غیرمنقول برای بلدی دانست اات .بند  8همین ماده مجدداً «اداره کردن اموال منقول ی
غیرمنقول متعلق ب بلدی » را از دیگر یفایف ادارهی بلدی نلمداد میکند.
نانون تشکیل شهرداریها ی انجمن شهرها ی نصبات ،مواوم ب نانون ااتقالل شهرداریها
(راتمی ی عامری )142 :1932 ،مصوب  1928نخستین نانونی اات ک ب صراحت شهرداری
را دارای شخصیت حقونی نلمداد میکند .مادهی  9این نانون ،شهرداری را بنگاهی ملی
میداند ک دارای شخصیت حقونی اات .البت در این نانون ،یک رییکرد دیگان در سیش
گرفت شده اات .با آنک در مادهی  9شخصیت حقونی ب شهرداریها اعطا شده ،در برخی
مواد این نانون شهر نیز دارای ایصاف شخص حقونی اات؛ مانند بند  1ی بند  9مادهی  92ک
ب ترتیب از اموال متعلق ب شهر ی معامالت ب نام شهر اخن گ ت اات .نانون شهرداری
مصوب  1994با شنااایی شخصیت حقونی برای شهرداری در مادهی  9خود ،همان مسیر
نانون مصوب  1928را در سیش میگیرد.
نانون در خصوص اراضی دیلت ی شهرداریها ی ایناف ی بانکها مصوب  1992نخستین
نانونی اات ک عالیهبر متن در عنوان خود نیز تعلق اموال ب شهرداریها را مورد تأکید نرار
میدهد ی متعانب آن نانونگذار در نوانین دیگر نیز ب جای اموال شهر بیشتر از اموال شهرداری
یاد میکند؛ مانند نانون بسیار مهم آییننام ی مالی شهرداریها مصوب  1946/4/12ک در مواد
 42تا  48بیشتر از اموال شهرداریها یاد میکند تا اموال متعلق ب شهر .بدین ترتیب در حال
حاضر شهرداری مؤاس ای عمومی ،غیردیلتی ی مستقل ی دارای شخصیت حقونی اات (مدنی،
 .)248 :1983شایان ذکر اات ک در اطح ریاتاها نیز دهیاری ب عنوان یک اازمان عمومی
غیردیلتی ک تواط یزارت کشور ی ب منظور ادارهی امور ریاتاها ایجاد میشوند ،شخصیت
حقونی مستقل دارد (مادهی  1نانون تأایس دهیارهای خودک ا در ریاتاهای کشور).
در کنار نوانینی ک شهرداری یا دهیاری را دارای شخصیت حقونی نلمداد کردهاند ،متون
نانونی دیگری نیز یجود دارد ک در ادام ی نوانین سیش از انقالب همچون نانون تشکیل
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انجمنهای شهراتان ی ااتان مصوب  1943/9/91ک برای انجمنهای مزبور شخصیت
حقونی شنااایی کرده بود ،برای شوراهای ااالمی نیز چنین شخصیتی نائل شدهاند .شخصیت
حقونی مستقل برای شوراهای ااالمی در مادهی  17نانون تشکیالت شوراهای ااالمی کشور
مصوب  1961شنااایی شده اات .براااس این ماده «شوراها دارای شخصیت حقونی بوده،
حق انام ی دعوا علی اشخاص حقیقی ی حقونی ی دفاع در مقابل دعایی آنان علی شورا را
دارند» .ادارهی کل حقونی دادگستری در نظری ی شمارهی  719127مورخ  1982/4/23در
همین زمین اعالم کرده اات ک «شورای ااالمی شهر دارای شخصیت حقونی جدا از
شخصیت دیلت اات» (ب نقل از حبیبنژاد .)121 :1988 ،ناامی حامد در این زمین
مینویسد« :شورای ااالمی شهر اازمانی محلی اات ک با داشتن شخصیت حقونی مستقل،
اختیار ی صالحیت ادارهی بخشی از امور ی نیازمندیهای عمومی مربوط ب شهر را ب عنوان
نهادی نافر ی تصمیمگیرنده ب عهده دارد» (ناامی حامد161 :1981 ،؛ همچنین ن.ک :مدنی،
221 :1983؛ هاشمی .)432 :1981 ،البت ناگ ت نماند ک شورای شهر ب عنوان یکی از مهمترین
شوراهای ااالمی با یجود برخورداری از شخصیت حقونی مستقل ،اموال مستقل نداشت ی
اموال شهرداری را ب طور امانت در اختیار دارد (حبیبنژاد .)113 :1988 ،براااس تبصرهی بند
 11مادهی  6آییننام ی اجرایی تشکیالت ،انتخابات داخلی ی امور مالی شوراهای ااالمی
شهرها مصوب « 1978نیازهای مالی ی تدارکاتی شورا براااس بودج ی مصوب شورا از طریق
درآمدهای بودج ی شهرداری تأمین خواهد شد» .همچنین براااس مادهی  21از همین
آییننام « ،کلی ی اموال شورا اعم از منقول ی غیرمنقول ک در اختیار شورا نرار میگیرد متعلق
ب شهرداری مربوط اات ی باید طی صورتمجلسی تواط ذیحسابان شهرداری تحویل
رئیس ی خزان دار شورا گردد» .بدین ترتیب در حقوق کنونی ایران ،شهرداری ،شوراهای
ااالمی ی دهیاری شخصیت حقونی دارند ی دارای اموال ،نیریی انسانی ی درآمدهای ییژهاند ی
دعایی را نیز برای خود ی ب نام خود سیگیری میکنند .عدم شنااایی شخصیت حقونی برای
شهر (ی اایر عنایین تقسیمات کشوری) حتی ابب شده اات ک برای ا شهر مجزا یک
شورای شهر ایجاد شود .در یانع ،براااس تبصرهی مادهی « 12در محدیدهی شهری تهران،
ری ی تجریش فقط یک شورای ااالمی شهر تشکیل میشود» .این برداشت از م هوم شخصیت
حقونی در نظام عدم تمرکز محلی همچنان ذهن داتاندرکاران نظام نانونی کشور را ب خود
مشغول کرده ی ب همین ابب ،طرح جامع مدیریت شهری ک در تاریخ  1932/11/26اعالم
یصول شده اات ،همچنان ب شخصیت مستقل شورای شهر (مادهی  )2ی نیز شهرداری
(مادهی  )14سافشاری میکند.
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برخورداری شورای شهر ی شهرداری از شخصیت حقونی مستقل موجب شده اات ک
نانونگذار مجبور شود ماهیت اازمانی آنها را مشخص کند؛ با این توضیح ک بند 1
مادهیاحدهی نانون فهرات نهادها ی مؤاسات عمومی غیردیلتی مصوب  1979شهرداریها را
از مصادیق مؤاسات عمومی غیردیلتی نلمداد کرده اات .مادهیاحدهی نانون تأایس
دهیاریهای خودک ا در ریاتاهای کشور مصوب  1977نیز دهیاریها را مؤاس ی عمومی
غیردیلتی دانست اات .البت نانونگذار ماهیت حقونی شوراهای ااالمی را تعیین نکرده اات ی
ب همین ابب ،حقوندانان نظرهای مختل ی در این زمین ارائ کردهاند .برخی شوراهای
ااالمی را نوهی چهارم دانست اند ،عدهای آنها را زیرمجموع ی مجلس شورای ااالمی ی
برخی دیگر نیز زیرمجموع ی یزارت کشور برشمردهاند (دشتی .)243-248 :1988 ،راتمی ی
حسینی سوراردکانی سس از بررای مستوفای نظرهایی ک در این زمین مطرح شده اات ،در
نهایت ب این نتیج رایدهاند ک «در هر صورت ،مطابق ذیل مادهی  2نانون مدیریت خدمات
کشوری ک مقرر داشت کلی ی اازمانهایی ک در نانون اااای نام برده شده اات در حکم
مؤاس ی دیلتی شناخت میشود ،میتوان شوراهای ااالمی را نوعی مؤاس ی دیلتی نلمداد
کرد( »...راتمی ی حسینی سوراردکانی .)28 :1932 ،ریشن اات ک اازمان عمومی غیردیلتی،
مؤاس ی دیلتی ی نیز شرکت دیلتی از ابزارهای عدم تمرکز فنیاند ک ییژگی اصلی آنها
برخورداری از شخصیت حقونی ی نیز فعالیت تخصصی در یک حوزهی خاص اات ک در
بن د بعدی بررای شده اات .در یانع ،این نهادها متنافر با مؤاسات عمومی در فرانس هستند
ک از ابزارهای عدم تمرکز فنی ب شمار میریند ن عدم تمرکز محلی.
با آنک در فرانس ی برخی دیگر از کشورهای همسو با حقوق اداری فرانس مجتمعهای
ارزمینی همچون کمون (شهر ی ریاتا) ،شهراتان ی ااتان دارای شخصیت حقونیاند ،در
ایران تقسیمات کشوری اعم از ریاتا ،شهر ،بخش ،شهراتان ی ااتان فاند شخصیت
حقونیاند .ریشن اات ک فقدان شخصیت حقونی برای تقسیمات کشوری بدین معناات ک
مرزبندی این تقسیمات ی ت کیک آنها ن از نظر جدااازی آنها ب عنوان اشخاص مستقل از
هم بلک برای تعیین محدیدهای اات ک نظام عدم تراکم میخواهد در آن اجرا شود .در
حقیقت ،تقسیمات کشوری در ایران ب جای آنک در خدمت عدم تمرکز محلی نرار گیرد ،در
رااتای اجرای برنام ی تراکمزدایی اات؛ بدین معنا ک ااتانداران در محدیدهای ب نام ااتان،
فرمانداران در محدیدهای ب نام شهراتان ی بخشداران در محدیدهای ب نام بخش فعالیت
میکنند .ب عالیه رعایت محدیدههای مذکور برای تمامی اازمانهای اداری ی نهادهای انقالب
ااالمی نیز ب جز نیریهای نظامی ی امور انتخابات مجلس ،الزم اات (مدنی.)69 :1983 ،
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 .2صالحیت عام در امور محلی
تمایز میان امور ملی ی محلی از موارد مهمی اات ک نبود آن میتواند عدم تمرکز محلی را با
تردیدهای جدی ریب ری اازد .اگر دیلت مرکزی بتواند نیازهای محلی را در اطوح مختلف
تشخیص دهد ی برای آنها تصمیمگیری کند ی در عوض ،نهادهای محلی امکان اتخاذ تصمیم در
این زمین ها را نداشت باشند ،بعید اات ک بتوان از عدم تمرکز محلی اخن گ ت .نگاهی ب
رییکرد نظام حقونی ایران ی فرانس در زمین ی این مسئل بیانگر ت ایت بنیادین بین این دی نظام
اات .اگر بتوان رییکرد فرانس را ذیل نظام عدم تمرکز محلی نرار داد ،شاید نتوان رییکرد ایران
را نیز ذیل همان عنوان دات بندی کرد .در این بند ب ت صیل این موضوع بررای میشود.

 .1-2صالحیت عام مجتمعهای سرزمینی فرانسه در امور محلی
در تقسیم صالحیت بین اشخاص حقوق عمومی در فرانس اصل بر این اات ک دیلت ی
مجتمعهای ارزمینی دارای صالحیت عام ی مؤاسات عمومی دارای صالحیت خاص یا
تخصصیاند (دیمیشل ی ال لومییر76 :1976 ،؛  .)Thoumelou, 2016: 31ت ایت صالحیت عام
دیلت با صالحیت عام مجتمعهای ارزمینی بیشتر ب محدیدههای جغرافیایی صالحیت هر یک
مربوط میشود؛ بدین معنا ک دیلت در اراار کشور دارای صالحیت عام تصمیمگیری در
خصوص امور ملی( )3اات ،اما مجتمعهای ارزمینی تنها در محدیدهی جغرافیایی مربوط ب خود
تخصصگرایی()11

ی دربارهی امور محلی( )11میتوانند ب اتخاذ تصمیم بپردازند .در مقابل ،اصل
بدین معناات ک مؤاسات عمومی باید در چارچوب اهدافی ک نوانین موجد برای آنها
مشخص کرده اات ،فعالیت کنند (.)Waline, 2008: 50; Frier et Petit, 2014: 125
ب هر حال ،اصل صالحیت

عام()12

مجتمعهای ارزمینی بدین معناات ک این یاحدها در

تمام امور محلی خود دارای صالحیت شناخت میشوند ،بدین اینک نیازی ب احصای اختیارات
در نانون باشد .ب بیان دیگر ،این یاحدها در تمام امور محلی یا اموری ک ب منافع ی مصالح
محل()19

مرتبط اات ،میتوانند تصمیمگیری کنند ،بدین آنک نیازی ب اجازهی صریح نانونی

یجود داشت باشد (.)Thoumelou, 2016: 31 et 85; Verpeaux, Rimbault et Waserman, 2016: 18
صالحیت عام کمونها در تصمیمگیری ی افهارنظر در امور محلی ریش در مادهی 61
نانون بلدی مصوب  1884دارد ی تواط نانون  1382ب شهراتان ی ااتان نیز تسری یافت.
نانون  7ایت  2112در خصوص ااختار ارزمینی جدید جمهوری ،صالحیت عام شهراتان ی
ااتان را حذف کرد ،یلی کمونها همچنان چنین صالحیتی دارند (

Verpeaux, Rimbault et

L2121-29

کد عمومی مجتمعهای

2016: 87

 .)Waserman,در حال حاضر ،براااس مادهی
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ارزمینی )14(،شورای شهر/ریاتا( )12امور کمون را تمشیت میکند .بر این اااس هر امر محلی
ک ب کمون مربوط میشود ،در اختیار شورا نرار میگیرد ی در این امور ،ن دیلت مرکزی ی ن
اایر اشخاص حقوق عمومی نمیتوانند دخالت کنند .همچنین ،براااس ذیل مادهی مذکور،
شورای شهر/ریاتا میتواند دربارهی هم ی امور مربوط ب منافع محلی افهارنظر کند .در
نتیج «این شوراها در حوزهی خود ارائ ی هر گون خدمات عمومی ی انجام اموری را ک
جنب ی غیرایاای ی حاکمیتی دارد ،بر عهده دارند» (عباای .)234 :1987 ،البت شوراها در
فرانس در ادارهی آزاد امور محلی ی منافع محلی ب طور مطلق آزاد نیستند ی با ا محدیدیت
عمده مواج اند؛ ایل اینک تصمیمات شوراها نباید مغایر با عملکرد بخش خصوصی ی آزادی
تجاری ی صنعتی باشد؛ دیم اینک یاحدهای ارزمینی نمیتوانند در خصوص امری ک
براااس نانون ب دیگر اطوح اداری -مانند دیلت -یاگذار شده اات ،دخالت کنند؛ اوم
اینک شوراها حق دخالت در اموری ک محلی نیست ،ندارند ( Verpeaux, Rimbault et
2016: 90

 .)Waserman,همچنین براااس بند  9اصل  72نانون اااای فرانس  ،مجتمعهای

ارزمینی در چارچوب نانون ی از طریق شوراهای منتخب آزادان امور محل را اداره میکنند.
اصل ادارهی آزاد یاحدهای ارزمینی( )16اصلی بنیادین اات ک هم بر نانونگذار عادی تحمیل
میشود ی هم بر مراجع یضع مقررات .این اصل از مجتمعهای محلی در برابر دیلت محافظت
میکند ی شورای نانون اااای این کشور در موارد مختلف نوانین مصوب سارلمان را ب ابب
در مخاطره انداختن این اصل مغایر با نانون اااای اعالم کرده اات .در نتیج ادارهی امور
محلی تواط مجتمعهای ارزمینی تواط نانون اااای صیانت شده اات ی حتی سارلمان
نمیتواند آن را نادیده بگیرد .شورای دیلتی فرانس نیز این اصل را یکی از اصول مربوط ب
آزادیهای بنیادین درنظر گرفت اات (.)Verpeaux, Rimbault et Waserman, 2016: 52

 .2-2صالحیتهای احصایی شوراهای محلی در ایران
در کنار عدم شنااایی شخصیت حقونی برای یاحدهای ارزمینی همچون ااتان ،شهراتان
ی ب ییژه شهر ی ریاتا ،صالحیت عام تصمیمگیری در امور محلی نیز ب شوراهای تصمیمگیر
این یاحدها اعطا نشده اات .با آنک در اصل  7نانون اااای ذکر شده اات « ...شوراها،
مجلس شورای ااالمی ،شورای ااتان ،شهراتان ،شهر ،محل ،بخش ،ریاتا ی نظایر اینها از
ارکان تصمیمگیری ی ادارهی امور کشورند» ،ب نظر میراد شوراهای ااالمی در حال حاضر
«برخالف آنچ در اصل  7نانون اااای آمده اات ،از ارکان تصمیمگیری ی ادارهی امور کشور
نیستند ...در تمامی اصول فصل ه تم ک ب شوراها سرداخت اات ،برخالف انتظار در هیچ
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زمین ای -حتی امور محلی -ب صالحیت مقرراتاازی ک ذاتی شوراها باشد ،اشارهای نشده
اات» (آنایی طوق .)123 :1986 ،ب عبارت ریشنتر ،شوراها ب عنوان نهادهای حاکمیت محلی
علیاالصول باید دارای صالحیت تصمیمگیری ی نیز یضع مقررات دربارهی هم ی امور محلی
باشند .حال آنک امور ملی ی محلی در ایران ت کیک نشده اات ی همین آایب ک مدتها
سیش مورد توج حقوندانان نرار گرفت بود (آنایی طوق ،)144-194 :1986 ،هماکنون مورد
توج تدیینکنندگان طرح جامع مدیریت شهری ک در تاریخ  1932/11/26اعالم یصول شده،
نرار گرفت اات .در بند  9مادهی  2این طرح «ت کیک امور محلی از ملی با یاگذاری امور
محلی ب مدیریت شهری» از اصول حاکم بر نظام مدیریت شهری ایران نلمداد شده اات.
در اصل  111نانون اااای جمهوری ااالمی ایران ب عنوان مهمترین مبنای نانونی نظام
شوراهای ااالمی در کشور ،در رااتای «سیشبرد اریع برنام های اجتماعی ،انتصادی ،عمرانی،
بهداشتی ،فرهنگی ،آموزشی ی اایر امور رفاهی با توج ب مقتضیات محلی» تنها نظارت بر
ادارهی امور محل ب شوراها یاگذار شده اات؛ یعنی از نظر نانونگذار اااای ،تصمیمگیری در
امور مزبور ی اجرای آنها بر عهدهی دیلت یا مؤاسات دیلتی اات ی تنها نظارت بر ادارهی
آنها بر عهدهی شوراهاات .شورای نگهبان نیز از اال  1981بدین او همین برداشت را از
نقش شوراها ارائ کرده اات ی آنها را محدید ب نظارت میداند .برای نمون  ،شورای نگهبان در
بند  11افهارنظر مورخ  1981/8/12خود در خصوص طرح اصالح نانون تشکیالت ،یفایف ی
انتخابات شوراهای ااالمی کشور ی انتخاب شهرداران ب صراحت ،صالحیت شوراها را تنها
نظارتی دانست ی مواردی همچون «انتخاب شهردار» ی کلی ی اختیارات تصویبی شوراها را «زائد
بر یفایف نظارتی موضوع اصل  111نانون اااای» نلمداد کرده ی در نتیج مصوب ی مجلس را
مغایر نانون اااای دانست اات (آنایی طوق .)199-192 :1986 ،این رییکرد نانونگذار اااای
ی نیز شورای نگهبان ب اختیارات شوراها یادگار متمم نانون اااای مشریط اات ک در اصل
 32خود اشعار میداشت« :انجمنها در اصالحات راجع ب آنچ ن ع عموم در آن اات اختیار
نظارت تام دارد» .در نظام حقوق اااای مشریط نیز «مهمترین اختیار انجمنها نظارت تام در
کار نوهی اجرایی بود اما خود حق اندام ب عمل اجرایی» را نداشتند (رحیمی،)132 :1983 ،
هرچند رییکرد متمم نانون اااای مشریط نسبت ب انجمنها گشادهداتان تر بوده ی نظارت بر
تمام آنچ ب ن ع عموم محل بود ،ب آنها یاگذار شده بود.
در مقایس با شورای نگهبان ،نانونگذار عادی رییکرد نسبتاً بهتری در خصوص شوراها داشت
ی اختیاراتی همچون انتخاب شهردار یا تصویب بودج ی عوارض را برای شورای شهر شنااایی
کرده اات ،اما این اختیارات را نیز نمیتوان شایست ی نظام عدم تمرکز محلی دانست .مواد ،73 ،76
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 87 ،86 ،81ی  88نانون تشکیالت ،یفایف ی انتخابات شوراهای ااالمی کشور ی انتخاب
شهرداران مصوب  1972با اصالحات بعدی (بعد از این نانون شوراها) ک ب ترتیب ب بیان
اختیارات ی صالحیت شوراهای ریاتا ،بخش ،شهر ،شهراتان ،ااتان ی عالی ااتانها سرداخت اند،
در کنار اختیاراتی همچون انتخاب دهیار ی شهردار ،اایر اختیارات شوراها را در نالبهایی همچون
«نظارت»« ،مشارکت»« ،همکاری» ی «ارائ ی سیشنهاد» ذکر کردهاند ی بدین ترتیب ،اختیارات خاصی
در امور محلی برای شوراها سیشبینی نشده اات (آنایی طوق« .)194 :1983 ،این یاژگان بیش از
آنک از آبشخور ااتقالل ،ابتکار عمل ی ریش ،ژرفکایی ی سهنانگری در نلمری موضوعی
اختیارات ی صالحیتهای شورای ااالمی ارچشم گرفت باشد ،بیانگر یابستگی این نهادها ب
اازمانها ی مراجع اداری ی دیلتی اات .با این یصف چگون میتوان با ریشهای غیرمستقل
ط یلیاانی چون همکاری ،سیگیری ،تبیین ی توجی ایااتهای دیلت ی غیره ب حجمی از
ااتقالل ،آزادی اراده ،ابتکار ی آفرینشگری ک از مبانی ی اصول تمرکزگرایی اات ب ایستم عدم
تمرکز دات یافت» (گرجی ازندریانی.)113 :1988 ،
در نظام حقونی ایران برخالف فرانس صالحیت عام تصمیمگیری ی افهارنظر در امور محلی
برای یاحدهای محلی شنااایی نشده اات .عباای در همین زمین ب دراتی مینویسد« :در کشور
ما با توج ب نوانین ی مقررات ،در امور محلی ،ن شوراهای ااالمی شهر یا ریاتا ب عنوان
شوراهای سای بلک مقامات مرکزی ی نهادهای اجرایی دارای صالحیت عام هستند» (عباای:1931 ،
 .)114ب عالیه ،گسترهی اختیارات نهاد مهمی همچون شورای شهر آنچنان محدید ب امور
شهرداری اات ک حتی برخی از آن تحت عنوان شورای شهرداری نام میبرند (کامیار،)82 :1939 ،
چراک نگاهی ب مقررات در خصوص یفایف شورای ااالمی شهر نشان میدهد ک از اییچهار
بند یفی ی مقرر برای این شورا ،غالب موارد آن مرتبط با شهرداری اات ی تصمیمگیری دربارهی
خود شهر کمرنگتر اات (دشتی .)212 :1988 ،این امر بیش از سیش بیانگر ضعف جایگاه
مجتمعهای ارزمینی (همچون شهر ی ااتان) در ایران اات ک فاند شخصیتی

مستقلاند)17(.

 .3وجود نهادهای منتخب
ادارهی امور محلی تواط نهادهای منتخب اومین سای ی عدم تمرکز در نظری ی حقوق
اداری فرانس اات .یکی از فلس های ایجاد نظام عدم تمرکز محلی ارتقای مشارکت مردم
محل در اموری اات ک در یهل ی نخست ب خود آنها مربوط اات .از این منظر ،یضعیت
شوراهای ااالمی ایران تا حدیدی مشاب شوراهای محلی اات ک در فرانس در اطوح
مختلف مجتمعهای ارزمینی یجود دارد .اما در خصوص تعداد اعضای عضو شوراهای

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 31

58

ااالمی با تعداد اعضای عضو شوراهای مجتمعهای محلی در فرانس ی نیز نحوهی انتخاب
مستقیم یا غیرمستقیم اعضای شوراهای محلی ایران ی فرانس در اطوح مختلف ،ت ایتهای
زیادی دارد ک میتواند تأثیرات زیادی در عملکرد مت ایت آنها داشت باشد.

 .1-3شوراهای منتخب در مجتمعهای سرزمینی فرانسه
هر یک از کمونها ،شهراتانها ی ااتانهای فرانس یک شورای منتخب دارند ک ب عنوان
نهاد تصمیمگیر ،تصمیمات مربوط ب امور محلی کمون ،شهراتان ی ااتان را اتخاذ میکنند.
شورای شهر/ریاتا( )18نهاد تصمیمگیر کمون ی شورای شهراتان( )13ی شورای ااتان()21
ب ترتیب نهاد تصمیمگیر شهراتان ی ااتان تلقی میشوند .اعضای این شوراها در اطوح
مختلف ب طور مستقیم تواط مردم انتخاب میشوند.
تعداد اعضای شوراهای شهر/ریاتا در فرانس ک در هر یک از کمونها تشکیل میشود،
تابعی از تعداد جمعیت کمونهاات .تعداد اعضای شورا در کمونهای کمتر از  111ن ر
جمعیت 7 ،ن ر ی تعداد اعضای شورا در کمونهای دارای بیش از  911111ن ر جمعیت63 ،
ن ر اات .البت شوراهای مربوط ب ا شهر مهم فرانس اعضای بیشتری دارند :شورای شهر
لیون  79عضو ،شورای شهر مارای  111عضو ی شورای شهر ساریس  169عضو (جدیل .)1
جدول  -3تعداد اعضای شورای شهر /روستا براساس جمعیت کمون در فرانسه
()Thoumelou, 2016: 80
تعداد جمعیت

تعداد اعضای شورا

تعداد جمعیت

تعداد اعضای شورا

کمتر از 111

7

بین  21111تا 23333

42

بین  111تا 433

11

بین  61111تا 73333

43

بین  211تا 1433

12

بین  81111تا 33333

29

بین  1211تا 2433

13

بین  111111تا 143333

22

بین  2211تا 9433

29

بین  121111تا 133333

23

بین  9211تا 4333

27

بین  211111تا 243333

61

بین  2111تا 3333

23

بین  221111تا 233333

62

بین  11111تا 13333

99

بیش از 911111

63

بین  21111تا 23333

92

لیون ()431268

79

بین  91111تا 93333

93

مارای ()821696

111

بین  41111تا 43333

49

ساریس ()2243372

169
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برعکس ،تعداد اعضای شورای شهراتان تابعی از جمعیت نبوده ی بلک تابعی از تعداد
کانتونهای هر شهراتان اات .سس از تصویب نانون  17می  2119در خصوص انتخابات
اعضای شوراهای شهراتان ،از هر یک از کانتونها یک مرد ی یک زن برای عضویت در شورای
شهراتان انتخاب میشوند .تعداد کانتونها از یک شهراتان ب شهراتان دیگر مت ایت اات .اما
براااس نانون ،تعداد کانتونها در هر یک از شهراتانهای با بیش از  211111ن ر جمعیت نباید
کمتر از  17کانتون باشد .در شهراتانهایی با جمعیت بین  121111تا  211111ن ر ،تعداد
کانتونها نباید کمتر از  19عدد باشد ( .)Thoumelou, 2016: 110در اال  2119حدید 4122
کانتون در فرانس یجود داشت؛ یعنی ب طور متواط  41کانتون برای هر شهراتان.
تعداد اعضای شوراهای ااتان نیز همانند شوراهای شهر/ریاتا تابعی از جمعیت هر ااتان
اات ،ب همین ابب از ااتانی ب ااتان دیگر مت ایت اات .کمترین اعضا از آن ااتانهای
گوادلوپ با  41عضو ی رئونیون با  42عضو اات .بیشترین اعضا نیز از آن ااتان ایل دیفرانس
(با مرکزیت ساریس) با  213عضو اات.

 .2-3تعداد اعضای شوراهای اسالمی و نحوهی انتخاب آنها در ایران
با آنک طبق اصل  111نانون اااای «ادارهی امور هر ریاتا ،بخش ،شهر ،شهراتان یا
ااتان با نظارت شورایی ب نام شورای ده ،بخش ،شهر ،شهراتان یا ااتان صورت میگیرد ک
اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند» ،اما در نوانینی ک در اجرای این اصل ی اایر
اصول مربوط ب شوراها ب تصویب مجلس شورای ااالمی رایده ،ناعدهی انتخاب تواط
مردم همان محل ب دالیل نامعلوم تنها برای شوراهای ریاتا ی شهر مورد سذیرش یانع شده
اات .براااس نانون شوراها ،تنها شورای ریاتا ی شهر ب طور مستقیم انتخاب میشوند .حال
آنک شورای بخش از بین نمایندگان منتخب شوراهای ریاتاهای یانع در محدیدهی بخش
(مادهی  ،)2شورای شهراتان از نمایندگان شوراهای شهرها ی بخشهای یانع در محدیدهی
آن شهراتان (مادهی  ،)11شورای ااتان از نمایندگان منتخب شوراهای شهراتانهای تابع
(مادهی  )11ی شورای عالی ااتانها از نمایندگان منتخب شوراهای ااتانها (مادهی )14
انتخاب میشود .این رییکرد را میتوان ادام ی رییکرد نانون شوراهای محلی مصوب شورای
انقالب در اال  1928دانست ک در آن نیز از میان شوراهای ده ،بخش ،شهر ،شهراتان ی
ااتان ،تنها شورای ده ی شهر ب طور مستقیم تواط مردم انتخاب میشدند .ب هر حال در
مقایس با رییکرد نظام عدم تمرکز محلی فرانس ک در آن شوراهای محلی در تمام اطوح
مجتمعهای ارزمینی ب طور مستقیم تواط مردم همان محل انتخاب میشوند ،در ایران تنها
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شوراهای ریاتا ی شهر این یضعیت را دارند ی بانی شوراها ب طور غیرمستقیم ی تواط خود
شوراها انتخاب میشوند.
ت ایت بارز دیگر نظام عدم تمرکز محلی فرانس با نظام شوراهای ااالمی ایران ،تعداد
اعضای آنهاات .تعداد اعضای شوراها در ایران در مقایس با تعداد اعضای شوراها در فرانس
بسیار کمتر اات .تعداد اعضای شورای ااالمی ریاتاهای تا  1211ن ر جمعیت ا ن ر ی
ریاتاهای بیش از  1211ن ر جمعیت ی نیز شورای بخش سنج ن ر ،تعداد اعضای شوراهای
شهر براااس جمعیت از  2ن ر (برای شهرهای کمتر از  21111ن ر جمعیت) تا  21ن ر
(شورای شهر تهران) متغیر اات (جدیل .)2
جدول  -2تعداد اعضای شوراهای اسالمی شهر براساس جمعیت
اعضای اصلی

اعضای علیالبدل

زیر  21هزار

2

9

جمعیت

بین  21هزار تا  211هزار

7

2

بین  211هزار تا  211هزار

3

6

بین  211هزار تا  1میلیون

11

7

بین  1میلیون تا  2میلیون

19

8

بیش از  2میلیون

12

11

تهران

21

11

حدانل تعداد اعضای شوراهای شهراتان  2ن ر (تبصرهی  2مادهی  11نانون شوراها) ی
حداکثر آن تابعی از تعداد ی جمعیت بخشها ی شهرهای آن شهراتان اات .براااس تبصرهی
 1مادهی  11نانون شوراها در شورای شهراتان از شورای هر بخش یک ن ر ی از شوراهای هر
یک از شهرها تا یکصد هزار ن ر جمعیت یک ن ر ی بیش از یکصد هزار ن ر جمعیت دی ن ر ی
شهر تهران ا ن ر عضویت خواهند داشت .حدانل تعداد شورای ااتان نیز سنج ن ر ی حداکثر
آن تابعی اات از تعداد شهراتانهای آن ااتان با این نید ک از هر شهراتان حداکثر دی ن ر
میتوانند عضو شورای ااتان باشند .در شورای عالی ااتانها نیز ک از نمایندگان منتخب
شوراهای ااتانها تشکیل میشود ،از ااتانهای تا دی میلیون ن ر جمعیت ،دی نماینده ی از
ااتانهای دارای بیش از دی میلیون ن ر جمعیت ،ا نماینده ی از ااتان تهران چهار نماینده
عضویت دارند (مادهی  14نانون شوراها) .در حال حاضر ،این شورا  74عضو دارد ک از
ااتانهای مختلف کشور انتخاب شدهاند.
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نتیجهگیری
با آنک عدم تمرکز محلی از ابزارها ی تکنیکهای مهم حقوق عمومی برای ارشکن کردن
ندرت ی ارتقای مشارکت مردم در ادارهی امور جامع ی تثبیت مردمااالری اات ی با آنک
کشورهای متعددی آن را در نوانین اااای خود مورد سذیرش نرار دادهاند ،نگاهی دنیق ب
یضعیت ایران ی تحلیل ییژگیهای شوراهای ااالمی نشان میدهد ک عدم تمرکز محلی در
ایران بیشتر شبی افسان اات تا یانعیت .در یانع تنها یک مورد از عناصر ا گان ی بنیادین
عدم تمرکز محلی ،یعنی برخورداری از نهادهای منتخب تا حدیدی در ایران مورد توج یانع
شده ی دی مورد مهمتر دیگر (شخصیت حقونی مستقل برای تقسیمات کشوری ی صالحیت
عام تصمیمگیری برای یاحدهای ارزمینی) مورد سذیرش نانونگذار نرار نگرفت اات .انتخابی
بودن شوراهای ااالمی نیز در مقایس با نهادهای مشاب در فرانس هم از نظر تعداد اعضا ی هم
از نظر مستقیم بودن انتخاب تواط مردم محل ،دچار آایبهای جدی اات.
نانونگذار ایران ب جای اینک محل جغرافیایی را ب عنوان شخص شنااایی کند ی برای آن
ب عنوان شخص حقوق عمومی حق ی تکلیف نائل شود ،اشخاص حقونی دیگری همچون
شوراهای ااالمی ی شهرداریها را ب عنوان اشخاص حقونی ایجاد کرده اات تا فاهراً امور
محلی را ب عنوان یک «امر فنی» مدیریت کنند .ب عالیه ،ب جای ت کیک میان امور ملی ی امور
محلی ی یاگذاری تمامی امور محلی ب یاحدهای ارزمینی ،تنها بخشی از امور محلی ب
شوراهای ااالمی یاگذار شده اات تا در کنار مسئولیتهای دیگری ک در امور ملی ب آنها
یاگذار شده اات (مانند همکاری ،سیگیری ،تبیین ی توجی ایااتهای دیلت مرکزی) ،آن
موارد اندک را نیز انجام دهند .این مأموریتها نیز آنچنان کمحجم ی کمشمارند ک مورد نقد
غالب حقوندانان حقوق عمومی یانع شده اات .غور در مشریح مذاکرات مجلس بررای
نهایی نانون اااای نیز نشان میدهد ک بیش از آنک م اهیمی همچون عدم تمرکز محلی
راهنمای تصویب اصل  7ی فصل ه تم باشد ،اصل ااالمی مشورت مورد توج بوده اات .ب
همین ابب نیز گویا دغدغ ی نانونگذار اااای ی نانونگذار عادی ح ظ اصول بنیادین ی
رعایت الزامات عدم تمرکز محلی نبوده اات .با یجود این ،بررای نوشت های حقوق اااای ی
حقوق اداری در ایران نشان می دهد ک غالب نویسندگان یجود نظام عدم تمرکز محلی را در
ایران م ریض دانست اند ی تنها نقدهایی را بر آن یارد میدانند .اما ب نظر میراد این یک
خطاسوشی ی غمض عین بزرگ بر یک آایب جدی در نظام اداری کشور اات .عدم تمرکز
محلی در ایران ب معنای عدم امکان بهرهگیری از مزایای یک تکنیک فراگیر در حقوق اداری
اات ک در کشورهای مختلف سذیرفت شده ی ب نوانین اااای کشورها راه یافت اات .در
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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
ی بسنده کردن ب نهادهای موجود (شوراهای ااالمی) با هم ی سیامدهای نامطلوب آن ادام
خواهد یافت .بدین منظور ضریری اات فقدان نظام عدم تمرکز محلی بیش از سیش مورد
توج دغدغ مندان حقوق عمومی کشور نرار گیرد ی آثار راهبردی ی انتصادی این فقدان
تحلیل شود .همچنین ،شایست اات ک نانونگذار در بررای ی تصویب طرح جامع مدیریت
شهری ب این مسئل توج بیشتری معطوف کند ی دربارهی شخصیت حقونی تقسیمات
کشوری ی نیز صالحیت عام یاحدهای محلی در امور محلی تأمل بیشتری انجام دهد.
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یادداشتها
 .3برای مثال میتوان ب موارد زیر اشاره کرد:
 «نمون ی بارز عدم تمرکز محلی در نظام حقونی ایران ،شوراهای ااالمی شهر هستند ک با-

-

رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند» (امامی ی ااتوارانگری.)22 :1931 ،
«ب موجب نانون اااای ی نوانین عادی اازمانهای اداری غیرمتمرکز محلی ایجاد شده ک
بییااط یا با یااط منتخب مردم محل میباشد مانند شوراهای محلی ...شهرداری ی
دهیاری» (عباای.)32 :1931 ،
«عدم تمرکز محلی عبارت از دادن شخصیت حقونی حقوق عمومی ب نهادهای بخشهایی از
ارزمین (شوراهای ریاتا ،شهر ،بخش ،شهراتان ی ااتان) میباشد» (عباای.)298 :1939 ،
Collectivité territoriale.
Établissements publics.
les Collectivités à statut particulier
décentralisation.
Déconcentration.
circonscription administrative.
circonscription déconcentrée.
affaires nationales.
affaires locales.
principe de spécialité.
compétence générale.
intérêt local.
Code général des collectivités territoriales.
conseil municipal.
le principe de libre administration des collectivités territoriales.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

 .31در مادهی  6طرح جامع مدیریت شهری ک در تاریخ  1932/11/26اعالم یصول شده ،اختیارات
بیشتری در امور شهری ب شورای شهر یاگذار شده اات.
18. conseil municipal.
19. conseil départemental.
20. conseil régional.
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امكان سنجی عزل نمایندگان مجلس
در نظام حقوق اساسی ایران
ایداحمد حبیب نژاد ،*1زهرا عامری

**2

 .1ااتادیار حقوق عمومی سردیس فارابی دانشگاه تهران ،نم ،ایران
 .2ااتادیار حقوق دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران
دريافت9316/9/27 :

پذيرش9316/5/99 :

چكیده
آیا میتوان نمایندگان سارلمان را برکنار کرد؟ این سراشی اات ک باید بااحتیاط ب آن
سااخ داد ،ب خصوص اینک نمایندگی ی نماینده از م اهیم ی عناصر اصلی مردمااالری هستند
ی در ص وف ابتدایی تحدید تواط زمامداران حضور دارند .با این حال صرف اهمیت مجلس
ی نمایندگی موجب کنار گذاشتن نظریات در مورد نابل عزل بودن نمایندگان نمیشود .در این
مقال بر آنیم تا امکان برکناری ی عزل نمایندهی مجلس را در چارچوب نظام حقونی جمهوری
ااالمی ایران بررای کنیم ی در کنار آن ،تجارب کشورهای دیگر را هم در این موضوع
بنگریم .ب نظر میراد هرچند امکان عزل نماینده در نظام حقوق اااای ایران در مقام نظری
یجود دارد ،اجرای آن نیازمند فرایندی نانونی ،ش اف ،منطقی ی ب دیر از هر گون دخالت
بازیهای جناحی ی ایاای اات ی شاید نبود یا عدم اطمینان ب مکانیسم اجرایی ،ذهن محتاط
حقوندانان را ب امت غیرنابل عزل بودن نمایندگی در مقام اجرا اوق داده اات.
واژگان کلیدی :برکناری ،حق یتو ،نانون اااای ،مردمااالری ،ماهیت نمایندگی ،نظام
حقونی ،نمایندهی مجلس.

* نویسندهی مسئول

E-mail: A.habibnezhad@ut.ac.ir

**E-mail: Z.ameri@ub.ac.ir
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مقدمه
دموکراای ب عنوان مسیر مراوم ی مألوف حکمرانی در جهان معاصر تثبیت شده اات ی
هرچند از منظر ریاو ب محض اینک ملتی برای خود نمایندگانی انتخاب میکند دیگر آزاد
نیست ی دیگر یجود ندارد (ریاو ،)982-973 :1973 ،یلی اکنون چارهای جز دموکراای
غیرمستقیم یا همان نمایندهااالر نیست.
در این میان رابط ی میان نمایندگان سارلمان ی شهریندان مسئل ای مهم ی دارای آثار
متنوعی اات (ر.ک :حبیبنژاد )1982 ،ی هر نظام ایاای باید سااخهایی در زمینۀ چیستی ی
موضوعات مرتبط نما یندگی ارائ کند .یکی از این مسائل مطرح ک البت کمتر در نظام حقوق
عمومی ایران بررای شده ،موضوع امکان برکناری ی عزل نمایندگان مجلس اات ک میتواند
در ذیل موضوع «سایان نمایندگی» بحث شود .در نظام حقوق اااای ایران طبق اصل  69نانون
اااای ،دیرة نمایندگی چهار اال اات ،یلی این ب معنای مطلق بودن این گزاره نیست ی در
خود نظام حقونی ی نواعد سارلمانی این ناعده تخصیص خورده اات.
ب نظر میراد سایان یافتن دیرهی نمایندگی (غیر از فوت نماینده)دی حالت دارد :ااتع ا ی
عزل .آنچ در این مقال مورد توج اات ،امکانانجی برکناری ی عزل نمایندگان از امت
خود (بیارادهی خویش=ااتع ا) اات .سراش اصلی این اات ک آیا در نظام حقونی ایران
میتوان نمایندگان سارلمان را از امت خود برکنار کرد؟ مبنای عزل چ میتواند باشد ی چ
اازیکارهایی در اایر نظامهای حقونی بدین منظور سیشبینی شده اات؟
برخی حقوندانان همچون مرحوم دکتر ناضی شریعتسناهی در کتاب حقوق اااای ی
نهادهای ایاای (ناضی شریعتسناهی )474 :1972 ،ی دکتر اید محمد هاشمی در کتاب
حقوق اااای جمهوری ااالمی ایران ب غیرنابل عزل بودن نماینده اشاره کردهاند ی معتقدند
نمایندگان برای تمامی یا بانیماندة یک دیره نمایندگی ک انتخاب میشوند ،بدین هیچ
سااخگویی ی مسئولیت ب موکالن خود مستقالً ب ای ای یفایف نمایندگی میسردازند (هاشمی،
 .)147 :1973در کتاب حقوق ی یفایف نمایندگی اثر دکتر اید احمد حبیبنژاد (بخش اوم
ذیل عنوان سایان دیرهی نمایندگی) ،ب عزل نمایندگان سرداخت شده اات.
سذیرش عمومی رییکردهای حقوندانان عمومی در این حوزه متضمن این معنای ضمنی
اات ک برگزاری انتخابات سس از سایان دیرهی نمایندگی تنها فرصت موکالن اات تا در
فواصل زمانی معین با بررای عملکرد کلی نمایندگان خود آنها را ارزیابی کرده ی در صورت
رضایت دیباره آنها را در این امت ابقا کنند یا برعکس در صورت نارضایتی ایشان را عزل
کنند (یکیلیان .)71 :1931 ،این مقال درصدد اات تا این سیشفرض ی معنای ضمنی آن را ب
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چالش بکشد .البت نویسندگان تصریح میکنند ک م اد این مقال صرفاً از باب نظری سردازی
بوده ی ب معنای موافقت کامل با اات اده از این امکان بدین یجود بسترهای فرهنگی ،ایاای ی
نانونی نیست ،چراک تجرب نشان داده اات ک حتی م اهیم ی نظریات منطقی ی دموکراتیک
نیز میتواند در مقام اجرا مورد اوء اات اده نرار گیرد.

 .1عزل و برکناری نماینده در پرتو نظریات نمایندگی
آیا امکان عزل نمایندهی مجلس یجود دارد؟ این سراشی اات ک معموالً حقوندانان در
سااخ آن گ ت اند ک یکی از ایصاف نمایندگی ،غیرنابل عزل بودن اات (هاشمی.)147 :1972 ،
ب نظر برای سااخ ب این سراش ،باید یک گام ب عقبتر برگردیم ی چیستی ی ماهیت
نمایندگی مجلس را در نظام حقوق اااای جمهوری ااالمی ایران مورد توج نرار دهیم تا
بتوانیم با توج ب نظریات مختلف بیانشده در خصوص ماهیت نمایندگی ،امکان عزل نماینده
را در ذیل هر کدام از نظرها بحث کنیم.

 .1-1عزل و برکناری نماینده در پرتو نظریهی کارگزاری والیت (عزل از سوی
رهبری)
از نتایج سذیرش نظری ی یالیت مطلق فقی  ،آن اات ک مشریعیت ی حق تصرف هم ی
کارگزاران حکومتی صرفاً در اختیار حاکم ااالمی اات ی ازاینری طرفداران این دیدگاه بر این
اعتقادند ک نمایندگان تنها کارگزاران ،مشایران ی مجریان یلیفقی در تنظیم ی تدیین ـ ی ن
یضع ـ نوانین مورد نیاز ی دیگر یفایف محول اند .در این دیدگاه یلیفقی محصور در هیچیک
از نهادهای حکومتی جدید نیست ی ب عنوان نمون میتواند خود نانونگذاری کند یا ب هر
جمعی ک صالح میداند ت ویض کند(( )1مؤمن1492 ،ق.)212 :
معتقدان ب این دیدگاه در مورد نمایندگی مجلس نیز بیان میدارند ک « :صرف اینک
اشخاص بر اثر رأی برخی افراد ب مجلس راه یابند ،مجوز شرعی یضع نانون ی اعمال
محدیدیت ی امر ی نهی را سیدا نمیکنند .مگر آنک نانونگذاری ی امر ی نهی از ناحی ی کسی
ک صاحب یالیت شرعی اات ب آنان ت ویض شود» (یاعظی.)138 :1981 ،
براااس این دیدگاه ،یلیفقی سس از رعایت احکام شرعی تمام اختیارات مربوط ب ادارهی
حکومت را در اختیار دارد« ،سس یلیفقی مقید نیست تا ب نحو خاصی {برای نانونگذاری} مجلس
شورای ااالمی تأایس نماید...ی میتواند یا خودش نانونگذاری کند یا ب جمعی ک خود آنها
را انتخاب مینماید ت ویض نماید» (مؤمن1492 ،ق :ی  )212ی «هم ی کسانی ک در یک

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 31

71

جامع ی ااالمی با یضع ی تصویب نوانین اریکار دارند در حکم مشایران رهبر خواهند بود»
(مصباح یزدی 169 :1977 ،ـ .)164
عالیهبر مبنای فقهی سذیرفت شده از اوی نائالن ب نظری ی یالیت مطلق ی فقی ک حق
عزل ی برکناری نماینده را ب یلیفقی میدهد ،آنان در تأیید دیدگاه خود ب نانون اااای نیز
ارجاع میدهند .ایل آنک براااس این نظری  ،اگر یلیفقی جامعالشرایط ک رهبری جامع ی
ااالمی با ایات (اصل )2ی نوای ا گان ی مقنن  ،مجری ی نضایی زیر نظر ای ب فعالیت
مشغولاند (اصل  ،)27مصلحت ببیند میتواند نمایندهای را عزل کند؛ دیم آنک اگر فعالیتهای
آن نماینده ب معضلی برای نظام تبدیل شود ،بند  8اصل  111نانون اااای ،اختیار حل این
معضل را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ب رهبری اپرده اات؛ اوم آنک در جایی
ک رهبر حق عزل رئیسجمهور را ک دیمین مقام رامی کشور اات (اصل  )119دارد ،سس
حق عزل نماینده را هم ب طریق ایلی دارد.

 .2-1عزل و برکناری نماینده در پرتو نظریهی وکالت
دیدگاه دیگری ک در خصوص ماهیت نمایندگی ی ارتباط میان نمایندگان ی شهریندان
مطرح شده ،نظری ی یکالت اات (ر.ک :حبیبنژاد .)194-128 :1982 ،ب نظر جان لیل بورن
افراد نماینده باید براااس یکالت رأیدهندگانشان عمل کنند (رنی .)943 :1974 ،از نظر یکی
از طرفداران این نظری «حکومت ...یک مأموریت یکالت از اوی شهریندان بیش نیست»
(حائری یزدی ،بیتا .)192 :آیت اهلل نایینی معتقد بودند ک نمایندگی مجلس از باب یکالت
شرعی اات یا حدانل از باب مطلق یکالت یعنی یاگذاری امور ب فرد دیگر اات (نائینی،
 .)73 :1928در مشریح مذاکرات نانون اااای هم میخوانیم« :ینتی مردم کسی را ب عنوان
نماینده انتخاب میکنند یکیل مردم اات» (مشریح مذاکرات بررای نهایی نانون اااای،
 849 :1964ـ

)2(.)842

طرفداران این نظری علی القاعده باید براااس نواعد ی احکام باب یکالت معتقد باشند ک
موکالن (مردم) هر ینت بخواهند میتوانند یکیل (نماینده) را عزل ی برکنار کنند؛( )9زیرا ایالً
« نمایندگی مجلس یکالت از طرف مردم اات ی ب نظر اکثر فقها یکالت از عقود جایزه اات»
(ریحانی)919 :1978 ،؛ ثانیاً «موکل یا موکالن هر زمان ک بخواهند میتوانند نرارداد مزبور را
یکسوی حلّ ی فسخ نمایند» (حائری یزدی ،بیتا .)121-121 :البت گریهی از طرفداران
نظری ی یکالت ،حق عزل نماینده تواط مردم را نپذیرفت ی تنها عدم رأی مجدد مردم ب آنها
را ضمانت اجرای این نوع یکالت معرفی کردهاند (نج ی اا اد ی محسنی.)162 ،1973 ،
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 .3-1عزل و برکناری نماینده در پرتو نظریهی پیمان قانونی نمایندگی
در این نظری  ،نمایندگی مجلس سیمانی م ریض ی سدیدهای اات ک در حوزهی حقوق
عمومی ایجاد میشود ی دارای ییژگیها ،ضوابط ی شرایط خاص خویش اات ،هرچند
میتواند خااتگاهی از حقوق خصوصی داشت باشد (ر.ک:حبیبنژاد .)149-196 :1982 ،در
این سیمان مردم یفایف ،تکالیف ی اختیاراتی را ک در نوانین ـ ب ییژه نـانون ااااـی ـ بـرای
اعضای سارلمان معین شده اات ،بر دیش نمایندگان منتخب خویش میگذارند .از همان آغاز
ایجاد فرایند انعقاد این سیمان م ریض ،نانون اات ک هم بر انتخابکنندگان ی هم بر
انتخابشوندگان حاکم اات.
براااس این دیدگاه ،در مسئل ی برکناری نماینده هم ما تابع شرایط سیمان نمایندگی هستیم
ک در منابع حقونی باید ب دنبال آن شرایط باشیم ی در این مورد نیز دی منبع فقهی ی نانونی
میتوانند منبع ااتنباطات تلقی شوند ک بررای میشوند.

 .2مبنا و سازوکار عزل نماینده در سایر کشورها
نظام نمایندگی در اندیش ی ایاای غرب از مبانی ی ااختارهای خاصی تبعیت میکند ک
آن را از اایر اشکال نظامهای نمایندگی متمایز میگرداند .در آغاز الگوهای متعددی در مورد
ماهیت نمایندگی در نظام ایاای غرب مطرح شدند؛ از جمل الگوی نیمومیت ،یکالت،
ارسراتی ی همانندی .هرچند در نظریات مذکور رگ هایی از یاکایی م هومی نمایندگی
ملحوظ اات ی اعی بر تحلیل ماهیت نمایندگی شده اات ،با یجود این نمیتوان این نظریات
را یافی در رایدن ب مقصود دانست (برای توضیح بیشتر ر.ک :آهنگران ی دیگران:1932 ،
.)913-916
در نظامهای دموکراتیک جدید اصل بر آن بود ک مجموع صالحیتهای کارگزاران در
حوزههای ایاای ی اجتماعی منحصراً در محدیدهی نظام نمایندگی اات ی بر همین اااس
اختیارات مردم در چارچوب یک نرارداد اجتماعی معین نانون اااای ب حکومت ت ویض
میشود (دبیرنیا .)129 :1932 ،مشریعیت عقلی نهاد حاکم در آن اات ک از محدیدهی
خواات ی اختیار جامع ای ک آنها را در نالب نراردادی اجتماعی برگزیدهاند تجایز نکند،
زیرا با تجایز از اختیارات ت ویضی امت نمایندگی جامع را از دات میدهند.
با سذیرش این مبنا امکان عزل یا برکناری نمایندگان در صورت تجایز از حدید نمایندگی
امری معقول ی ممکن اات .لیکن ابتکار کاربست این اازیکار در کشورهای مختلف گاه بر
مبنای همین نظری ی ب ابتکار نمایندگان  -ب نیابت از ملت ب عنوان اصیل ی ب عنوان
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منعکسکنندهی ارادهی ایاای مردم -ی گاه نیز اصالتاً ب ابتکار خود شهریندان ی مجدداً با
تأکید بر همان نرارداد منعقده میان ایشان ی نمایندگان-ک ب نمایندگان حق اندام صرفاً در
چارچوب صالحیتهای ت ویضی از اوی مردم را میدهد-صورت میگیرد.
در برخی کشورها عزل نمایندهی مجلس تواط سارلمان یا ب یااط ی از دات دادن
شرایط نمایندگی اات یا ب ااتناد ارتکاب تخلف یا جرم ی محکومیت بدانها صورت
میسذیرد .در کشورهای انگلیس ،ااترالیا ،هند ،کانادا ،ایرلند ی زالندنو ،سارلمان میتواند
نمایندهی خاطی را ب صورت مونت اخراج کند (ناضی .)479 :1972 ،در ژاسن با اات اده از
مکانیسم کنترل مجلس ،با تصویب دیاوم نمایندگان حاضر ،نمایندهی نامطلوب برکنار میشود
(ارفعی .)924 :1972 ،در کانادا نیز امکان عزل اناتور ب دالیل مندرج در مادهی  91نانون
اااای یجود دارد .در آلبانی نقض اوگند نمایندگی ی نادیده گرفتن تکالیف نمایندگی ابب
برکناری نماینده تواط خود نمایندگان اات.
نانون اااای کرهی جنوبی در اصل  64اعالم میدارد ک مجلس ملی میتواند صالحیت
اعضای خود را مورد بازنگری نرار دهد ...رأی موافق دیاوم یا بیشتر کل اعضای مجلس ملی
برای اخراج هر عضو ضریری اات .همین امکان در اصل  116نانون اااای الجزایر نیز
سیشبینی شده اات .یکیل یا عضو شورای ملت ک حائز شرایط انتخاب شدن نباشد یا دیگر
نباشد اعتبار نمایندگی خود را از دات میدهد .این فقدان اعتبار با اکثریت آرای اعضای
مجلس ملی خلق یا شورای ملت اات .اصل  36نانون اااای مصر ،از دات دادن
اعتمادب ن س جایگاه ی شأن نمایندگی ،یکی از شرایط نمایندگی یا عدم انجام تعهدات
نمایندگی را موجب الب عضویت نمایندگی مجلس بیان کرده اات.
اات اده از «یتوی فردی ی جمعی» ،ب ابتکار شهریندان شیوهای نو برای برکناری نماینده
اات ک در کشورهای مختل ی چون انگلستان ،آلمان ،ژاسن ی اوئیس ،برای رایدن ب نتایج
مت ایتی از جمل برکناری اعضای سارلمان ک در فساد یا اوء رفتار دخیل بودهاند ،برکناری
اعضای سارلمان ب دالیل ایاای یا با هدف برگزاری انتخابات زیدهنگام طراحی شده اات
( .)Altman,2011:187یتو ابزاری اات ک ب یایل ی آن انتخابکنندگان میتوانند یک مقام
انتخابی را سیش از سایان رامی دیرهی ندرتش برکنار کنند .اگر حد نصاب الزم از امضای
انتخابکنندگان حوزهی انتخابی جمعآیری ی تأیید شود ،نظرانجی آغاز میشود ک در آن از
رأیدهندگان خواات میشود ب این سراش سااخ دهند ک آیا آن مقام یتو شود یا خیر .اگر
اکثریت رأیدهندگان رأی خود را ب ن ع یتو انتخاب کنند ،انتخاب یک مقام جایگزین ممکن
اات ب یایل ی یک اؤال دیم در برگ ی یتو انجام گیرد ( .)Wright,2015:289چنانک در
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شش ایالت در آمریکا در رفراندیمی یاحد ،هم یتو ی هم جایگزینی نمایندهی موردنظر در
صورت تصویب یتو ات اق میافتد .در چهار ایالت دیگر در آمریکا ابتدا رأیگیری اادهای
برای تصدی سست موردنظر انجام میگیرد ک در جریان آن متصدی فعلی سست با دیگر
اشخاص یارد رنابت شده ی در صورت برنده شدن یتو نمیشود ( .)NCSL,2011در ااتان
بریتیش کلمبیا در کانادا نیز ب همین شکل عمل میشود ی ب جای آنک از ابتدا رفراندیمی برای
یتو برگزار شود ،جایگاه فرد موردنظر خالی شده ی انتخاباتی برگزار میشود ک عضو اابق
می تواند در آن شرکت کند .بنابراین نضایت مردم در مورد یتو در جریان انتخابات ی با
تصمیمشان در مورد سر کردن سست خالی مشخص میشود (.)Conacher,1991:208
اگرچ در شکل معمول ،یتو فقط در مورد افراد خاصی اعمال میشود ی تنها میتواند
تواط اعضایی ک فرد را انتخاب میکنند اعمال شود ،یتوی دات جمعی نیز شکل دیگری از
برکناری اات ک اغلب در ایستمهایی ک نظام انتخابات تناابی یجود دارد ،اعمال میشود.
در این شکل ،ب سیشنهاد شماری از شهریندان برای کنار زدن مجلس (گون ای حق انحالل
مردمی مجلس) ،هم سرای برگزار میشود (عباای.)213 :1987 ،
در هر حال یتو عنصر دموکراای مستقیم اات .دی منطق برای اعمال یتو یجود دارد.
ایلین منطق بر مبنای این نظری اات ک ایااتمداران منتخب صرفاً نمایندگان انتخابکنندگان
هستند ی باید رأی خود را در مجلس نانونگذار ب نحوی اازگار با ارادهی انتخابکنندگان خود
انتخاب کنند ( .)Zimmerman, 1997:41براااس این نظری  ،یک مقام منتخب نباید ابتکار عمل
یا رهبری یا رأی خود را در مجلس نانونگذاری براااس آنچ معتقد اات برای کل جامع
بهترین اات ،اعمال کند .در توضیح این منطق مونری افهار میدارد:
صاحبمنصبان در همان جایگاهی در برابر عموم ایستادهاند ک نماینده در مقابل اصیل.
آنها ابزارهایی برای انجام کار مردماند ی اگر در انجام یفای شان درات عمل نکنند ،نانون
باید ابزار کافی برای از میان برداشتن آنها ی نرار دادن دیگران در جایگاه آنها را فراهم کند
(.)Munro,1916:314
این نظری با ایستم نمایندگی ک ب موجب آن اعضای سارلمان ن تنها انتخابکنندگان خود
را نمایندگی محلی میکنند ،بلک مسئولیتهای دیلتی یا ملی را نیز دارند ،ی بیش از یک
نماینده یا مأمور ایاای محلی صرف هستند ،نااازگار اات

(1982: 401

 .)Scruton,برخی

گ ت اند دلیل اینک برخی صاحبنظران ایدهی سیادهاازی یتو را رد کردهاند ،این اات ک این
امر اعضا را در برابر آزار ی اذیت مخرب گریههای فشار ،نیریهای افراطی ی احزاب ایاای
مخالف آایبسذیر میاازد (.)Hazell,2010: 38
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براااس منطق دیم ک عملیتر اات ،باید مکانیسمی برای حذف مقامات فااد ،بیک ایت
یا ناتوان ،ب خصوص در مواردی ک آنها ممکن اات مدت زمان مدیدی صاحب سست باشند،
یجود داشت باشد .ینتیک این منطق مبنای یتو شناخت شود ،دالیل آن نیز اغلب ب عنوان رفتار
خالف نانون (برای مثال رفتار فااد) ،اوء رفتار (مثالً بیک ایتی) ی اهمال (برای مثال ،نصور
در انجام یفایف) توصیف میشود
منطبق اات.

(,2012

 .)Maskellاین منطق بیشتر با نظری ی نمایندگی

ت ایت میان سذیرش این دی مبنا آن اات ک در صورت سذیرش مبنای ایل ،هیچ الزامی
یجود ندارد ک کار خالف نانون یا نوعی غ لت یا نقض از اوی مقام منتخب یجود داشت
باشد .اگر دالیلی هم ارائ شود نابل نضایت نیستند ،زیرا کل این ریی ماهیتاً ایاای محسوب
میشود ( .)Zimmerman, opcit, 34–6برای مثال ،نانون اااای میشیگان میگوید« :ک ایت
افهارات یا دالیلی ک الزم اات ،باید بیشتر یک موضوع ایاای ی ن نضایی باشد» .نانون
اااای کالی رنیا نیز مقرر میکند« :کافی بودن دالیل طرح یتو نابل بررای نیست»
(240

 .)Garrett,2004:نانون اااای کلرادی تصریح میکند ک «تنها رأیدهندگان میتوانند

نضایتکنندگان انحصاری نانونی بودن ،معقول بودن ی کافی بودن» دالیل ارائ شده برای یتو
باشند؛ بدین معنا ک یک مقام منتخب ممکن اات براااس اتهامات غلط ،غیرمنص ان یا فاند
جزیات دنیق غیرنابل رد ،یتو شود (.)Cronin,1999:151در ااتان بریتیش کلمبیا در کانادا نیز
یتو ،محدید ب دالیل خاصی چون ارتکاب جرم یا اوء رفتار نیست ،عضو ممکن اات ب هر
دلیلی یتو شود ( .)Elections BC, 2003 :16اما در صورت نبول مبنای دیم ،اگر دلیل منطقی
برای یتو این اات ک اجازه دهیم مردم نماینده را برای اوء رفتار ،فساد یا عدم صالحیت
حذف کنند ،در این صورت معموالً دالیل خاص مورد نیاز اات ی بیشتر این احتمال یجود
دارد ک ک ایت دالیل ارائ شده مورد نضایت نرار گیرد.
صرفنظر از دالیل یتو ،این فرایند در هر دی شکل فردی ی جمعی در بسیاری از
کشورها ب موجب نانون اااای یا نوانین عادیشان سذیرفت شده اات .انگلستان نانون
یتوی نمایندگان را در اال  2112تصویب کرد .بخش یک این نانون فرایندی را مشخص
میکند ک در جریان آن ،اخنگوی مجلس عوام دالیل یتو را ،ک اغلب شامل محکومیت ب
زندان ،تعلیق از مجلس ب داتور کمیت ی ااتانداردها ،یا ارائ ی ادعاهای هزین های دریغی
یا گمراهکننده میشود ،تعیین میکند .در کانادا در صورت جمعآیری امضای کافی ،اخنگوی
مجلس یتوی نمایندهی موردنظر را اعالم خواهد کرد ( )McCormick, 1994 :12سری نیز از
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جمل کشورهایی اات ک بیشترین میزان اات اده از یتوی فردی نمایندگان را تاکنون داشت
اات (.)Welp,2016:1163
در برخی نظامها برکناری دات جمعی تمامی اعضای سارلمان از طریق انحالل سارلمان -ک
ب معنای سایان حیات سارلمان ،سیش از ریال عادی خاتم ی آن اات -صورت میگیرد .حتی
چنانچ یضعیت حقونی انحالل سارلمان را مت ایت با عزل نماینده بدانیم ،یلی امکان انحالل
میتواند مؤیدی بر امکان عزل نماینده باشد ،زیرا اگر نماینده نماد ارادهی شهریندان ی نمایانگر
دموکراای اات ،مجموع ی سارلمان هم میتواند چنین نمادی باشد .فرایند انحالل با تکی بر
یتوی دات جمعی در کشورهایی چون لیختن اشتاین ،اوئیس (در اطح کانتون) ،آلمان در
اطح ایالتی ی محلی (در گذشت ) ،ژاسن در اطح دیلت محلی ی لتونی دیده میشود .تعدادی از
کانتون های اوئیس شامل برن ،ش وزان ،اولوتورن ،تیچینو ،تورگای ،ایری امکان کاربرد یتوی
دات جمعی را دارند (.)Uwe Serd ult,2015:164
در آلمان سس از جنگ جهانی ایل مردم ابتکار انحالل سارلمان فدرال با یتوی اکثریت را
داشتند .در این کشور امکان انحالل مجلس محلی با اات اده از رفراندیم ب ابتکار شهریندان
نیز یجود داشت .در ژاسن یکاوم حوزهی انتخابی باید تقاضای انحالل کنند .سس از
جمعآیری ی تأیید تعداد امضاهای الزم ،تقاضای انحالل باید با رأی عمومی تصویب شود .اگر
اکثریت رأیدهندگان انحالل را تصویب کردند ،در این صورت مجلس محلی منحل میشود
(.)Twomey,2011:53-55
مادهی  14نانون اااای لتونی هم سرای یتوی کل مجلس ی ن تنها نمایندگان خاص را
میسر میاازد .براااس این ماده حدانل یکدهم رأیدهندگان حق ابتکار رفراندیم ملی برای
یتوی مجلس را دارند.
اگرچ امکان برکناری نمایندگان یا انحالل مجلس با اات اده از یتوی مردمی شیوهی
مطلوبی اات ،باید در اعمال این شیوه نکاتی را موردنظر نرار داد .بدیهی اات چنانچ دلیل
یتو این باشد ک نمایندگان ب شیوهای ک رأیدهندگانشان میخواهند عمل نکردهاند ،مشکالت
عدیدهای ایجاد میشود .اتخاذ این رییکرد ب معنای نادیده گرفتن جایگاه نمایندگی اات ی
اینک نمایندگان را صرفاً «زبان» انتخابکنندگان میبیند .چنین ایستمی ممکن اات ب تحت
فشار نرار گرفتن اعضا برای حمایت از اندامات سوسولیستی ی رد انداماتی منتهی شود ک
اگرچ برای رفاه کشور ضریری اات ،اما مطلوب انتخابکنندگان نیست.
این مسئل ممکن اات ب طور بالقوه ب بیثباتی در حکومت منجر شود ،اگر حکومت نتواند
بر هوادارانش -هر جا ک مسئل ای مهم اما ناخوشایند یجود داشت باشد -تکی کند ی در
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نهایت احتماالً منافع بخشی جایگزین منافع جمعی خواهد شد .برای جلوگیری از این سیامدها
شیوهی مطلوب سیشبینی شرایط دنیق نابل نضایت برای امکان کاربست این شیوه در نوانین
داخلی کشورهاات ،یعنی نظامهای حقونی کشورها موضوعاتی را ک ب موجب آن میتوان
امکان برکناری یک نماینده را میسر ااخت ،تبیین کنند .ضمن اینک در برخی کشورها ک یتو
ماهیت ایاای دارد ،برای ممانعت از اینک ب یک تکنیک ایاای برای از ار راه برداشتن فرد
یا مجموع سارلمان تبدیل شود ،میتوان مقرر کرد تا با گذشت مدت زمان معینی از تصدی
سست درخواات یتو نابل طرح باشد .چنانک در ینزیئال نیمی از دیرهی تصدی سست باید
بگذرد تا فرد یتو شود .یا در ااترالیا در ایالت یلز جنوبی حدانل دی اال از چهار اال خدمت
باید بگذرد تا تقاضای برگزاری رفراندیم در یتوی جمعی نابل طرح باشد (

& Griffith

 .)Roth,2010:9همچنین میتوان یک بازهی زمانی در انتهای مدت تصدی سست در نظر گرفت
ک در آن مدت دیگر یتو میسر نباشد ،زیرا برگزاری انتخابات فرعی در آاتان ی انتخابات
عمومی کار بیفایدهای اات .در برخی حوزهها هم سس از شکست ایلین یتو-از طریق نرار
دادن محدیدیت بر تعداد یتوهایی ک میتواند در طول مدت تصدی یک سست تقاضا شود یا
با ممنوعیت طرح یک یتو در دیرهی معین (مثالً یک اال) -طرح دادخواات یتوی دیگر
امکانسذیر نیست (.)Twomey,2011:68

 .3برکناری نماینده در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ پذیرش یا رد؟
در این نسمت با توج ب منابع حقوق اااای جمهوری ااالمی ایران ی با تکی بر ماهیت
ییژهی نمایندگی ک بیان شد ،بر این سراش مهم تمرکز میکنیم ک آیا امکان برکناری
نمایندگان در نظام حقونی ایران سذیرفت شده اات یا خیر؟سااخ بدین سراش مستلزم مریر
نواعد مندرج در منابع حقوق اااای اات.

 .1-3قانون اساسی
هرچند عزل نماینده در نانون اااای مشریط مطرح نشد ،این موضوع تواط انجمن تبریز
در مورد مستشارالدیل مطرح شد ک « خالف با نسم ی خیانت بر موکالین موجب انعزال اات
از یکالت» ی بیان میداشتند ک «مستشارالدیل در تهران طرفدار دیلت اات باید عزل شود».
در مقابل نمایندگان آذربایجان در نام ای ب انجمن از این اخن برآش تند ی اعالم داشتند:
«یکالت ملت یعنی نظارت ب اعمال ی حرکات دیلت ی مبارزهکاری با مستبدین  ...با زبان
آتشین ی بیانات تند ی تلخ ،کاری مشکل ی راهی باریک ی تاریک اات» (ر.ک :اید ناصر
الطانی.)172-197 :1931 ،
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در نانون اااای بحثی از عزل نمایندهی مجلس نیامده ی حتی برخالف بعضی کشورها ک
انحالل مجلس سیشبینی شده )4(،اخنی از مجوز انحالل مجلس نیز نیامده اات ،هرچند در
بازنگری نانون اااای در اال  1968سیشنهاد شد ندرت انحالل مجلس ب رهبری اعطا شود،
یلی با مخال ت رهبری موضوع منت ی شد.
اینک آیا میتوان اکوت نانون اااای را در این خصوص حمل بر عدم سذیرش امکان
عزل یا مغایرت آن با نانون اااای در صورت سذیرش آن دانست یا خیر ،محل بحث اات.
باید توج داشت بر فرض اکوت نانون اااای در خصوص یک م هوم یا موضوع یا نهاد
حکومتی ،این امر ب معنای غیرحقونی بودن آن یا مغایرت آن با نانون در صورت طرح نیست،
چراک گاه همین اکوت نانونگذار خود در مقام بیان اات .عالیهبر این ،نانون اااای ،منبع
منحصرب فرد «حقوق اااای نیست» ،بلک نانون اااای ب اااایترین مسائل حقوق اااای
اشاره میکند ی تبیین ،توضیح ی تولید صدها یا شاید هزاران عنایین ،م اهیم ،نهادها ی
موضوعات حقونی دیگر را ب اایر منابع خویش میاپارد .چنانک تعیین اازیکار الزم برای
جلوگیری از اوء اات اده از امت ی جایگاه نمایندگی منتخبان ک در افواه عمومی ب «نظارت
مستمر بر نمایندگان» مصطلح شده ،ب صورت صریح ی ریشن در بند  19ایااتهای کلی
انتخابات بیان شده اات .در این بند صحبت از «تعیین اازیکار الزم برای حسن اجرای
یفایف نمایندگی ،رعایت نسمنام  ،جلوگیری از اوءاات ادهی مالی انتصادی ی اخالنی ی
انجام اندامات الزم در صورت زیال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان»
اات .عزل را میتوان اازیکاری برای تضمین این نظارت ی مصدانی از عبارت «اندامات
الزم» دانست ی آن را تأایس کرد.
بررای سیشین ی منطق تصویب برخی از اصول مندرج در نانون اااای ک ب موضوع
نمایندگان میسردازد نیز راهی ب ااتدالل میبگشاید .چنانک میتوان در بررای امکان عزل
نمایندگان ب موجب نانون اااای ،این اؤال را نابل طرح دانست ک با توج ب سیشبینی
اصل  86نانون اااای مبنی بر شنااایی مصونیت نمایندگان ،آیا این مصونیت میتواند مانعی
برای عزل باشد؟
در مذاکرات مجلس خبرگان نانون اااای میتوان مخال ت با مصونیت شکلی را دریافت ،زیرا
«مصونیت یک چیزی اات ک ریش ی ااالمی ندارد» (مشریح مذاکرات ،1964 ،ج .)311 :2
بر این اااس نوهی مؤاس نشان داد ک نمیخواهد امتیاز بیشتری ب نسبت عموم مردم ب
نمایندگان بدهد (عبدالحمید ابوالحمد .)177 :1984 ،در نهایت اصل  86تصویب شد ک
«نمایندگان مجلس در مقام ای ای یفایف نمایندگی در افهارنظر ی رأی خود کامالً آزادند ی
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نمیتوان آنها را ب ابب نظراتی ک در مجلس افهار کردهاند یا آرایی ک در مقام ای ای یفایف
نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا تونیف کرد» .بنابراین حیط ی اصل  86نانون اااای فقط
محدید ب یفایف نمایندگی اات ک البت در تبصرهی مادهی  77آییننام ی داخلی مجلس،
مصادیق آن مشخص شده اات« :یفایف نمایندگى شامل نطق ،بحثهاى داخل داتور،
بحثهاى جلسات کمیسیونها ،افهارنظراتى ک براى اعمال اصل هشتادیچهارم ( )84نانون
ااااى انجام میشود ی اایر موارد نظارتى ی نانونى اات.»...
شورای نگهبان نیز در اال  1981در مورد این اصل نظری ی ت سیری ب شرح زیر ارائ
کرده اات« :با عنایت ب  1 :ـ مشریح مذاکرات مجلس بررای نهایی نانون اااای جمهوری
ااالمی ایران در خصوص اصل هشتادیششم ،حاکی از اینک مصونیت ریش ی ااالمی ندارد ی
تمام مردم در برابر حق ی نانون الهی یکسان ی برابرند ی هر فردی ک در مظن ی گناه یا جرم
نرار گیرد نابل تعقیب اات ی اگر شکایتی علی ای انجام گیرد داتگاه نضایی باید ای را تعقیب
کند؛ 2ـ اصول متعدد نانون اااای ی از آن جمل اصول نوزدهم ی بیستم دائر بر برخورداری
هم ملت ایران از حقوق مسایی؛ 9ـ اختصاص موضوع اصل هشتادیشش مربوط ب افهارنظر
ی رأی نمایندگان در مجلس ی در مقام ای ای یفایف نمایندگی ی عدم مالزم ی آن با ارتکاب
اعمال ی عنایین مجرمان ؛ 4ـ عدم توجی شرعی منع تعقیب یا تونیف مجرم؛ 2ـ نظر مبارک
حضرت امام خمینی (ره) ب عنوان نافر ی راهنمای تدیین نانون اااای دائر بر ضریرت سرهیز
از هتک حرمت اشخاص ی لزیم جبران آن در مجلس ی رایدگی تواط نوهی نضایی ؛ اصل
هشتادیششم نانون اااای در مقام بیان آزادی نماینده در رابط با رأی دادن ی افهارنظر در
جهت ای ای یفایف نمایندگی ،در مجلس اات ی ارتکاب اعمال ی عنایین مجرمان از شمول
این اصل خارج اات ی این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمیباشد».
بنابراین فلس ی یضع اصل  86نانون اااای ،دادن آرامش خاطر ب نمایندگان برای اعمال
اختیارات ی مسئولیتهایی اات ک بر دیش آنها نرار داده شده اات ی ن ب عنوان یک امتیاز
تبعیضآمیز ،از همین ری آنچ از این اصل ی ت سیر شورای نگهبان برداشت میشود ،این اات
ک سذیرش م هوم مصونیت منافاتی با امکان اعمال ضمانت اجرا در صورت ارتکاب جرم از
اوی نماینده ندارد .بدین معنا ک مصونیت امری مقید -ی ن مطلق -اات ی چنانچ بتوان
نماینده را ب یااط ی ارتکاب جرم نابل تعقیب ی فاند شایستگی برای ادام ی یفی ی
نمایندگی دانست ،میتوان ب یااط ی ارتکاب اایر اعمال خارج از حدید نمایندگی نیز ای را

مسئول دانست ی ضمانت اجرای اعمالش را – در صورت یجود شرایط ی ضوابط مشخص،
ش اف ی منطقی -از جمل در نالب عزل سیشبینی کرد.
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نگاهی ب دیگر اصول نانون اااای همچون اصل  39نانون اااای ک ب یفی ی تأیید
اعتبارنام ی نمایندگان اشاره دارد نیز میتواند متضمن این برداشت باشد ک در اعتبارنام نیز
صرف انتخاب تواط شهریندان مجوز احراز امت نمایندگی نمیشود ی نماینده باید از اوی
اعضای سارلمان نیز تأیید شود .اگر اینگون اات ،شاید بتوان ب نمایندگان این حق را نیز داد تا
در شرایط خاص ،منطقی ی ش اف در خصوص برکناری نمایندهای تصمیمگیری کنند .ب عبارت
دیگر ،همانهایی ک ریزی اعتبارنام ی نمایندگی را دادهاند ،میتوانند آن را سس بگیرند.

 .2-3دیدگاه قوانین عادی
در نوانین عادی نیز عزل نماینده ب صراحت سیشبینی نشده اات .در نانون نظارت بر رفتار
نمایندگان (مصوب  )31/11/12نیز ضمانت اجرایی مبنی بر برکناری یجود ندارد .البت در
مادهی  21طرح ایلی ی نظارت بر رفتار نمایندگان ( )1983/11/28رد اعتبار نماینده در شرایطی
سیشبینی شده بود« :در مواردی ک جرایم ارتکابی ب موجب گزارش کمیت ی نظارتی ی
تصویب کمیسیون ی یا اصدار احکام نطعی منجر ب فقدان احراز شرایط اااای نمایندگی شود
سیشنهاد ابطال اعتبار نماینده تواط کمیسیون ب هیأت رئیس ارائ خواهد شد تا با ایلویت در
داتور کار مجلس نرار گرفت ی طبق آییننام ی داخلی مطابق رأی مجلس اندام گردد» .البت
این طرح ابهاماتی داشت؛ از جمل اینک مشخص نشد ک مراد از شرایط اااای نمایندگی
کداماند ک فقدان آن موجب ابطال اعتبارنام ی نماینده اات؟
در گزارش کمیسیون مشترک رایدگی ب طرح مزبور ( )1931/2/13یکی از ضمانت
اجراهای نظارت بر رفتار نمایندگان (بند «ر» مادهی « ،)4لغو اعتبارنام ی نماینده {متخلف} ب
سیشنهاد هیأت ی تصویب مجلس در جلس ی رامی غیرعلنی» نرار داده شد ک البت مطابق
تبصرهی  2در این گزارش اعمال این بند منوط ب تصویب شورای نگهبان بود.
همین بند در مصوب ی جلس ی علنی مورخ ی  31/7/6مورد تأیید نمایندگان نرار گرفت،
یلی شورای نگهبان در نظر خود ( 31/7/91ب شمارهی  )44223در بررای مصوب ی مجلس
اعالم کرد ک چون بند «ر» مادهی « 4مغایر احکام ی تکالیف مقرر در نانون اااای برای
مجلس ی نمایندگان میباشد ،خالف اصول متعدد نانون اااای اات» .در گزارش کمیسیون
مشترک ( )31/11/21بعد از نظری ی شورای نگهبان ،کمیسیون بند مربوط ب لغو اعتبارنام را
حذف کرد.
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شاید از مخال ت شورای نگهبان چنین برداشت شود ک چون در نانون اااای تکلیف یا
اختیاری برای نمایندگان برای بحث عزل نمایندگان دیگر ب صورت صریح ذکر نشده ی اصل
نیز عدم صالحیت اات ،ب تأیید نراید.
چنانک مشاهده میشود ،ااتدالل شورای نگهبان در مخال ت با لغو اعتبارنام ی نمایندگان
ب عنوان ضمانت اجرای نظارت بر ایشان ،مغایرت آن با احکام ی تکالیف مقرر در نانون اااای
برای مجلس ی نمایندگان ذکر شده اات .این نظری ی شورا میتواند برآمده از این اندیش
باشد ک الزم ی ای ای یفایف محولشده ب نمایندگان ،اطمینان خاطر ایشان ب عدم امکان
برکناری ی عزل اات .اما باید توج داشت آنچنانک در موضوع مصونیت نیز گ ت شد ،ادای
مسئولیت منافاتی با عزل ندارد .تکلیف نمایندگان ب ادای مسئولیت خویش در حدید اختیارات
نمایندگی اات .بنابراین در صورت تجایز از حدید اختیارات محول تواط ایشان ی عمل در
خارج از چارچوبهای تعیینشده ،امکان طرح مسئولیت ایشان ی تعیین ضمانت اجرای
متنااب با حدید تجایز ک در شدیدترین حالت خود میتواند عزل باشد ،محتمل اات.
احتمال دیگر در مورد این دیدگاه شورای نگهبان میتواند ناشی از اصل عدم صالحیت
باشد ک براااس آن صالحیت نمایندگان در بحث اعتبارنام فقط در مرحل ی تأایس مجلس
ی اعطای یصف نمایندگی دخالت دارد ی بیشتر از آن را نمیتوان از اعتبارنام ااتنباط کرد.
میتوان این احتمال را اینگون بررای کرد ک هرچند اصل بر عدم صالحیت اات ،مقنن
در مواردی مانند ذیل مادهی  31آییننام ی داخلی مجلس شورای ااالمی کارکردی شبی ب
لغو اعتبارنام ی نماینده تواط نمایندگان دیگر را تأیید کرده اات ی شورای نگهبان نیز اشکال
ی ایرادی مانند اصل عدم صالحیت را مطرح نکرد.
در مادهی  31آییننام ی داخلی مجلس شورای ااالمی «از دات دادن امت نمایندگی»
تصریح شده اات؛ آنها ن از باب ااتع ای اختیاری ی ناشی از ارادهی نماینده ،بلک ب صورت
خودکار ی اجباری ب گون ای ک ب محض تحقق شرایط مذکور در این ماده ،نمایندگی هم زایل
میشود ی این میتواند ب مثاب ی برکناری نماینده تلقی شود« :نمایندهای ک بیش از یکصد
ااعت متوالى یا دییستیسنجاه ااعت غیرمتوالى از اینات رامى جلسات مجلس ی کمیسیون
را بدین عذر موج در یک اال غیبت نماید ،مستع ى شناخت خواهد شد .همچنین نمایندهای
ک ب علت ناتوانى جسمى ی یا بیمارى بیش از چهار ماه در یک اال غیبت موج داشت باشد
بنا ب درخواات اى ن ر از نمایندگان ی تصویب دیاوم نمایندگان حاضر مبنى بر عجز یى از
ای اى یفایف نمایندگى ،امت نمایندگى خود را از دات میدهد».
مراد نانونگذار در این ماده آن بوده تا از ادام ی فعالیت نمایندهای ک انگیزه ،توانایی ی
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شایستگی الزم برای مسئولیتها ی اختیارات نمایندگی را ندارد ،جلوگیری کند ی از دات دادن
امت ی یصف نمایندگی ،ضمانت اجرایی نطعی برای نمایندگانی نرار داده شده اات ی
ب نوعی این برکناری ،تکلیف نیز محسوب میشود ی مجلس نمیتواند در مقابل این تکلیف
شان خالی کند یا ب توافقی با نماینده سس از تحقق این شریط دات یازد.
شاید موارد ی مصادیق در مادهی  31حصری ب نظر براد ،یلی مالک ی مناط مادهی  31را
مورد توج نرار دهیم ،میتوانیم چنین فرضی را در نظر بگیریم ک اگر نمایندهای ب هر علت
دیگری غیر از ناتوانی جسمی یا بیماری یا غیبت ،شایستگی ی صالحیت دارا بودن امت
نمایندگی را یانعاً از دات بدهد - ،البت در چارچوب ضوابطی ک بعداً از آنها صحبت

خواهد شد –باید مکانیسم برکناری ای نیز یجود داشت باشد ،در غیر این صورت شایست

نیست بپذیریم نمایندهای بدین شرایط مقرره برای تصدی این امت ،در مجلس فعالیت کند ی
منطقی نیست نمایندهای ب ابب عدم حضور در مجلس ی ب دلیل ناتوانی جسمی ،از امت
خود کنار رید ،یلی نمایندهای ک حدانل شریط مذکور در نانون انتخابات مجلس را از دات
میدهد ،همچنان ب عنوان نماینده فعال باشد ی ضمانت اجرایی برای آن یجود نداشت باشد.
عدم اشکال شورای نگهبان بر این ماده ی اینک این برکناری را در مادهی  31مغایر نانون
اااای یا شرع اعالم نکرده اات ،میتواند این فرضی را تقویت کند ک چنانچ مشخص شود
نمایندهای از ابتدا ایصاف ی شرایط مذکور برای امت نمایندگی (ر.ک:حبیبنژاد )1931 ،را
نداشت یا در ابتدا این ایصاف ی شرایط را داشت یلی بعداً از دات داده اات ،میتوان از
مکانیسم مادهی  31نانون آییننام ی داخلی مجلس اات اده کرد ،زیرا فرض بر آن اات ک
شریط برای امت نمایندگی هم علت محدث اات ی هم علت مبقی .
حتی اگر براااس اصل حاکمیت نانون ی ب دلیل یفاداری ب نص مادهی  ،31ماده را شامل
این موارد ندانیم ی فقط در موارد مذکور در ماده صادق بدانیم ،الزم اات نظام حقونی در این
مورد چارهای بیندیشد.
براااس نواعد فقهی ،امتها در حکومت ااالمی مصداق امانتاند (حبیبنژاد ی عامری،
 .)191-112 :1936همچنانک در عصر مشریط برخی از اندیشمندان فق ایاای مانند عالم
«نائینی» بر امانت بودن مناصب حکومتی اذعان کردند (حبیبنژاد ی عامری.)191-112 :1936 ،
در متن اوگندنام ی اصل  67نانون اااای ک نمایندگان مجلس در نخستین جلس ی
مجلس ایراد ی امضا می کنند ی ـ تنها اوگند صرف نیست بلک ایجاد نوعی تعهد اات ـ از
نمایندگی مجلس ب عنوان امانت نام برده شده ی هر نماینده اوگند خورده اات ک «یدیع ای
را ک ملت ب ما اپرده ب عنوان امینی عادل سااداری کنم».
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آیا اگر نمایندهای در ح ظ این «یدیع » کوتاهی کند ی دچار تعدی ی ت ریط شود ،میتوان
ای را عزل کرد؟ براااس نواعد فقهی «امین ضامن نیست مگر آنک تعدی کند یا ت ریط نماید»
(ر.ک :مکارم شیرازی ،بیتا .)281-241:عزل ی برکناری امین در موارد تعدی ی ت ریط از
ضمانت اجراهای مطریح بوده ی از همین ریات ک آیتاهلل نائینی معتقد بود هر کس از
مسئوالن از جمل نمایندگان مجلس در انجام یفایف محول در نانون اااای کوتاهی کند،
«مانند خیانت در اایر امانات راماً موجب انعزال ابدی ی اایر عقوبات مترتب بر خیانت
میباشد» (نائینی.)78 :1928 ،
در مجموع میتوان گ ت همانطورک یجود شرایط الزم ،ب منظور ثبتنام ی شریع کار
نمایندگی الزم اات ،ااتمرار ی بقای آن نیز الزم ی ضریری اات ی منطقی ی عانالن نیست ک
بپذیریم در ابتدای کار ی در مقام ثبتنام ی احراز صالحیت اشخاص برای انتخابات نمایندگی،
یجود شرایط ی ایصاف خاص ضریری اات ،یلی سس از انتخاب شدن ب عنوان نماینده ،دیگر
نیازی ب آن شرایط ی اصاف نیست .برای نمون مسلمان ی عانل بودن از جمل شرایط ثبتنام
دایطلبان نمایندگی اات .ازاینری اگر نمایندهای سس از انتخاب ب امت نمایندگی مرتد یا
مجنون شود یا معلوم گردد ک از همان ابتدا نیز مرتد یا مجنون بوده اات ،یا در صورت
محکوم شدن ب حبسهای طویلالمدت چ باید بکنیم؟ این در حالی اات ک مردم ای را با
یصف داشتن آن شرایط ی ییژگیها برگزیدهاند ی مسلم اات ک اگر رأیدهندگان میدانستند
ک ای فاند این شرایط اات ،هیچگاه ب ای رأی نمیدادند.
باید سذیرفت ک شرایط ی ایصاف برای سذیرش امتهای اااای مانند رهبری ،نمایندگی
یا ریاات جمهوری ن تنها علت محدث اات ،بلک علت مبقی هم میباشد ی همچنانک اگر
شخصی صالحیتهای الزم برای این امتها را نداشت باشد ،نمیتواند عهدهدار این امتها
شود .ب همان ترتیب اگر این ایصاف ی شرایط را از دات بدهند ،آن امت را هم از دات
میدهند ی زمانیک چنین امری برای رهبر در نانون اااای تثبیت شده اات (اصل  ،)111ب
طریق ایلی برای دیگر دارندگان امتهای اااای نیز باید جاری ی ااری باشد ی از نظر
شرعی تصرفات اینچنین نماینده ای سس از دات دادن شرایط ی ایصاف نمایندگی نیز تصرف
غاصبان

اات)2(.

 .4سازوکارهای پیشنهادی برکناری نماینده
سس از سذیرش اصل امکان برکناری نماینده در نظام حقوق اااای ایران ،نوبت ب مرحل ی
معرفی اازیکارهای این برکناری میراد ،ب خصوص ک اشکال در تنظیم ی اجرا ی ت سیر این
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اازیکارها می تواند آثار من ی زیادی در کشور بانی بگذارد .شاید یکی از دالیل مهم عدم
رغبت حقوندانان اااای ب موضوع عزل نمایندگان ،خوشبین نبودن آنها ب مکانیسمها ی
اازیکارهای برکناری باشد.
در ایران برخی حقوندانان بیان کردهاند ک مراحل عزل ی برکناری نماینده در دی مرحل اجرا
شود :مرحل ی تقاضای عزل ک طی آن بیش از نصف دارندگان حق رأی در حوزهی انتخابی طی
تقاضای کتبی خوااتار عزل نمایندهشان شوند .مرحل ی اجرای عزل :ک دیاوم رأیدهندگان
باید در آن حوزه ب برکناری نمایندهی خود رأی مثبت بدهند (مدنی.)122 :1963 ،
کاربست این شیوه مشاب با فرایند یتوی فردی سیشبینیشده در اایر نظامهای حقونی
اات .اما چنانک مطرح شد ،ب منظور ممانعت از اوء اات اده از این ریش شایست اات تدابیر
نانونی اتخاذ شود تا منطق دیم مطرحشده در دالیل یتو ک بر معین بودن ی نابل نضایت بودن
شاخصهای یتو تأکید دارد ،تأمین شود .میتوان اازیکاری را طراحی کرد ک ب موجب آن
دالیل انام شده برای یتوی فرد ب منص ی نضایت یک مرجع مستقل گذاشت شود ی در
صورت تأیید آن مرجع ،یتو میسر شود .در همین زمین ی ب منظور ممانعت از کاربست
نامتوازن ی افراطی این اختیار نیز میتوان در نالب مقررات نانونی امکان ب کارگیری این شیوه
را در زمان های معینی ممنوع کرد .مثالً برکناری نماینده در اال ایل ی اال آخر نمایندگی
ممنوع شود ،زیرا اال ایل بالفاصل سس از انتخاب ایات ی اگر مردم نظر بر عزل داشتند،
نباید ای را انتخاب میکردند ی ...همینطور اال آخر ک اال سایان نمایندگی اات ...ی دیگر
جایی برای عزل بانی نمیماند (مدنی.)122 :1963 ،
مکانیسم دیگری ک مطرح میشودد ،کنترل نماینده تواط خود مجلس اات ،یعنی اگر
مجلس نمایندهای را منااب ی متنااب با مسئولیت ی شأن نمایندگی تشخیص نداد ،بتواند با
حد نصابی از آرای کل نمایندگان یا با تأیید کمیسیونهای خاصی در مجلس ک بدین منظور
سیش بینی شده باشند ،ای را برکنار کند ک البت چنانک گ ت شد ،در خصوص نانون نظارت بر
رفتار نمایندگان ،شورای نگهبان آن را نپذیرفت .مزیت کلی چنین نظارتی ک از درین خود
سارلمان بر اعضا صورت میگیرد ،نابلیت باالی سذیرش آن از اوی نمایندگان اات ،زیرا
نمایندگان بر چنین نظامی ب دنت کنترل دارند (موایزاده ی مصباحی مقدم.)292 :1936 ،
سیشبینی یتوی جمعی یا انحالل سارلمان از طریق رفراندیم ی ب سیشنهاد خود مردم نیز
اازیکار دیگری اات ک چنانچ کمیت ی کی یت ب کارگیری آن ب موجب نوانین ریشن تبیین
شود ،میتواند در جهت کنترل ندرت سارلمان ب ییژه آنگاه ک از حدید اختیارات نانونی
خویش تجایز میکند ،اات اده شود.
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ب هر حال مسئل ی مهم در سیشبینی هم ی اازیکارها ،تأکید بر نانون ی نانونگرایی ی
سرهیز از هر گون شتابزدگی ،جناحبازی ی جلب منافع گریهی ی حزبی اات ،همچنانک
نوانین ی مقررات مصوب در این زمین نیز باید بسیار بااحتیاط ،دنیق ،ش اف ،محکم ی ااتوار
باشد ،ک در غیر این صورت نبود نانونی در این زمین ی عدم امکان عزل نمایندگان ،بهتر از
یجود نانونی شکننده ی نابل تأییل ی ت سیر اات.

نتیجهگیری
در این مقال بر آن بودیم تا امکان برکناری ی عزل نمایندهی مجلس را مورد توج نرار
دهیم ک البت معموالً ب عنوان یک سیشفرض ،غیرنابل عزل بودن نماینده در نظام حقوق
اااای کشور ما سذیرفت شده اات.
ابتدا نظریات گوناگون موجود در خصوص ماهیت نمایندگی مجلس ی چیستی ماهیت آن،
بررای شد ی براااس ا نظری ی کارگزاری یالیت ،یکالت ی سیمان حقوق عمومی ،دیدگاهها
در خصوص امکان عزل نمایندهی مجلس یاکایی شد.
در نوانین ایران در خصوص برکناری نماینده در زمان تصدی ب دلیل از دات دادن شرایط ی
ایصاف نمایندگی ،مقررهی ییژه ی صریحی یجود ندارد ،هرچند در زمان تهی ی بررای نانون
نظارت بر رفتار نمایندگان ،یک بند از طرح نانونی مربوط  ،ب برکناری نماینده اختصاص داشت،
شورای نگهبان آن را خالف نانون اااای دانست ی در نهایت از نانون مربوط حذف شد.
اگرچ در متن نانون اااای ب عنوان اصلیترین منبع نظام حقوق اااای اشارهی صریحی
ب عزل نشده اات ،می توان در اایر منابع نظام حقوق اااای در این خصوص مشاهداتی
داشت ،از جمل مادهی  31نانون آییننام ی داخلی مجلس میتواند امکان عزل نماینده را در
موارد خاص توجی کند .همچنین تأکید نانونگذار اااای بر تصویب اعتبارنام ی نمایندگان در
بدی یرید ب مجلس نشان از آن دارد ک چنانک در ابتدا نمایندگان این اختیار را دارند تا در
مورد عدم اعطای عنوان نمایندگی ب فرد خودداری کنند میتوانند این حق را داشت باشند تا در
ادام نیز آنچنانک اعتبارنام ی نمایندگی را تأیید کردهاند ،آن را سس بگیرند .بند 19
ایااتهای کلی انتخابات را نیز میتوان ب عنوان یکی از منابع نظام حقوق اااای،
توجی کنندهی تأایس نهاد عزل دانست.
نویسندگان معتقدند ب لحاظ نظری ی با توج ب برخی تجربیات کشورهای دیگر ،اصل
امکان عزل نماینده نابل سذیرش اات ی نظام حقونی باید برای این مسئل راهکارهای نانونی
را تنظیم کند ی حتی اگر نائل ب عدم امکان عزل نماینده براااس نصوص نانون اااای کنونی
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باشیم ،باید در اصالحات آتی نانون اااای آن را ن یاً یا اثباتاً مورد توج نرار دهیم ،همچنانک
در نوانین اااای برخی کشورها ب طور صریح ب آن اشاره شده اات .از اوی دیگر هرچند
در این مقال در سی یک تئوری برای امکان عزل ی برکناری نمایندهی مجلس در صورت از
دات دادن شرایط خاص نمایندگی ی مشخص شدن عدم شایستگی ای برای عنوان «نمایندهی»
مردم هستیم ،یلی بر این مطلب هم انرار ی اصرار داریم ک مهمترین حساایت در این
موضوع ،یجود نانونی ش اف ،صریح ی کارامد در مرحل ی اجراات تا راه را بر ترفندهای
ایاای ،رنابتهای جناحی ی اوء اات ادههای ناریا ببندد.
در این نظام نانونیِ سیشنهادی ،از اویی نباید ااتقالل رأی ی ت کر نماینده مورد خدش نرار
گیرد ی نماینده ب ابب ترس از برکناری ی عزلهای هدفمند ،ااتقالل ی حریت خویش را در
برابر دیلت ،گریههای ذین وذ ی صاحبان ندرت از دات بدهد ی از اوی دیگر ،آنقدر نانون
مزبور محکم ی خدش ناسذیر باشد ک از ت سیر ب رأی در جهت اغراض ناشایست ایاای در
امان باشد ی راه را بر هر ت سیر ی برداشت نادراتی از آن ببندد .در غیر این صورت بیشک عدم
بحث از عزل نمایندگان بهتر از اجرای نانص ،شتابزده ی خسارتآفرین آن اات.
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یادداشتها
.3
.2

.1
.4

.1

فاذا فوضت الی اداره االمور االم فهو لیس محصورا...ی ال یجعل مجلس نواب االم بنحو المخصوص..
ی ل ان یّقنن القوانین بن س ای بجمع خاصّ من یجعل لهذا الهدف (مؤمن.)212 :1986 ،
حتی در نخستین سیشنویس اصل  28نانون اااای آمده بود :مجلس شورای ملی از نمایندگان
ملت ک ب طور مستقیم ی مخ ی انتخاب میشوند ،تشکیل میگردد .این نمایندگان از طرف تمام
ملت یکالت دارند (کاتوزیان .)217 :1978 ،در متن اوگندنام ی نمایندگان مذکور در اصل 67
نانون اااای نیز آمده اات« :در انجام یفایف یکالت ،امانت ی تقوی را رعایت نمایم»....
ملت اگر یکالیشان خوااتند برخالف ااالم عمل کنند؛ مردم مختارند یکالیشان را عزل کنند
(خمینی ،ج ).94 :6
مانند اصل  11نانون اااای فرانس « :رئیسجمهور سس از مشورت با نخستیزیر ی رؤاای
مجلسها میتواند انحالل مجلس ملی را اعالم کند» .اصل  88نانون اااای ایتالیا نیز مقرر میدارد
ک رئیسجمهور میتواند سس از مشایره با رؤاای دی مجلس اندام ب انحالل یک یا هر دی
مجلس کند.
شما نمایندگان باید در آنجا همان معنایی ک مأمور آن شدهاید از طرف ملت ،همان معانی باشد.
شما یکیل نیستید ک بریید آنجا بنشینید ی حسابهایی ک خودتان دارید با هم صاف کنید .اگر
یک همچون کاری بشود این انحراف اات ی غصب اات آن محل برای شما ( خمینی مواوی،
 ،1971ج).116 :12

امکانسنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران

87

منابع
 .1فارسی و عربی
 .1ادارهی کل امور فرهنگی ی ریابط عمومی مجلس شورای ااالمی ( ،)1964صورت
مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی ،تهران :ادارهی کل امور فرهنگی ی ریابط
عمومی مجلس شورای ااالمی.
 .2آهنگران ،محمدراول؛ صادقسور ،محمدجع ر ی علیرضا میربد (« ،)1932تحلیل ماهیت
نمایندگی مجلس در نظام جمهوری ااالمی ایران» ،فصلنامهی مجلس و راهبرد ،اال
بیستیاوم ،ش  ،87صص .921-232
 .9ارفعی ،عالی (« ،)1972سارلمان ژاسن نگاهی ب چهره ی ااختار» ،فصلنامهی مجلس و
پژوهش ،ش .922-912 ،4
 .4بوشهری ،جع ر ( ،)1984حقوق اساسی؛ متون قوانین اساسی ،فرانسه ،آلمان ،سوئیس،
انگلستان و آمریکا ،تهران :شرکت اهامی انتشار.
 .2حایری یزدی ،مهدی ( ،)1332حکمت و حکومت ،لندن :شادی.
 .6حبیبنژاد ،اید احمد ( ،)1984حقوق و وظایف نمایندگی مجلس ،تهران :کانون اندیش ی
جوان.
 .7ــــــــــــــــــــ (« ،)1982ماهیت نمایندگی با تکی بر م اهیم فقهی -ااالمی»،
فصلنامهی تخصصی فقه و حقوق ،ش  ،8صص .148-122
 .8ــــــــــــــــــــ (« ،)1931شرایط کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای ااالمی در
نظام حقوق اااای ایران با نگاهی تطبیقی» ،فصلنامهی علمی پژوهشی علوم سیاسی ،ش
 ،22صص .191-33
 .3حبیبنژاد ،اید احمد ی زهرا عامری (« ،)1936امانی بودن مناصب عمومی در نظام حقوق
اااای ایران با تأکید بر اندیش ی علوی» ،فصلنامهی علمی پژوهشی حکومت اسالمی،
ش  ،2صص .191-112
 .11حسنی ،حسن ( ،)1963مقامات عالی قوهی مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و
مطالعهی تطبیقی آن ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .11خمینی مواوی ،اید ریحاهلل ( ،)1971صحیفهی نور ،تهران :یزارت ارشاد ی فرهنگ ااالمی.

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 31

88

 .12دبیرنیا ،علیرضا (« ،)1934تحلیلی بر م هوم نمایندگی در نانون اااای جمهوری ااالمی
ایران با نگاهی تطبیقی ب اندیش ی ایاای غرب» ،پژوهش تطبیقی اسالم و غرب،
دیرهی  ،9ش .194-112 ،1
 .19رنی ،آاتین ( ،)1974حکومت ،ترجم ی لیال اازگار ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .14ریحانی ،محمدصادق ( ،)1978استفتائات قضائیه ،نم :اپهر.
 .12ریاو ،ژان ژاک ( ،)1973قرارداد اجتماعی ،ترجم ی مرتضی کالنتریان ،تهران :آگاه.
 .16الطانی ،اید ناصر (« ،)1931م هوم نمایندگی در مجلس ایل» ،مجلهی پژوهشهای
حقوقی ،دیرهی  ،11ش  ،13صص .172-197
 .17عباای ،بیژن (« ،)1987بررای ریشهای اعمال مردمااالری مستقیم ی نیم مستقیم»،
فصلنامهی حقوق ،مجلهی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی ،دیرهی  ،98ش  ،2صص
.292-212
 .18طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ( ،)1982کلیات حقوق اساسی ،تهران :میزان.
 .13ناضی شریعتسناهی ،ابوال ضل ( ،)1972حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،تهران:
دانشگاه تهران
 .21کاییانی ،محمدهادی (« ،)1987بررای مسئل ی انحالل مجلس خبرگان رهبری ی مجلس
شورای ااالمی از اوی مقام رهبری» ،فصلنامهی حقوق خصوصی ،ش  ،12صص .131-162
 .21کاتوزیان ،ناصر ( ،)1978گامی بهسوی عدالت ،تهران :انتشارات دانشکدهی حقوق ی
علوم ایاای
 .22مدنی ،اید جاللالدین ( ،)1963حقوق اساسی ،تهران :اریش.
 .29مصباح نسب ،اید ریحاهلل ی اید ابراهیم موایزاده (« ،)1936چرایی نظارت مستمر بر
نمایندگان مجلس شورای ااالمی» ،فصلنامهی علمی-حقوقی قانون یار ،دیرهی .9
 .24مصباح یزدی ،محمدتقی ( ،)1978نظریهی سیاسی اسالم ،نم :مؤاس ی امام خمینی(ره).
 .22مکارم شیرازی (بیتا) ،قواعد الفقهیه ،نم :مدرا ی امیرالمومنین (ع).
 .26مؤمن نمی ،محمد ( ،)1986الوالیه الهیه االسالمیه ،نم :جامع ی مدراین.

 .27نایینی ،محمدحسین ( ،)1928تنبیهاالمة و تنزیهالملة ،توضیحات اید محمود طالقانی ،نم:
بواتان کتاب.
 .28نج ی اا اد ،مرتضی ی فرید محسنی ( ،)1973حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران،
تهران :الهادی.

81

امکانسنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران

. مسامیر: نم، حکومت اسالمی،)1981(  احمد، یاعظی.23
،» «مبانی نظری ی شیوههای اعمال نظارت بر رفتار نمایندگان،)1931(  حسن، یکیلیان.91
.117-69  صص،68  ش، اال هجدهم،مجلس و راهبرد
. دادگستر: تهران، حقوق اساسی،)1973(  اید محمد، هاشمی.91

 انگلیسی.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Altman, David (2011), Direct Democracy Worldwide, London: Cambridge
University Press
Conacher, Duff (1991), “Power to the People: Initiative, Referendum Recall and the
Possibility of Popular sovereignty in Canada”, university of torento, faculty of law
review, no 174.
Cronin, Thomas (1999), Direct Democracy: The Politics of Initiative,
Referendum and Recall, Harvard University Press.
Elections BC (2003), Report of the Chief Electoral Officer on the Recall Process
in British ColumbiA 16.
Garrett, Elizabeth (2004), “Democracy in the Wake of the California Recall”,
University of Pennsylvania Law Review, 153.
Griffith, Gareth and Roth, Lenny (2010), “Recall Elections, NSW Parliamentary
Library Research Service”, E-Brief 3/2010: 1-11.
Hazell, Robert (2010), The Conservative-Liberal Democrat Agenda for
Constitutional and Political Reform, London: The Constitution Unit
Maskell, Jack (2012), Recall of Legislators and the Removal of Members of
Congress from Office, Congressional Research Service.
McCormick, Peter (1994), “The Recall of Elected Members”, Canadian
Parliamentary Review, 17(2).
Munro ,William (1916), The Initiative, Referendum and Recall, Appleton.
National Conference of State Legislatures (‘NCSL’),(2011), Recall of State
<http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid=16581>
Roger Scruton (1982), A Dictionary of Political Thought, Harper and Row
Publishers, New York.
Twomey, Anne (2011), “The Recall of Members of Parliament and Citizens”,
Initiated Elections, UNSW Law Journal, Vol 34(1), 41-69.
Uwe Serd ült (2015), “The history of a dormant institution:legal norms and the
practice of recall in Switzerland”, Representation, 51(2): 161-172
Welp, Yanina (2016), “Recall referendums in Peruvian municipalities: a political
weapon for bad losers or an instrument of accountability?”, Democratization, 23
(7): 1162-1179.
Wright,Tony (2015), “Recalling MPs: Accountable to Whom?”, The Political
Quarterly, Vol 86, Issue 2, 289–296.
Zimmerman, Joseph (1997), The Recall: Tribunal of the People, Praeger.

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /سال ششم ،پاییز و زمستان  ،3169شماره  ،31صفحات  63تا 331

اعتبارسنجی عرف و رویههای قانون اساسی
ایدناصر الطانی

*1

 .1ااتادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران (سردیس فارابی) ،نم ،ایران
دريافت9316/2/96 :

پذيرش9316/6/21 :

چكیده
خواندن متن نوانین اااای در شناختن نحوهی عملکرد نظام ایاای کافی نیست .ریی ی
موجود در انتخاب یزیر اطالعات از جمل مواردی اات ک در متن نانون اااای نوشت شده ی در
دیگر مقررات چیزی دربارهی آن نیامده اات .ریی های جاری مبتنی بر متن نوشت ی نانون اااای
نیستند .موضوع این مقال سراش دربارهی فاصل ی میان متننوشت ی نانون ی عملکرد یانعی
نهادهای نانونی اات .این رییکرد سااخ ب کسانی اات ک هم نانون اااای را در متننوشت ی آن
میبینند ی بدان اصرار دارند .اینان موضوع حقوق اااای را ب متننوشت ی نانون ی آرا ی نظریات
شورای نگهبان محدید میکنند .چنین رییکردی تصویری نانص ی ناراا از نانون اااای ب نمایش
گذاشت اات .نهادهای نانون اااای با نظر ب توازن نوای ایاای صالحیتهای خود را مواع یا
مضیق ت سیر میکنند .این مقال نصد دارد تا توج ب این مقوالت را در مطالع ی حقوق اااای
ایران تذکر دهد .کوشش خواهیم کرد از یک او نشان دهیم آیا نظری ی حقوق اااای ایران می
تواند مبنایی برای سذیرش این نواعد فراهم کند ی از اوی دیگر چ موازین ی معیارهایی بر این
نوع نواعد حاکم اات.
کلیدواژهها :اخالق ی آداب مربوط ب اجرای نانون اااای ،اصول نانوشت نانون اااای،
ریی های اجرای اصول نانون اااای ،عرف اااای ،نانون اااای نوشت .

* E-mail: Naser.soltani@ut.ac.ir
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مقدمه
بنابر اصول  199ی  196نانون اااای ج.ا.ا «یزراء تواط رئیسجمهور تعیین ی برای گرفتن
رأی اعتماد ب مجلس معرفی میشوند  »...ی «رئیسجمهور میتواند یزراء را عزل کند ی در این
صورت باید برای یزیر یا یزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد  .»...بنابر منطوق ی م هوم
این اصول اختیار عزل ی نصب یزرا با رئیسجمهور اات .از آغاز انتخاب یزرا ،از نخستین
دیرهی اجرای اصل تا امریز ،در مورد عزل ی نصب برخی از اعضای هیأت دیلت باید نظر
رهبری تأمین میشد ی این دات از اعضای هیأت دیلت با نظر ی تأیید رهبری انتخاب ی ب
مجلس معرفی میشدند .این ریی ی اابق  ،ناعدهای نانوشت در حقوق اااای ایران بود ک در
هر دیره ب نسبت جایگاه نخستیزیر یا رئیسجمهور در نظام ایاای ی توازن نوا ی رابط ی
میان ای ی نهادها ی نوای دیگر متغیر بود .اما در االهای اخیر برخوردهایی میان برخی از
نهادهای نانون اااای ریی داد ک آشکارا این ناعدهی نانوشت را در برابر دیدگان نافران نرار
داد ی نیدهایی ،ریشنتر از سیش ،بر این اصول نانون اااای یارد کرد ی نشان داد ک
رئیسجمهور در ب کار بستن این اختیار ی صالحیت مبتنی بر نانون اااای الزامات ی مقدماتی را
باید رعایت کند ی در این خصوص گویا ریی ی ریالی برای اجرای این اصل ایجاد شده

اات)1(.

نمون ی برجست ی این موضوع ،عزل یزیر اطالعات ،حیدر مصلحی ،از طرف رئیسجمهور
ینت ی مخال ت رهبر با این تصمیم ی در سایان بازگشت یزیر ب یزارتخان بود .سس از ااتع ای
یزیر ی نبول ااتع ای ایشان از اوی رئیسجمهور ینت ،مقام رهبری در تاریخ  1931/1/91در
نام ی شمارهی  1/17776خطاب ب «یزیر اطالعات» نوشتند ...« :از شما میخواهم بیش از
سیش در انجام مأموریتهای مهم داخلی ی خارجی یزارت اطالعات اهتمام ب خرج داده ی با
ارمای ی عظیمی ک آن یزارتخان از نیریی انسانی توانمند ی انقالبی ی متدین ی فنآیریهای
ریز برخوردار اات ی با حمایت دیلت خدمتگزار ی همکاری اایر نهادهای اطالعاتی اجازه
ندهید کوچکترین فترت ی استی در انجام یفایف نانونی آن داتگاه مهم سیش آید ( » ...دفتر
ح ظ ی نشر آثار آیتاهلل خامن ای .)1931/1/91 ،حتی در نمون ی انتصاب معاین ایل ،از
رئیسجمهور ینت خواات شده از آنجا ک انتصاب مورد نظر ایشان «برخالف مصلحت
جنابعالی ی دیلت ی موجب اختالف» اات« ،الزم اات انتصاب مزبور ملغی ی کأن لم یکن»
اعالم شود (دفتر ح ظ ی نشر آثار آیتاهلل خامن ای ،

)2(.)88/4/27

در نام مربوط ب یزیر اطالعات ،رهبری مستقیماً یی را خطاب کرده ی از ای خواات اات
بیش از سیش در انجام مأموریت های مهم داخلی ی خارجی یزارت اطالعات اهتمام ب خرج
دهد .تعلل رئیسجمهور در سذیرفتن حکم رهبری اعتراضات نیریی ایاای بسیاری را
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برانگیخت .از جمل یکی از نمایندگان مجلس گ ت بود« :با توج ب شرایطی ک در حال حاضر
در کشور یجود دارد متأا ان باید بگوییم ک نانون اااای در حال تعطیل شدن اات ی فراتر
از آن مسئل ای ارنوشتااز برای نظام ااالمی ک همان حکم یالیت فقی اات مورد
بیاعتنایی نرار میگیرد» (راالت؛  11اردیبهشت

)9(.)1931

در این موضوع تعلل ی ط ره از

نبول این حکم همچون «تعطیل شدن نانون اااای» تلقی شده اات.
همینجا باید میان حکم حکومتی ی ریی های اجرای اصول نانون اااای ت کیک نائل شد.
حکم حکومتی ماهیت سسینی دارد ،یعنی سس از ینوع یانع ای ی اتخاذ تصمیمی یارد میشود.
درحالیک ریی های اجرای اصول نانون اااای ماهیت سیشینی دارند ،یعنی سیش از اتخاذ
تصمیمات مقدمات خاصی باید مالحظ ی رعایت شود .باید ب «مذاق» شکلگرفت در این
حوزهی خاص احترام گذاشت شود .در غیر این صورت ب یایل ی حکم حکومتی آن تصمیم
در جهت تدایم ریی ی «مذاق» ایجادشده اصالح خواهد شد )4(.براااس این ییژگی ،ت ایت
دیگری هم میان این دی نوع ناعده ب دات میآید :حکم حکومتی دفعی ی یکباره فاهر
میشود ،درحالیک ریی ی اجرای نانون اااای تدریجی اات ی در گذر زمان خلق میشود.
حکم حکومتی اصوالً نیازی ب تکرار ندارد تا معتبر باشد ،درحالیک ریی ها باید تکرار شوند تا
اعتبار یابند.
حتی اگر این ریی ها را ذیل اصل  27نانون اااای بیایریم ی آنها را ناشی از اختیارات
حاصل از عبارت «زیر نظر یالیت مطلق ی امر» بدانیم ،باز هم نمیتوانیم از عبارت اخیر همین
اصل ک تصریح کرده اات «بر طبق اصول آیندهی این نانون» چشم بپوشیم .با یجود این ،اگر
همچنان معتقد باشیم ک این ریی ها از صالحیت اختیاری نه ت در عبارت «زیر نظر یالیت
مطلق ی امر» نشأت گرفت اند ی یلیفقی نظر خود را ب ترتیب مقرر در ریی ها اعمال میکند ،در
این صورت نیز این بیان اخیر نافی ریی های نانوشت ی نانون اااای نیست ،بلک ب معنای
تبیین ی ت سیر اازیکارهای اجرایی عبارت مذکور اات .از این نظر توج ب این اصول ی
ریی های نانوشت یالزم اات.
آخرین تحول این موضوع در آاتان ی انتخاب همکاران جدید دیلت یازدهم ریی داد ی
در ادام ی بحثها دفتر رهبری در تاریخ  36/2/6مطلبی را در سایگاه دفتر ح ظ ی نشر آثار
رهبری مطلبی منتشر کرد .در بخشی از یادداشت گ ت شده اات« :ریی ی ثابت در هم ی
دیلتها ،هماهنگی با رهبری در انتخاب یزیران دفاع ،امور خارج ی اطالعات بوده اات ی
این هم ،حسب تکالی ی اات ک در نانون اااای برای رهبری در امور ایاات خارجی ی
دفاعی ـ امنیتی تعیین شده اات» .با توج ب متن باال دی نکت شایان توج اات .نخست اینک
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نقش رهبری در انتخاب برخی یزرا «ریی ی ثابت در هم ی دیلتها» اات؛ دیم آنک ای ای
نقش رهبری در این موضوع «حسب تکالی ی اات ک در نانون اااای برای رهبری  ...تعیین
شده اات» ،یعنی رهبری با ااتناد ی کسب صالحیت از نانون اااای چنین نقشی دارد.
اابق ی این موضوع در جمهوری ااالمی ب االهای ایلی ی تأایس نظام جدید
بازمیگردد ،از همان آغاز نیز الزم بود تا یزیر اطالعات فردی «نزدیک ب رهبری» باشد
(ریشهری .)44-49 :1989 ،حتی با گزین های سیشنهادی تصدی یزارت اطالعات ابتدا از
طرف دفتر امام تماس گرفت میشد (ریشهری .)47 :1989 ،ااماعیل فردیایسور در جلس ی
 62/11/1چنین توصی ی از موضوع را در مجلس ی در جلس ی رأی اعتماد ب یزیر اطالعات
عرض کرده اات (ریزنام ی رامی )1962 ،محمد ریشهری ،یزیر اطالعاتی ک موفق ب
کسب رأی اعتماد از مجلس شد ،در خاطراتش ب نقل از امام خمینی (ره) گ ت اند« :من ب آنای
مواوی گ ت بودم در مورد یزیر اطالعات موافقت من الزم اات ،ینتی شما را سیشنهاد کردند،
گ تم ایشان برای این کار منااب اات» .ریشهری در ادام ی این مطلب ی در توضیح
رابط شان با رهبری مینویسند« :تا زمانیک یزیر بودم هم ی کارهای اااای سیش از آنک با
رئیسجمهور ی نخستیزیر هماهنگ شود با امام هماهنگ میشد ی در یانع معتقد بودم ...
اطالعات باید هماهنگ با رهبری کار کند» (ریشهری.)61 :1989 ،
در مواجه با این موضوعات ،برخی حقوندانان نظرهای متنانضی طرح کردهاند ک ن تنها
اازگاری درینی ندارند ،فاند فرفیت بررای علمی ی فنیاند .ایشان از یک او گ ت اند :یرید
ب این موضوع از طرف رهبری «گرهگشایی از مشکل حقونی برای کشور بود ،چراک با
برکناری یزیر ،فاهراً ابقای مجدد ی مستقیم ای ب یایل ی رئیسجمهور ،سس از تحقق کامل
عزل یا ااتع ا دشوار باشد ،چنانک عدیل از ااتع ا سس از سذیرش سیشبینی حقونی نشده
اات! ی ناگزیر یزیر جدید باید با رأی اعتماد جدید مجلس تعیین شود» .درحالیک در سایان
همین عبارت نوشت اند« :تصمیمی ک اگرچ از نظر حقونی حق رئیسجمهور اات یلی نطعاً
اات اده از حق در امور حساس ی مهم اصوالً نیازمند مشورت ی تأمل بیشتری اات» (الهام،
 )2(.)4 :1931این دی جمل متنانضاند .اگر رئیسجمهور در این موضوع «از نظر حقونی حق»
داشت ،باید تصمیم نهایی از آن ای باشد .درحالیک عمالً چنین نیست ی رئیسجمهور «از نظر
حقیقی» ی در ااخت حقیقی ندرت چنین حقی نداشت ،بنابراین نمیتوان در این موارد فقط
ب متن نانون محدید شد .اشکال ی نقص این دیدگاه در مواجه با چنین موضوعی این اات
ک نانون اااای را ب اصول نوشت ی آن محدید میکند .توضیح ی فهم چنین موضوعی اااااً
بدین توج ب فاصل ی ایجادشده میان متننوشت ی ریی ی جاری ،ممکن نیست .طی االهای
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اجرای نوانین اااای ایران در کنار برخی اصول نوشت  ،اصل نانوشت ای شکل گرفت ک خود
را بر آن اصل خاص تحمیل کرده اات ،این اصول نانوشت ریی هایی هستند ک نحوهی اجرای
اصول نانون اااای را تعیین میکنند.
ریی های اجرای اصول نانون اااای بیرین از دایرهی حقوق نیستند .در درج ی نخست ب
این دلیل ک رفتارهایی ک از گذر آن خود را بریز میدهند« ،ینایع» ی ات انات اادهای نیستند،
بلک اعمال حقونیاند؛ سدیدآیرندگان آن بازیگران ایاایاند ،این بازیگران نهادهای برخاات از
نانون اااایاند ک در چارچوب صالحیتی ک نانون اااای ب ایشان داده عمل میکنند ی آیین ی
ریشی را ک مقرر کرده اات رعایت میکنند ) .(Avril, 1997, 149با این حال این ریی ها ارزش
ی اعتبار حقونی ندارند ،درحالیک اصول نانون اااای نوشت چنین اعتباری دارند.
در جریان این موضوع یاکنشهای بسیاری ب رفتار رئیسجمهور ینت نشان داده شد.
شاید بتوان این یاکنشها را ذیل «اخالق مربوط ب نانون اااای»((Dicey, 1915: 278-303) )6
توضیح داد؛ اخالنیاتی ک در تنظیم ریابط نوای عمومی نقش مهمی دارند .دنت در یاکنشها
نشان میدهد ک لزیم رعایت برخی مالحظات در اجرای اصول نانون اااای چنین شأنی
دارند .یکی از نمایندگان مجلس در ارزیابی این رفتارها آن را «مسئل ای ارنوشتااز برای
نظام» تلقی کرده بود .چنین ارزیابیای در احترام ب ریی های اجرای اصول نانون اااای مؤثر
اات ی بیاحترامی ب آن ممکن اات ب «تعطیل شدن نانون اااای» تعبیر شود.
تا اینجا صورت مسئل را تقریر کردیم ی نشان دادیم ک محل نزاع در این مقال کجاات.
محل نزاع در مبنای اعتبار ،الزام ی ضمانت اجرای چنین ریی های اجرایی ی اصول نانوشت اات.
بررای ی مطالع ی این موضوعات مهم در حقوق اااای ایران باید ذیل ریش ی م هومی انجام
گیرد تا بتواند بر ابعاد سیچیده ی چندالی ی این موضوعات سرتو اندازد ی ااختاری برای کنکاش
علمی ی دنیق آن ارائ کند .بیتوجهی ب م هوم نواعد نانوشت ی حقوق اااای ی ریی های
اجرای اصول نانون اااای مانع فهم ی دریافت دراتی از ماهیت این موضوعات اات .در حقوق
اااای کشورهای دیگر این موضوعات ذیل چنین م هومی بررای ی مطالع میشوند.

 .1اهمیت سابقه
این موضوع در حقوق اااای ایران «اابق » دارد ی سیش از این هم تعدادی از یزرا نیازمند
تأیید باالترین مقام مملکت برای تصدی یزارتخان بودهاند )7(.اابق دی اثر ب بار میآیرد ک از یک
اصل ناشی میشود .1 :نانونی بودن اعمال ناعدهای را ک تکرار میکند فرض میگیرد؛  .2بار اثبات
را جاب جا میکند.
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اثر نخست یکی از نابلیتهای اابق را ک مشریعیت دادن ب عملکرد جدید اات ،نشان
میدهد .هم ی جدالهای نانون اااای جمهوری ااالمی ایران ،مانند نوانین اااای کشورهای
دیگر ،نیریی اابق را همچون عامل مشریعیتبخش نشان میدهند ،چراک ب یضوح میبینیم
ریی ها ی ریالهایی در ابتدا همچون موارد نقض ی تجایز رد ی ن ی شدهاند ،در آخر خود را
تحمیل کرده ی حاکم شده اند ی سس از آن حتی خود را جزیی از نانون اااای یا ت سیر ی
برداشت درات از نانون اااای میدانند ی هم ی ت اایر دیگر را ت سیر ب رأی میخوانند.
در خصوص اثر دیم (تغییر بار اثبات) ،ک از دید ریانشناای تعیینکننده اات ی اثری
شبی اثر ریی ی نضایی دارد ،مقامی مانند رئیسجمهور یا نخستیزیر ک خود را ب سیریی از
اابق ی ریی ی ایجادشده محدید ی مقید میکند ،خود را داتبست ی ناگزیر مییابد .با خلق
این ریی ی اابق  ،ای را در یضعیت دشواری نرار دادهایم ،چراک تصمیمش از آغاز نابل
سیشبینی بود ی ازاینری باید ب بازتولید ی تکرار آنچ در موارد مشاب انجام داده بودیم ،بسنده
کند .رئیسجمهور یا نخستیزیر میتواند ب جای مخال ت ک برخالف اخالق شکلگرفت
دربارهی نانون اااای ی عامل بینظمی ی بر هم زدن نواعد بازی اات ،امنیت ی ثبات ریابط ی
احترام ب نواعد بازی را ب عنوان دلیل ی توجی بیایرد) .(Avril, 1197: 126بنابراین هر مقامی
هرچند تن دادن ب این ریی ی ریال را نپسندد ی آن را محدیدکنندهی دامن ی صالحیت ی
اختیارات نانونی خود بداند ،چاره ی گریزی در تبعیت از آن ندارد ی مخال ت با این ریی ها با
مخال تهای نیریهای غالب ایاای مواج میشود ی ب نوعی بر هم زدن ناعدهی مستقر بازی
ب شمار میآید ،چراک این ریی ها بر بستری از توازن نوای ایاای نرار گرفت اند .بنابراین
میبینیم ک بار اثبات ب ن ع اجرای ریی ی ریال جاری جاب جا شده ی همگان تونع دارند ک
این ریی ی ریال نادیده گرفت نشود .موضوعی ک خالف اصل اات ،ب تدریج ب اصل تبدیل
شده ی بار اثبات را با خود همراه کرده اات.
این ریی ها ی ریالهای اجرای اصول نانون اااای ماهیتی شب نراردادی دارند ،چراک
رضایت بازیگران ایاای یا طرفین این شب نرارداد از ارکان تعیینکننده ی شرط یجود این
ریی هاات .ب عالیه از این نظر نوعی تضاد در ریی های اجرای اصول نانون اااای یجود
دارد ک همان کسانی ک آن را سدید میآیرند ،باید از آن سیریی کنند« .عنصر تعیینکنندهی
ریی های اجرای اصول نانون اااای همکاری ی همداتی بر این اااس اات ک
سدیدآیرندگان خود را همبست ی سیوات ب یکدیگر میبینند»؛ بنابراین عنصری شب نراردادی در
ریی های اجرای اصول نانون اااای اات ،چراک اندیش ی توافق احزاب ی گریههای ایاای
در این زمین نقش تعیینکنندهای برای بنا کردن اابق ی دارد .با این یصف در ریی های اجرای
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اصول نانون اااای یک یج نراردادی اات ـ نوعی از نیم سیمان ک ییژگیاش یکجانب
بودن اات ـ ک البت رابط اش دیجانب ی نراردادی نیست ،بلک در آن ارادهی دیلت (در معنای
حاکمیت) حرف آخر را میزند.
ریی های اجرای اصول نانون اااای نواعد نانوشت ای هستند ک ریش ت صیلی اجرای
صالحیتهای مندرج در نانون اااای را تعیین میکنند .ب تعبیر دنیقتر دایسی ،ریی های
نانون اااای ،ریش اعمال ی اجرای صالحیتهای اختیاری مقامات حکومت را تعیین میکنند.
این ریشها باید با اصول ی معیارهای ایاای زمان هماهنگ ی اازگار باشند.
در این مقال یکی از نمون هایی ک در حقوق اااای ایران ،احتماالً میتوان ذیل این عنوان
نرار داد ،بررای میشود .معیارهای ارائ شده برای انجش ی ارزیابی این مصادیق در حقوق
اااای کشورهای دیگر میتواند نشان دهد ک این موارد تا چ حد شرایط نرار گرفتن ذیل
این عنوان را دارند .برای اینک بدانیم آیا در موضوعی ریی ی اجرای اصول نانون اااای
یجود دارد یا ن  ،باید آزمون

جنینگ()8

را ک شامل ا سراش اات ،اجرا کنیم .1 :اوابق

موضوع چیست؟  .2در خصوص این اوابق آیا بازیگران این عرص معتقدند ک ملزم ب
رعایت یک ناعدهاند؟  .9آیا دلیل موجهی برای این ناعده یجود دارد؟ ).(Marshall, 1987: 111
اگر ریی های اجرای اصول نانون اااای را ب اجزای اازندهی آن منحل کنیم ،در تعریف
آنها میتوان گ ت« :نواعدی ک از تصمیمات بازیگران عرص ی ایاات ناشی میشوند؛ این
تصمیمات ب لحاظ حقونی الزامآیرند ،چراک از نهادهای صالح برخاات از نانون اااای صادر
شدهاند ،اما تنها در حدید همان موضوع خاص معتبرند ( )...یعنی حکم مندرج در این نواعد را
نمیتوان از طریق تنقیح مناط ی نیاس ب موارد دیگر تسری داد .این نواعد ب این دلیل معتبرند
ک با نواعد باالداتی خود همخوان ی هماهنگاند» )(Avril, 1997: 123؛ یعنی این نواعد
نانوشت باید با ریح ی مذاق نانون اااای اازگار باشند تا بتوان آن را در زمرهی ریی های
اجرای اصول نانون اااای شناخت.
مسئل ای ک حقوندان حقوق اااای باید حل کند این اات ک اعتبار ی نانونی بودن انتقال
از اوابق یک موضوع ب تولد ی فهور یک ناعدهی عام را بسنجد .ب عبارت دیگر ،بگوید:
چگون ریی ها ی اوابق ب ناعدهی حقونی عام تبدیل شدهاند؟ ی این اوابق ی ریی ها الزام
خود را از کجا آیردهاند؟

 .2منشأ الزام رویههای قانون اساسی
نظری ی حقونی انگلیسی برای مسئل ی الزام ریی های اجرای اصول نانون اااای چنین
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سااخی تدارک کرده اات« :برای دانستن اینک رفتار ما با ریی ی مانحن فی مغایر نیست ،کافی
اات ببینیم ک ب آنها احترام گذاشت میشود؟ زیرا این ریی ها ایجاد شدهاند تا نواعد
الزامآیری را بیان کنند» .در نظام حقوق اااای باید بکوشیم تا ب لحاظ حقونی بود یا نبود این
نوع اوابق ایاای را شنااایی کنیم .سراش ی سااخی ک در شنااایی این نواعد اهمیت دارد،
این اات ک بدانیم چگون ممکن اات چنین ناعدهای از طریق یک تصمیم اجرایی زاده شود
(حتی تنها یک تصمیم ی ن بیشتر)؟ چگون نواعد خاصی ک اعتبار آن محدید ب شرایط
خاصی اات ،شرایطی ک آن را ب یجود آیردهاند ،میتوانند نواعدی عام ی دائمی تولید کنند؟
برای سااخ ب این سراش باید دی اطح را از یکدیگر ت کیک کرد؛ نخست اطح مؤثر بودن
ناعده ی دیم اطح اعتبار ناعده.
دربارهی اطح نخست (مؤثر بودن) ـ ک ب معنای میزان نیریی الزامی ک در یک
کنوانسیون ی ریی ی اجرای اصول نانون اااای اات ـ میتوان توضیح داد الزامی ک
رئیسجمهور در ضریرت بازگرداندن یزیر اطالعات حس ی لمس میکند ،این اطح از ییژگی
کنوانسیونها ی ریی های اجرای اصول نانون اااای را نشان میدهد (راالت 11 ،اردیبهشت
 )3(.)9 :1931ریی های تولیدشده در حقوق اااای ،معادل ی همسنگ ریی ی نضاییاند ،چراک
از گذر اجراات ک معنای متن آشکار میشود ی اینچنین اات ک میتوان حقوق موضوع را
سیگیری کرد ی فهمید .برخالف فکر رایج ،بازیگران عرص ی ایاات در رفتارشان نسبت ب
حقوق بیت ایت نیستند ،چراک این رفتار ی ریی ها ناشی از عمل نهادهایی هستند ک نانون
اااای آنها را بنا کرده ی صالحیتها ی اختیاراتیاند ک آنها را سای گذاری کرده اات

.

) (Avril, 1997: 125-126ب عبارت دیگر ،ریی ی رفتار ایاای معادل حقونی ریی ی نضایی
در حقوق اااای اات ،اما مربوط ب حوزهای غیرنضایی اات ،هرچند این دی حوزه میتوانند
مناطق همپوشانی هم داشت باشند؛ احتماالً مانند جایی ک شورای نگهبان یا دادگاه نانون
اااای برخی از کنوانسیونها ی ریی های اجرای اصول نانون اااای را ب رامیت بشنااد.
سیچیدگی ریی های اجرای اصول نانون اااای ناشی از ماهیت دیگان ی آن اات ک از
یک او ناعده اات ،اما ب نظر نمیراد ییژگیهای یک ناعدهی حقونی را (همان ت ایتی ک
دایسی میان

law

ی

rules

میگذارد) داشت

باشند)11(.

دشوارترین مسئل هنگام تعریف اعتبار

حقونی این نواعد ی سااخ ب مسئل ی اصلی آشکار میشود .آیا میتوانیم از امکان عقلی
هنجارهای خاصی ک یک هنجار عام نانوشت را اعمال میکنند ،ب امکان حقونی

(شرعی)()11

این هنجار عام گذر کنیم؟ ).(Avril, 1997: 141
مشکلی ک اعتبار ی الزام ریی های اجرای اصول نانون اااای طرح میکنند (مانند مشکل
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عرف حقوق اااای) جالب توج اات ،چراک نظری ی سوزیتیویستی (اصالت یضع) حقوق را
با طرح مورد ی نمون ی ناعدهی نانوشت ب چالش میکشند ی با تنگنا مواج میکنند .در نظام
حقونی مبتنی بر اصالت یضع ،احترام ب یک ناعدهی نانوشت نمیتواند بر سای ی الزام حقونی
ااتوار شود ،زیرا این ناعده از مجاری شناخت شده ی معتبر در نظام حقونی ارچشم نگرفت ،
بنابراین چنانک باید نمیتوان بدان ااتناد کرد ی مانند یک ناعدهی حقونی ک چنین فرایندی را
طی کرده اات ،نابل ااتناد نیست .مسئل ی اعتبار حقونی نقص ی ساشن آشیل ریی های اجرای
اصول نانون اااای اات .بیتردید اینها هنجارهایی هستند ک رفتار بازیگران را هدایت
میکنند ،اگرچ این هنجارها مؤثر ی مجری هستند ،ب لحاظ حقونی معتبر نیستند .اینها نواعد
حقونی نیستند ی بنابراین در دادگاه نمیتوان ب آنها ااتناد کرد .سس از آنجا ک در دادگاه
نابل ااتناد نیستند ،اؤالی ک مطرح میشود این اات ک چگون احترام ب این نواعد تضمین
میشود ی موارد نقض آن چگون مجازات میشود؟
از نظر عموم حقوندانان اعتبار ی یزن حقوق یضعی چنان عظیم اات ک یجود نواعد
نانوشت اغلب نادیده گرفت میشود ی اِحر حقوق نانوشت نمیتواند با معجزهی حقوق نوشت
سهلو بزند .از نظر ایشان هر آنچ نوشت نیست ،در نلمری ایاات اات ی ناعدهی حقونی نیست.
این نقد بر سوزیتیویسم حقونی یارد اات ک یجود چنین نواعدی را در نظام حقونی نادیده
میگیرد؛ نواعدی ک در حیات حقونی جاری ی ااریاند .در حقیقت ،اگر ناعدهی نوشت متونف
شده ی اجرا نشود ی دیگر ب عنوان ناعده شناخت نشود ی ناعدهی دیگری در افکار عموم
جایگزین آن شود ،باید سذیرفت ک ناعدهی نانوشت ای جانشین ناعدهی نوشت شده اات.
این نواعد از جنس حقوق نیستند ،بنابراین غیرترافعیاند ی نمیتوان در صورت نقض آنها
ب دادگاهی دادخواهی برد .سراشی ک باید بدان سااخ گ ت این اات ک چگون ب ناعدهای با
چنین ییژگیهایی احترام گذاشت میشود ی چگون اجرای آن تضمین شده اات؟ یعنی اگر
مثالً رئیسجمهور در ایران در انتخاب یزرایی ک تاکنون بنابر ریی های موجود کسب نظر
موافق رهبر الزم بوده ،چنین ااتمزاجی نکند ،با چ یاکنش حقونی مواج خواهد شد؟ آیا مثالً
مجلس از دادن رأی اعتماد ب آن یزیر خودداری خواهد کرد؟ یا با یاکنشهای غیرحقونی ی
ایاای مواج خواهد شد؟
نایب رئیس ینت مجلس در سااخ ب تذکر ش اهی یکی از نمایندگان گ ت بود« :آنچ آحاد
ملت ما بر آن التزام اعتقادی ی عملی دارند تبعیت از رهبری» اات (خان ی ملت.)1931/1/91 ،
همچنین  216تن از نمایندگان مجلس خطاب ب رئیسجمهور ینت ،ضمن حمایت از یزیر
اطالعات ،خوااتار موضع گیری صریح یی شده بودند .در نام ی نمایندگان تأکید شده بود:
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«از نظر مجلس شورای ااالمی جناب آنای مصلحی همچنان یزیر اات ی انتظار آن اات ک
حضرتعالی در تبعیت از مقام معظم رهبری با موضعگیری صریح ی حمایت از یزیر محترم
اطالعات ب اوء اات اده دشمنان خاتم دهید» (شرق 1 ،اردیبهشت  .)9-1 :1931ریز سنجشنب
 31/2/8مجلس برای بررای این موضوع جلس ی غیرعلنی تشکیل داد .یکی از نمایندگان در
تذکری در ریز چهارشنب گ ت بود« :نمایندگان برای بررای الیح ی بودج ی اال  31حضور نلب
ندارند ی گویا بحثهایی مهمتر از بودج را در دات بررای دارند» (شرق 8 ،اردیبهشت .)1931
گوفری مارشال توضیح میدهد ک

ریی های اجرای اصول نانون اااای ب دلیل

دشواریهای ایاای ک عدم اجرای آن میتواند ب بار آیرد ،اجرا میشوند ،ب همین دلیل ب
آنها احترام گذاشت میشود .اینها نواعدی هستند ک بر رفتار بازیگران ایاای تحمیل
میشوند .مورد یزیر اطالعات ،ی یاکنشهای ایاای اطراف آن ،ب یضوح یزن ی اهمیت چنین
موضوعی را نشان داد« .کنوانسیونی (ریی ی اجرای اصول نانون اااای) ک یک چنین نیدی
بر رفتارهای ایاای یارد کند از نظم ی ریح کلی ک نانون اااای سای گذاری کرده
ت کیکناسذیر اات ،چراک این نظم ی ریح کلی شرایط اجرای این نواعد را تعیین میکند .اما
اگرچ کنوانسیونهای نانون اااای ب لحاظ مواد ی مصالح در زمرهی نواعد حقونی اااای ی
نانون اااایاند ،اما اعتبار ی ارزش حقونی ندارند» )(Avril, 1997: 146؛ اما یزن ایاای ی اثر
عملی این ریی ها گاهی از اصول نانون اااای هم بیشتر اات.
ضمانت اجرای رفتارهایی ک ریی های اجرای اصول نانون اااای رعایت آنها را تحمیل
میکنند ،فقط ایاای ی مبتنی بر مسئولیت اات؛ دربارهی اختالفات ناشی از اعمال این نواعد
در مرحل ی نهایی رأی شهریندان اات ک مانند دیگر عرص های عمومی ،حرف آخر را
میزند .خالص اینک ریی های اجرای اصول نانون اااای ،در مقام یک ناعدهی ایاای،
نمیتوانند مدعی مقام ی جایگاه ناعدهی حقونی باشند ،این ریی ها چیزی جز ریش اجرا ی
اعمال اصول نانون اااای نیستند.

 .3رابطهی رویههای قانون اساسی با نظام حقوق اساسی ملی
سراشی ک باید سااخ داده شود این اات ک چرا با یجود ماهیت غیرحقونی ریی های
نانون اااای ،این ریی ها یک ناعدهی حقوق اااای ب شمار میآیند؟ در برخی نظامهای
حقونی سااخ این اات ک چون ایجادکنندهی آن درک جامعی از نظام حقوق اااای دارد.
براااس این مباحث در خصوص یحدت یا ثنویت نظام حقوق اااای میتوان گ ت ک
هرچند بیتردید حقونی اات ،همانطورک تواع ی دادگاههای نانون اااای ی ریی ی نضایی
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این دادگاهها نشان میدهد؛ اما فقط حقونی نیست ،همانطورک ریی های غیرنضایی (ایاای)
مربوط ب اصول نانون اااای نشان میدهند .ب عبارت دیگر ،نظام حقوق اااای دی نوع
ضمانت اجرا دارد؛ یکی حقونی ی دیگری ایاای .در نهایت باید گ ت حقوق اااای یک
«حقوق ایاای» اات ی از دیدگاه منشأ ،نلمری ی اجرا چنین اات.
این یج فعال ی دینامیک حقوق اااای را باید برجست کرد ی توضیح داد .برجست کردن
این یج ب خصوص در ایران ک حقوق اااای رشت ای دینامیک معرفی نشده ی کتابها ی
منابع آن چنین تصویری از آن نمیدهند ،دیچندان اات .این رییکرد یاکنشی ب دریافتی از
حقوق اااای اات ک آن را ب بررای ی مطالع ی صرف متون نانونی نوشت  ،ریی ی نظریات
شورای نگهبان ی ،بسیار ب ندرت ،ب آرای دادگاهها( )12محدید میکند.
در این دیدگاه اهمیت نظریات ی آرای شورای نگهبان در مطالع ی حقوق اااای جای
خود را دارد .اما ریی ها ی ریال های اجرای اصول نانون اااای خود را در مطالع ی حقوق
اااای تحمیل میکنند ی بدین ترتیب نقش بالمنازع آرا ی نظریات شورای نگهبان ی حتی آرای
دادگاههای عمومی را ،در موارد اندکی ،مقید میکنند .توج ب این موضوع از دیدگاه م هومی
خاص از نانون اااای ضریری اات .اگر نانون اااای را همچون مستقرکنندهی یک نظم
هنجاری غالب ی فراگیر فرض کنیم ،مسئل ی ضمانت اجرا ب موضوعی ثانوی بدل میشود،
چراک یابست ی منوط ب این نظم میشود ی نمیتواند بر آن مسلط ی فائق باشد .همانطورک
نظری ی معاصر رایج در برابر آن ار فرید میآیرد ی در ریی ی نضایی ی آرای دادگاه نانون
اااای کلید درِ یرید ب این کاخ را میجوید .درحالیک آرای دادگاه نانون اااای ضمانت
اجرای نانون اااای را کامل میکند ،شرط یجود آن نیست .بنابراین نانون اااای بدین
ضمانت نضایی هم میتواند یجود داشت باشد ی فقدان ضمانت نضایی یصف هنجاری را از
نانون اااای الب نمیکند ی ضمانت اجرای مسئولیت ایاای هم ب عنوان یکی از
ضمانت اجراهای مهم یجود دارد ی الزام ب احترام ب اصول نانون اااای را تأمین میکند.
همانطورک مورد یزیر اطالعات در ایران نشان میدهد ،مسئولیت ایاای در این زمین
داتکم با ندرتی مشاب ضمانت اجرای نظریات شورای نگهبان عمل میکند.
ااتدالل کردن برای یک حقوندان حقوق اااای ک ریی ی نضایی شورای نگهبان (یا
دادگاه نانون اااای) ایل ی آخر حقوق اااای اات ،مثل این اات ک یک حقوندان حقوق
بینالملل عمومی هم ی حقوق بینالملل را در ریی ی نضایی دادگاههای بینالمللی ببیند.
بنابراین خالص کردن حقوق اااای ب ریی ی نظریات شورای نگهبان ،حقوق اااای را مبتال
ب نزدیکبینی میکند ی در این صورت ینتی ابعاد ایاای حقوق اااای ،مانند مسئولیت ،ب
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میان میآید ،سیریان این نظری ااکت میشوند ی حرفی برای گ تن ندارند.
تضاد ی دیگانگی میان یجود ی حضور یانعی این نواعد رفتار ایاای (کنوانسیون یا
ریی ی اجرای اصول نانون اااای) ی عدم یجود ی اعتبار ی ارزش حقونی آنها (این نواعد
در معنای کلسنی ی سوزیتیویستی یا یضعی معتبر نیستند) را میتوان ب ترتیب زیر هم توضیح
داد .هرچند کنوانسیونهای نانون اااای خصلتی هنجاری از خود ب نمایش میگذارند،
ضمانت اجرایشان کامالً ایاای اات .از دیدگاه یضعی صرف ،کنوانسیونهای نانون اااای از
دات ریی های ایاایاند ک ریی ی حقونی بادبادک نانون

اااای()19

(آرا ی نظریات شورای

نگهبان) اعتباری برای آن نمیشنااد .در این موارد تا جایی ک اطالع داریم ،شورای نگهبان
موضعی نداشت اات ،چراک عدم مغایرت با متن نانون اااای نوشت تنها مستندی اات ک
مبنای نظارت شورا بر نوانین مجلس اات .البت این رییکرد از دیدگاه یضعی صرف اات ک
گ ت میشود رفتار بازیگران ایاای نیز تأثیری بر دایریهای شورا ی نواعدی ک ب کار میبرد،
ندارند .اما از دیدگاهی غیریضعی (غیرسوزیتیویستی) چنین نیست ی رفتار بازیگران ایاای بر
تصمیمات شورا اثر دارد ی ریش سوزیتیویستی ابزارهای الزم برای فهم ی رصد این تأثیرات را
ندارد .اگر موضوع عزل یزیر اطالعات ب شورای نگهبان ارجاع شود ،این شورا چ نظری
دربارهی این موضوع میتواند عرض کند؟ ب نظر میراد با توج ب نظریاتی ک تاکنون صادر
کرده ی اصول ت سیری ک می توان از نظر شورا ااتخراج کرد ،تا حدیدی ی در بیشتر موارد ،ب
ت سیری سوزیتیویستی از اصول نانون اااای سایبند خواهد بود.
ضمانت رفتارهایی ک کنوانسیونها یا ریی های اجرای نانون اااای توصی میکنند ،تنها
میتواند ایاای باشد .اختالفاتی هم ک در اعمال ی اجرای آنها بریز میکند ،در زمین ایاات
ی با رأی شهریندان ،مانند اختالفات ایاای دیگر حلیفصل میشوند (.)Avril, 1997, 154
ب طور خالص باید گ ت کنوانسیونهای نانون اااای نمیتوانند مدعی همشأنی ی همسنگی
با ناعدهی حقونی باشند؛ اینها چیزی جز «ناعدهی اجرای نانون اااای» نیستند .اینچنین
دیگانگی نه ت در کنوانسیون نانون اااای آشکار میشود؛ کنوانسیونها یا ریی های اجرای
اصول نانون اااای ناعدهی اجرای نانون اااایاند ،اما ماهیت ایاای دارند .سراشی ک
ماهیت غیرحقونی این نواعد سیش ریی ما میگذارد ،این اات ک چرا این نواعد با یجود
ماهیت ایاای موضوعِ حقوق اااایاند؟ سااخ این اات ک این دات از نواعد آنگاه در
نلمری حقوق اااای نرار میگیرند ک م هومی مواع از نظام حقوق اااای داشت باشیم.
ب عبارت دیگر ،آیا موضوع حقوق اااای تنها نوانین نوشت اات یا نواعد نانوشت را هم در
برمیگیرد؟ تنها درصورتیک موضوع حقوق اااای را ب نواعد نانوشت هم تسری دهیم،
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کنوانسیونها یا ریی های اجرای اصول نانون اااای موضوع مطالع ی حقوق اااای خواهند
بود .در این دیدگاه حقوق اااای هرچند بخشی از حقوق اات ،همانگون ک کنوانسیون نانون
اااای نشان میدهد ،محدید ب حقوق نیست .ب عبارت دیگر ،نظام حقوق اااای از یک او
با ضمانتهای حقونی ی از اوی دیگر با ابزارهای ایاای ضمانت میشود .در این رییکرد
حقوق اااای یک «حقوق ایاای» اات .تجزی یتحلیل این دی کلم ی تأمل در معنای آن
ب یضوح ماهیت چنین عنوان متضادی را نشان میدهد ک از یک او «حقوق» اات ی از اوی
دیگر «ایاای» اات.
ینتی از حقوق اااای اخن میگوییم« ،موضوع ن بحث از نانون مجازات ی ن آییندادرای
مدنی ی ن نوانینی از این دات اات؛ بلک مسئل ی چارچوببندی «کارِ مُلک» ی رتق ی فتق ی
ادارهی امور حکومت اات :نانون اااای ابزار ی یایل ای اات ک با آن ایاات جام ی عمل
میسوشد ی ایاات بر مبنای آن از خود یاکنش نشان میدهد؛ تا آن را با الزامات عمل اازگار
کند» .ضریرتها ی الزاماتی ک اجرای متن ناگزیر باید ب آن سااخ گوید ،ی اجرای متن با سرده
برداشتن از تواناییهای بالقوه نه ت در متن مانند امکان (ی حتی) تحری ات ب آن جهت ی
امت ی او خواهد داد ،منابع ت سیر متن را مجهز ی در نتیج بازیگران ایاای اعمال خود را
با آن تنظیم خواهند کرد.
نظارهی دنیق حوادث مربوط ب نانون اااای فرصت شنااایی سیشین ی اوابق را فراهم
میکند .مجموع ی سیشین ی اوابق در هر زمین ای ریی ای را در آن حوزه تشکیل میدهد .این
ریی ها ریح ی مذاق حاکم بر نهادها ی تحول کم ی بیش کُندشان را نمایش میدهند .ینتیک
متن نانون صریحاً راهحلی نشان نمیدهد ،برای اجرای آن باید ب این ریح ی مذاق متوال شد،
چراک این ریی ها ک در زمان ی مکان جریان دارند ،نمیتوانند شرایط ی ریح زمان ای را ک در
آن هستند ،فراموش کنند.
باید توضیح داد ک چگون متن دیسهلوی ایلی ک امکان ینوع چند گزین ی ایاای
ناهمگن ی حتی متضاد را ممکن میکرد ،ب امت ی اویی ک امریز در آنیم ،حرکت کرد ی ب
راه دیگری نرفت .ت سیر نانون اااای از اوی بازیگران ایاای ک در ریی های ایاای
خودنمایی میکند ،میتواند این اشکال را برانگیزد ک سیریی از این راه خطرناک اات ی
میتواند نانون اااای را با خطر فریساشی مواج کند.
این دیدگاه از تأکید ی تعصب بر نانون اااای نوشت فاصل میگیرد تا نقش ریی های
ایاای مربوط ب نانون اااای را بشنااد .با ترییج این دیدگاه میخواهیم از غیرت بر متن
نوشت ی نانون اااای یداع کنیم ی جایی ب ریی ها بدهیم؛ ب ت سیر نانون اااای ی نواعدی
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ک بیرین از متن نانون اااای سدیدار میشوند .با تکی بر نمون های ریی های نانون اااای
نتیج میگیریم ک معنای متن نانون اااای تنها از م هوم ی منطوق آن ارچشم نمیگیرد؛
بلک ب عکس ب ارزیابی ی دایری ایاای بست اات .ت سیر ،در ااخت حقونی ،مختص
نانون اااای ی در صالحیت شورای نگهبان اات ،اما نباید از رشد ی نمو نواعد خارج از متن
ی ت سیر ی برداشت های بازیگران ایاای ،در ااخت حقیقی ،غافل شد .محتوای یانعی نانون
اااای را ن میتوان با رجوع تنها ب ت اایر آن دریافت ی ن با برداشتی ایاای از متن فهمید.
حقوندان حقوق اااای باید در جایی بایستد ک بتواند توضیح دهد؛ دی اصل مشاب در دی
نانون اااای مت ایت یا در دی فضای ایاای مت ایت میتوانند معنا ی محتوایی کامالً مت ایت
داشت باشند.
دایسی در فصل سانزدهم کتابش ،از ضمانت اجرای کنوانسیونها یا ریی های اجرای اصول
نانون اااای( )Dicey, 1915: 292( )14بحث میکند« :کنوانسیونها یا ریی های اجرای اصول
نانون اااای در زمرهی نوانین الزامآیر نیستند ،یعنی نواعدی ب شمار نمیریند ک دادگاهها
اجرای آن را تضمین کنند .اگر نخستیزیر سس از رأی عدم اعتماد مجلس عوام همچنان در
ندرت بماند ،همانگون ک لُرد سالمراتون در شرایط مشابهی این کار را کرد ،یا اگر مجلس
عوام را [سس از رأی عدم اعتماد ب کابین ] منحل کند ،ب عبارت دنیقتر ،اگر اجازهی انحالل
مجلس را از مقام الطنت بگیرد؛ یا اگر برخالف لُرد سالمراتون ،نخستیزیر دیباره با رأی
عدم اعتماد مجلس عوام جدید مواج شود ،ی اگر سس از هم ی این ات انات نخستیزیر
همچنان دیلت را ترک نکند ،هیچکس نمیتواند انکار کند ک رفتار نخستیزیر مخالف نانون
اااای اات .با این هم  ،این موضوع در صالحیت هیچ دادگاهی نیست .از نظر دایسی این
مسئل هنگامی هم ک در مجلس ،نانونی تصویب میکنند ی سادشاه از توشیح ی صح ی آن ار
باز میزند ،سیش میآید .در این مورد هم ناعدهی مهمی نقض شده اات ک هیچ آیین مشخصی
در حقوق انگلستان برای انام ی آن در محضر دادگاه

یجود ندارد(Dicey, 1902: 340).

اصرار بر این یضعیت در ایران ی ادام ی آن کار دیلت را با اخالل مواج میکند ی ادارهی
امور کشور را عمالً مختل خواهد کرد؛ همانطورک ماجرای عزل یزیر اطالعات ی خان نشینی
یازدهریزهی رئیسجمهور ینت چنین نتیج ای داشت .در عین اینک هیچ مقام نضایی ی هیچ
دادگاهی نمیتوان ست یارد موضوع شود ی ب این اختالف رایدگی ی حکم نضایی دعوا را
صادر کند .حلیفصل ی رفع اختالف در این موضوع اااااً در صالحیت هیچ دادگاهی نیست.
مزیت ی برتری مهم این دیدگاه آن اات ک مسئل ی ت سیر نانون اااای را موضوع اصلی
ی ایلی ی تحلیل حقوق اااای نرار میدهد .ت سیر نانون اااای ،همانطورک دیدیم ،محدید
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ب ت سیر شورای نگهبان نیست ،بلک بازیگران عرص ی ایاات ی توازن نیریهای ایاای نقش
مهمی در این موضوع دارند .اینجاات ک میتوان بر این دیدگاه نقد یارد کرد ک در چنین
یضعی نانون اااای مانند بادبادکی خواهد بود ک با اعمال ایاای مختلف ب جهات مختلف
ایر خواهد کرد ی در هوا معلق خواهد بود .در چنین شرایطی عمالً نانون اااای ی اااس ی
بنیادی در میان نخواهد بود .آنگاه ک اصل با ریی ها ی رفتارهای ایاای اات ،نانون اااای
در چنین شرایطی فرع ی تابعی از اصل اات ی فری خواهد ساشید.
اما ب این اشکال از دی منظر حقونی ی ایاای میتوان سااخ داد؛ نخست اینک در
موضوعی مانند یزیر اطالعات در ایران مجلس شورای ااالمی ب عنوان یکی از بازیگران عمده
در این موضوع ،حتی سس از «هماهنگی» رئیسجمهور ی رهبر نقشی بیبدیل ای ا میکند ی
اااااً سس از رأی اعتماد مجلس ب یزیر مقام یزارت از نظر حقونی «محقق» میشود .از اوی
دیگر ،ترییج چنین دیدگاهی نانون اااای را بادبادکی معلق در هوا نمیکند ،بلک مقام ی
جایگاه نانون اااای در مقام «اااس ی بنیاد» هر جامع ای نزد هر ملت اات ک اجازه میدهد
تا با نانون اااای چنین رفتار شود ی چنین مقام ی مرتب ای اات ک حدید ی ثغور فاصل
گرفتن از اصول نانون اااای ی جهت نواعد ی ریی های نانوشت را تعیین میکند .بررای
چنین موضوعی ی نشان دادن اهمیت نواعد نانوشت ی در عین حال نی تادن در دام بادبادک
شدن نانون اااای مانند عبور از راه باریک ی تاریکی اات ک برای فهم درات نانون اااای
باید برای مواجه با آن خطر کرد .در این نوشتار کوشیدیم تا از افتادن در این دام ی در این
خطرگاه سرهیز کنیم ی شرایط سدیدار شدن نواعد نانوشت ی نانون اااای ی نقش آن را در نظام
حقوق اااای نشان دهیم.

نتیجهگیری
سرداختن ب موضوع نانون اااای نانوشت ی جایگاه آن در یک نظام حقونی ی نسبت آن با
نواعد دیگر ،موضوع دشواری اات ،ب ییژه اینک یافتن اابق ها ی ریی ها در تاریخ حقوق
اااای کوشش گستردهای می طلبد ک از توان یک تن ی یک مقال بیرین اات .بنابراین در این
مقال تنها مقدماتی دربارهی این موضوع ارائ شد.
در نظام حقوق اااای ایران ب اادگی نمیتوان این موارد را در زمرهی عرف حقوق
اااای یا نواعد نانوشت ی حقوق اااای ب شمار آیرد .برای مثال برخی ریی ها در شورای
نگهبان االهاات اجرا میشود ی با مخال ت صریح ی ضمنی بسیاری از نیریهای ایاای ی
حتی چند تن از رؤاای جمهور ایران مواج شده اات .در چنین مواردی یکی از ارکان
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ریی های اجرای اصول نانون اااای (اجماع ی رضایت) ،در این موارد غایب اات ی نمیتواند
ذیل عنوان عرف ی ریی های اجرای اصول نانون اااای شنااایی شود .ب تعبیر یکی از
نویسندگان حقوق اااای« :ناعدهی عرفی باید در بستری نانونمند شکل بگیرد ی ریی ی
مخالف نانون اااای نمیتواند ناعدهی عرفی تلقی گردد» (عمید زنجانی.)87 :1987 ،
این ریی ها را چنانچ اجماعی باشند ی طرفین بر م اد آن ات اق کنند ،میتوان یکی از
ریی های اجرای اصول نانون اااای محسوب کرد ،اما میدانیم ک هر ریی ای چنین جایگاهی
ندارد .بنابراین نمیتوان آنها را در مقام ناعدهی نانوشت ی حقوق اااای شناخت .سس اگر این
ریشها اجماعی ی مت قٌعلی نباشند ،نمیتوانند ب عنوان ریی ی عرف سذیرفت شوند ی همیش
بدانها ب چشم متجایز نگاه خواهد شد تا ریزی ک ب مجرای صحیح خود بازگردند.
دادگاه نانون اااای کانادا در رأیی دالیل مذکور را چنین بیان کرده اات« :موضوع اصلی
ریی های اجرای اصول نانون اااای تضمین چارچوب حقونی نانون اااای اات ک بر
مبنای اصول یا ارزشهای مشریط خواهان ی زمان عمل خواهند کرد» .گوفری مارشال
مینویسد« :ریی های اجرای اصول نانون اااای نواعدی هستند ک حقوق ،اختیارات ی
تعهدات غیرحقونی( )12صاحبمنصبان نوای ا گان ی ریابط میان این نهادها را تعیین میکنند.
برخی از این ریی ها تکلیفآیرند( )16ی برخی دیگر حقآیرند .هدفشان اصوالً تضمین کارکرد
مؤثر نظام مسئولیت ایاای( )17اات».
این سراش را میتوان طرح کرد ک آیا اااااً ریی های اجرای اصول نانون اااای
میتوانند در فضایی رشد کنند ک در آن حکومت نانون در هم ی عرص ها حاکم نیست ی
نانون فصلالخطاب نیست ی راههایی ،برای گریههایی اات تا از حکم نانون شان خالی کنند.
در چنین شرایطی ،شاید سرداختن ب این موضوع چندان ثمری نخواهد داشت ی نمیتوان
نمون ها ی مصادیقی از ریی های اجرای اصول نانون اااای را شنااایی کرد.
ریح نانون اااای نحوهی خوانش ی فهم نانون اااای را تعیین میکند .بنابراین ریح
نانون اااای ریی ی بنیانگذار در فهم ی اجرای اصول نانون اااای اات .ت سیر نانون اااای
ریی های ت سیری اجرای اصول نانون اااای را معین میکند ی نواعد نانوشت ی نانون اااای
ریی های خلقکنندهاند ک در کنار نواعد نوشت در آنها دخل ی تصرف میکنند.
این ماهیت ایاای حقوق اااای تا ب امریز در ایران فراموش شده اات .سرداختن ب این
یجوه حقوق اااای کوششی برای یادآیری این یج دیر از نظر حقوق اااای اات .نانون
اااای در سرتو نوری ک مردم بر آن میتابانند ،فهمیده میشود .ینتی در انتخابات یا یانع ای
معنادار مردم عالمت ی سیامی میفراتند ،نانون اااای اصوالً باید در نسبت با این سیام دریافت
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شود .بنابراین اگر اصل چنین باشد ،سس متننوشت ی نانون اااای ممکن اات مت ایت با
ال اظ آن ی مطابق با ارادهی مردم ت سیر ی فهمیده شود .اما ینتی چنین سیامهایی ،ب دالیل
مختلف ،جدی گرفت نشده ی لحاظ نمیشوند ،متننوشت ی نانون اااای بنابر خواات ی منافع
نظام حاکم ی غالب ت سیر میشود .در چنین شرایطی گ ت میشود متن سیش از اجرای آن
معنایی ندارد ی معنای متن از ریی ی معینی ک جاری اات ،فهمیده میشود.
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یادداشتها
.3
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.1
.4

.1

ر.ک :مشریح گ تیگوی ت صیلی فارس با حجتاالاالم مصلحی ،جزییات عزل مصلحی ب
ریایت خودش مورخ ...« :39/2/16زمانیک نرار شد یزیر اطالعات شوم یکی از حرفهایم این
بود ک این جایگاه ب تأیید نظر مقام معظم رهبری نیاز دارد ی از آنجا نیز با بنده صحبت شد ک
شما مشکلی در این زمین ندارید؟ من نیز سااخ دادم احساام این اات ک میتوانم کاری انجام
دهم لذا براااس اینک نظرم این بود ک نظر آنا باید باشد این مسئولیت را سذیرفتم» (آخرین
بازدید  1مرداد .)1936
رئیسجمهور ینت در نصب معاین ایل ی عزل یزیر اطالعات با مخال ت رهبر مواج شد ،در
مورد نخست با تأخیر چندریزه ی در مورد دیم با تأخیر دهریزه امتثال امر کردند.
غالمرضا مصباحی مقدم این اخنان را در جریان بررای الیح ی بودج ی اال  1931ی با اشاره
ب تذکرات مکرر نمایندگان برای برگزاری جلس ی غیرعلنی گ ت بود.
در صورت بیتوجهی مقام مربوط ب ریی ی جاری اجرای اصول نانون اااای ،نهادهای نافر
دیگر ،مانند مجلس شورای ااالمی نیز می توانند از ابزارهای نظارتی خود مانند رأی عدم اعتماد
اات اده کنند .بنابراین در این موارد ابزارهای نظارت برای تضمین اجرای ریی ها منحصر ب حکم
حکومتی نیست.
ممکن اات برخی این موارد را ذیل بند  8اصل « 111حل معضالت نظام ک از طرق عادی نابل
حل نیست» بدانند ،درحالیک با توج ب نسمت اخیر بند  8ک تصریح ب «از طریق مجمع
تشخیص مصلحت نظام» کرده اات ،این فرض منطبق بر بند  8اصل  111نیست.
The Morality of Constitution

6.

 .1مصط ی کواکبیان ،نمایندهی ینت امنان ی عضو فراکسیون انلیت ،گ ت بود« :در خصوص
انتصاب چهار یزیر اطالعات ،امور خارج  ،دفاع ی فرهنگ ی ارشاد ااالمی باید با مقام معظم
رهبری هماهنگی شود .این بار نیز در مورد یزیر اطالعات باید با رهبری انقالب مشورت ی بعد
نسبت ب جابجایی اندام میشد» (شرق 1 ،اردیبهشت  .)1 :1931البت اغلب یزیر کشور را نیز ب
این فهرات اضاف کردهاند .اعضای فراکسیون انلیت همچنین درخواات راهپیمایی در صحن
علنی مجلس ،در اعتراض ب برکناری یزیر اطالعات دادند .محمدرضا تابش دبیرکل این فراکسیون
در این خصوص گ ت« :اعضای فراکسیون انلیت خواهان راهپیمایی در صحن مجلس ی اعالم
موضع نسبت ب برکناری یزیر اطالعات بودند» (شرق 1 ،اردیبهشت .)9 :1931
Jennings test.

8.

 .6اردار ارلشکر غالمعلی رشید ،جانشین رئیس اتاد کل نیریهای مسلح گ ت بود :مقامات ی
مسئولین در تصمیمگیریها ی اندام ،اصول ی اهداف انقالب ااالمی ی تبعیت از یالیت فقی را
باید ب عنوان شاخص ی راهنما در نظر بگیرند.
 .31گوفری مارشال هم تمایز میان ناعدهی حقوق اااای ی ریی های اجرای اصول نانون اااای را
چنین توضیح میدهد:

"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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بنابراین الزاماً اینگون نیست ک ارزش ی اهمیت ریی های اجرای اصول نانون اااای کمتر از
ناعدهی حقونی باشد ی چ بسا اهمیت ی الزام بیشتری هم داشت باشد.
 .33م هوم «امکان عقلی ی امکان حقونی» را در اینجا با توج ب م هوم «امکان عقلی ی امکان شرعی»
نزد فقها آیردهایم ی ب ت ایت این دی اطح در متون حقونی نظر داریم .موضوعی ممکن اات از
نظر عقلی ممکن ی شدنی باشد ،اما از دیدگاه حقونی نمیتواند ممکن باشد ی حقوق ی شرع آن را
شرعی ی نانونی ندانند .مقصود از امکان نقض نانون اااای ،امکان عقلی این نقض اات ی ن
امکان حقونی (شرعی) آن؛ «ی المراد باحتمال المخال ت  ،امکان ینوعها عقالً ی ال شرعاً» (نج ی،
 ،1967ج 229 :92؛ خوانساری( ،بی تا) ج .21 :2
 .32حقوق اااای در ایران هنوز توجهی ب آرای دادگاهها در زمین ی موضوعات مرتبط با آن مانند
ضمانت حقوق ی آزادیها نشان دهد .در کتابهای حقوق اااای ایران در ذیل عنایین مربوط ب
حقوق ی آزادیها ب ریی ی نضایی ی نقد ی بررای آن توج نشده اات .این یضع نشان میدهد
ک هنوز ضمانتاجراهای نضایی حقوق ی آزادیها در درسهای حقوق اااای اهمیت نیافت ؛ این
در حالی اات ک مطالعات ی آثار جهانی حقوق اااای بیش از سیش ب تحوالت ریی ی نضایی
حقوق ی آزادیها توج نشان میدهد .حتی این بخش از حقوق اااای با عنوان حقوق ی
آزادیهای بنیادین از حقوق اااای من ک شده ی در کتاب جداگان ای مطالع میشود .مقصود از
اصطالح حقوق بنیادین در این درسها حقهایی اات ک ضمانتاجرای نضایی دارند ی در دادگاه
می توان آنها را مطالب کرد.

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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چكیده
نظری ی ت کیک نوا در جمهوری ااالمی ایران سذیرفت شده اات ،این مسئل از الب الی
نوانین ی نظریات شورای نگهبان برداشت میشود .اما اجرای نظری ی مذکور در برخی موارد
ابهاماتی دارد ی در مواردی مرز میان محدیدهی اختیارات نوا مورد تردید اات ،ازاینری
شورای نگهبان در مقام نهاد ت سیر نانون اااای ی همینطور نافر بر مصوبات کشور با یرید
ب موضوع ،اندام ب حل اختالف میان نوای ا گان میکند .موضوع این مقال بررای ماهیت
نظری ی ت کیک نوا ی تحلیل برخی از مهمترین موارد تداخل فاهری اختیارات نوای ا گان ی
نظریات شورای نگهبان در این زمین اات ی نتیج اینک در مصادیقی ک احتمال ایجاد تداخل
فاهری در اختیارات نوای ا گان یجود دارد ،شورای نگهبان در مقام نهاد ت سیر نانون اااای
اختالف میان نوای ا گان را رفع ی نوای حاکم در مسئل را مشخص میکند .این اصل
براااس ااختار نظام ایاای جمهوری ااالمی ایران بیشتر برای اازگار کردن نوای ا گان
کاربرد دارد ،ازاینری با توج ب ااختار حکومتی ایران ی حضور نهاد یالیت فقی ی انتدار
کاملش بر هم ی ارکان ندرت ،برداشت مدرن از نظری ی ت کیک نوا نمیتواند سذیرفت شود ی
باید همان جنب ی انتی این اصل مدنظر نرار گیرد .ب عالیه ت کیک نوا براااس نانون اااای
مسئل ای نسبی اات .این مقال ب ریش توصی ی-تحلیلی نگاشت شده اات.
واژگان کلیدی :تداخل یفایف ،ت کیک نوا ،شورای نگهبان ،نانون اااای ،یالیت فقی .

* نویسندهی مسئول

E-mail: Shiaali@mshdiau.ac.ir

** E-mail: Zare.v.69.low@gmail.com
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مقدمه
ت کیک نوا در بسیاری نظامهای ایاای حاکمیت دارد ی براااس نانون اااای در
جمهوری ااالمی ایران نیز اجرا میشود .امریزه بحث در این مورد بیشتر دربارهی نحوهی
سیادهاازی آن برای جلوگیری از تمرکز ندرت ی افزایش کارامدی نظامهای حکومتی اات.
ازاینری آنچ برای نظام جمهوری ااالمی ایران اهمیت دارد ،ابعاد مدیریتی ت کیک نواات.
عملیاتی کردن این نظری ی جلب یفاق صاحبنظران ی کارگزاران با توج ب الگوهای مختلف
اجرای آن در نظامهای مختلف ،میتواند حصول کارامدی حداکثری نظام مقدس جمهوری ااالمی
ایران را شتاب بیشتری بخشد ی از این نظر ضریرت طرح این بحث ب نظر میراد.
توج ب نظریات شورای نگهبان دربارهی ت کیک نوا میتواند در کنار نانون اااای در
درک بهتر آن راهگشا باشد .در این مقال ک ب ریش توصی ی -تحلیلی اات ،نظری ی ت کیک
نوا در چارچوب نانون اااای با نگاهی ب نظریات شورای نگهبان ی تأکید بر عملکرد آن در
نظام حکومتی ایران با توج ب حضور یالیت فقی از نظر تقسیم یفایف نوای ا گان بررای
میشود.
اؤال این مقال این اات ک ت کیک نوا در جمهوری ااالمی ایران مطابق نانون اااای ی
نظریات شورای نگهبان مبتنی بر کدامیک از برداشتهای دیگان ی انتی ی مدرن متعارف از
این نظری  ،ک یکی بر تقسیم یفایف ی دیگری بر شکست ی توزیع ندرت تأکید دارد ،سذیرفت
شده اات؟
فرضی ی مقال عبارت اات از اینک این نظری در جمهوری ااالمی ایران سذیرفت شده ی با
توج ب اصول نانون اااای ی نظریات شورای نگهبان همان برداشت انتی از آن مدنظر اات.
در این زمین میتوان ب سژیهشها ی مقاالت زیر اشاره کرد:
مقال ی «ت کیک نوا؛ رؤیای تقدیسشده» (عبااعلی کدخدایی ی )...ک نگاهی انتقادی ب
نظری ی ت کیک نوا دارد ی بیان میکند ک صرفنظر از چالشهای کارکردی این نظری ،
همچنان از تنانضات ی نوانص تئوریک متعددی رنج میبرد .در این مقال فهم نادرات
ت کیکگرایان از ندرت نقد میشود ی ضریرت سردازش نظری ای جایگزین مبتنی بر
اندیش های بومی ی متنااب با انتضائات حیات نوین جوامع بشری اثبات میشود.
مقال ی «ریش های فکری اصل ت کیک نوا» (سرییز علوی ی )...ک در آن ب منظور آشنایی با
نظری ی ت کیک نوا ،ب مطالع ی اندیش های طرح ت کیک نوا در غرب ی در اندیش ی علمای
شیعی سرداخت شده ی در سی آن انواع ت کیک نوا ی نظامهای مبتنی بر آن ارائ شده اات.
مقال ی «ااتقالل نوا در نانون جمهوری ااالمی ایران» (محمدعلی صنیعیمن رد) ک ب

بررسی نظریهی تفکیک قوا در جمهوری اسالمی ایران با نگاهی به رابطهی والیت فقیه با تفکیک قوا

993

تبیین ابعاد حقونی ی مدیریتی نظری ی ت کیک نوا مندرج در نانون اااای جمهوری ااالمی
ایران میسردازد ی با بررای انواع الگوهای ممکن ،الگوی متنااب با نانون اااای را مطرح
میکند ی در معرض ارزیابی صاحبنظران حقوق ،علوم ایاای ی مدیریت میگذارد.
مقال ی «ت کیک نوا در نظام ایاای ااالم ی جمهوری ااالمی ایران» (حسین جوان
آراات ) ب دنبال بررای موضع نظام جمهوری ااالمی ایران دربارهی ت کیک نواات ی اثبات
میکند نظام ایاای ااالم فلس ی اصلی ت کیک نوا را ب رامیت نمیشنااد؛ جمهوری
ااالمی ایران نیز هرچند ت کیک نوا را ب رامیت شناخت  ،یلی آن را متنااب با مبانی خود
بومیاازی کرده اات.
مقال ی «نقد مبانی انسانشناای اصل ت کیک نوا» (توکل حبیبزاده ی )...ب بررای مبانی
فلس ی ی انسانشناختی ت کیک نوا در دیران معاصر براااس نگاه ااالم ب انسان میسردازد ی
اپس الگویی تحلیلی در نظرگاه ااالمی در خصوص این اصل ی کارکرد آن در حاکمیت
ااالمی ارائ میدهد.
مقال ی «ت کیک نوا از منظر اندیشمندان ااالمی» (علی ابوال ضلی) ب بررای نظریات
فقهای ااالمی در زمین ی ت کیک نوا میسردازد ی نتیج میگیرد این نظری براااس اصل ایلی
در نظام ایاای ااالم نابل سذیرش نیست ،اما از باب اضطرار جهت تقسیم کار ی تسهیل امور
میتوان این نظری را سذیرفت.
در این مورد مقاالت دیگری هم یافت میشود .در این مقال عالیهبر تبیین مبانی ت کیک
نوا از نظر نانون اااای ،نگاهی نیز ب نظریات شورای نگهبان در برخی موارد تداخل فاهری
یفایف نوای مختلف صورت گرفت اات .نکت ی مهم ی شایان توج اینک نظریات شورای
نگهبان در این مقال ب عنوان شاهد مثال بیان شده ی ذکر آنها از این نظر اات ک با ذکر این
شاهد مثالها نمون ی راههای برینرفت ی حل موارد احتمالی تعارض از طریق شورای نگهبان
ک م سر اصلی نانون اااای اات ،تبیین شود .یج افتراق دیگر مقال با اایر مقاالت بحث
جایگاه یلیفقی نسبت ب نوای دیگر ی تنافی احتمالی این نهاد عالی (از نظر نقش نظارتیاش
بر نوا ی امکان نانونی دخالت در آنها) با ت کیک نواات ک نگاهی نو ب این نضی انجام
گرفت اات.
در بخش ایل این مقال ب ماهیت نظری ی ت کیک نوا ی اپس بررای آن در جمهوری
ااالمی ایران بر مبنای نانون اااای سرداخت شده ی سس از تبیین برداشت انتی ی مدرن از آن،
موضع نانونگذار ایران در این زمین بیان میشود .اشاره ب برخی آرای شورای نگهبان در این
زمین راهگشاات؛ این امر در بخش بعدی این نوشتار بررای میشود .اپس جایگاه نهاد
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رهبری ی نقش آن ی نهادهای زیرنظرش از جهت نظارت بر نوا بررای ی این نهاد با ت کیک
نوا مقایس شده ی تعارض احتمالی آن با این اصل بررای میشود.

 .1مفهوم تفكیک قوا
نخستینبار اراطو ب تبیین ی اازماندهی ندرت ایاای دیلت در نالب ا نوهی اصلی
مبادرت یرزید ی حدید یفایف ی اختیاراتشان را مشخص کرد (اراطو ،)187 :1943 ،با یجود
این دیدگاه یی تا حد زیادی مبتنی بر نوعی تقسیم کار میان نوای ایاای بود ی عالیهبر عدم
انطباق با مبنای تخصصی یفایف نوای ا گان از نظر مبنای تقسیم نیز ت ایت زیادی با
دیدگاههای صاحبنظران در نرین جدید داشت (فالح رفیع .)22 :1989 ،سس از اراطو
ت کیک نوا در آثار بنیانگذاران مکتب حقوق فطری بر مبنای تجلی حاکمیت ایاای در نالب
کارییژههای گوناگون مطرح شد .براااس نظر ایشان یفایف ی اختیارات حکومت متعدد اات
ی باید هر یک را ب نام بخشی از فرفیت حاکمیت نامید ( .)Hamilton, 1917: 19اما تبیین دنیق
م هوم ت کیک نوا در کتاب ریحالقوانین اثر منتسکیو صورت گرفت .منتسکیو ایجاد توازن
نوای ا گان را ابزار اصلی تحقق این مقصود معرفی کرد ( )Montesquieu, 1948: 173ی با
نالببندی ندرت ایاای در ا چارچوب تقنینی ،اجرایی ی نضایی در عین تقسیم
صالحیتهای حکومتی میان ا نوه اعمال محدیدیت در مسیر ندرت بیحدیحصر نوای
دیگر را نیز ب خود این نوا یاگذار کرد .در ضمن گاهی این نوا بر هم نظارت نیز دارند ک این
ب معنای تداخل آنها نیست ( .)Oleszek, 2010: 1در ضمن این ب معنای برهمزدن ااتقالل نوا
نیست ی برخی نوا ب ییژه نوهی نضایی ب دلیل کارکرد خاصشان باید ااتقالل داشت باشند
(.)Bazan & Rosenberg, 2005:4
در خصوص اهمیت ت کیک نوا گ ت شده ک هدف از تقسیم کار ،ایجاد نظم برای هرچ
بهتر انجام یافتن کارها ی اادهتر شدن آنهاات .بر این اااس ،تقسیم کار کارهای انگین
ب آاانی انجام میگیرد ی برای هر عملی مسئولی مشخص میشود ک باید سااخگوی مشکالت
حوزهی یفایف خود باشد (اایلین شاسیری .)24 :1981 ،ب عالیه با ت کیک نوا افراد ب تنااب
ااتعدادها ی تخصصشان ب کارهای منااب گماشت شده ی جامع از رشد اریعتری برخوردار
میشود (علوی ی صادنیان .)267 :1983 ،همچنین در توجی فلس ی ت کیک نوا آن را
تضمینی برای جلوگیری از تخطی نوای ا گان از حدید اختیارات آنها ذکر میکنند
( .)Dellinger, 1996, para, Iاز دیگر نکات مهم در ت کیک نوا ،چگونگی ب دات آیردن ی
اعمال ندرت اات .تأکید بر اینک اشخاص ی نهادهای حکومتی مستقل از یکدیگر تن یذ
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یابند ،ب منظور اشاره ب این نکت ی مهم اات ک هر نوع ندرتی ک در بطن حکومت یجود
دارد ،در دات یک شخص یا هیأت جمع نمیشود ی باید نوای ا گان مشخص باشند ی
یکدیگر را متعادل ی کنترل کنند (دالکامپانی.)122 :1981 ،
اما نخستین زمین های اعمال ت کیک نوا در ایران ،با تدیین طرح غیررامی نانون اااای
در اال  1276ی طرح دیدگاههایی از اوی مستشارالدیل فراهم شد (آدمیت،)211 :1926 ،
یلی اعالم ضریرت اعمال ت کیک نوای ایاای نخستینبار در آثار علمایی چون
مالعبدالراول کاشانی ی میرزای نائینی صورت گرفت (علوی ی صادنیان.)266 :1983 ،
میرزای نائینی در خصوص ضریرت ت کیک نوای ایاای مینویسد« :از یفایف الزم ی
ایاای  ،تجزی ی نوای مملکت اات ک هر یک از شعب نوعی را تحت ضابط ی نانون
صحیح علمی منضبط نماید» (نائینی.)112 :1961 ،
با بررای دیدگاههای میرزای نائینی درمییابیم ک ت کیک نوا از منظر ایشان م هومی نسبتاً
مت ایت با دیدگاههای صاحبنظران غربی دارد .این امر ب ییژه از نظر شاهد مثالهایی ک
میرزای نائینی برای ت کیک نوا در ااالم معرفی میکنند ،نابل ااتنباط

اات1.

سس از انقالب بخشی از دیدگاههای میرزای نائینی در متمم نانون اااای مشریطیت
انعکاس یافت .براااس اصل  27این نانون« :نوای مملکت ب ا شعب تجزی میشود :ایل
نوهی مقنن ک مخصوص اات ب یضع ی تهذیب نوانین ،...دیم نوهی نضایی ی حکمی ک
عبارت اات از تمیز حقوق...ایم نوهی اجرایی .»...
براااس اصل  28همین نانون نوای ا گان من صل اعالم شده بودند .با این حال با یجود
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.

 .2تفكیک قوا در جمهوری اسالمی ایران
ت کیک نوا در نانون اااای جمهوری ااالمی ایران در نالب ااتقالل نوای ا گان
رامیت یافت .در حقیقت ااتقالل نوا با دربرداشتن م هومی متمایز نسبت ب دی برداشت
اصلی ت کیک نوا ،عمومات مورد سذیرش در هر دی برداشت را تا حد زیادی در خود منعکس
میکند.
ت کیک نوای ایاای در اصل  27نانون اااای در نالب ااتقالل نوا اشاره شده اات:
«نوای حاکم در جمهوری ااالمی ایران عبارتاند از نوهی مقنن  ،نوهی مجری ی نوهی نضایی
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ک زیر نظر یالیت مطلق ی امر ی امامت امت بر طبق اصول آیندهی این نانون اعمال میگردند.
این نوا مستقل از یکدیگرند».
متن ایلی ی این اصل ک در نالب اصل  16سیشنویس تنظیم شده بود ،با اندکی ت ایت
بدین نرار بود:
«نوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی عبارتاند از :نوهی مقنن  ،نوهی نضایی ی نوهی
مجری ک باید همیش مستقل از یکدیگر باشند ی ارتباط میان آنها بر طبق این نانون تواط
رئیسجمهور برنرار میگردد».
البت سس از آغاز بررای اصول سیشنهادی ،در متن مورد بررای در خصوص اصل ت کیک
نوا ،نوای ایاای کشور شامل نوهی ملت ،نوهی مقنن  ،نوهی نضایی ی رهبری بود ی همین
مبنا نیز در مجلس خبرگان نانون اااای مورد مذاکره نرار گرفت (مشریح مذاکرات نانون
اااای ،1964 ،ج.)297 :1
در جریان بازنگری در نانون اااای نیز ااتقالل نوا با توج ب نقش مهم آن در همکاری
نوا ،برخالف ت کیک نوا ک ب گسیختگی ارتباط نوا منجر میشد ،مرجح دانست شد (مشریح
مذاکرات بازنگری .)377 :1963 ،ای ای این نقش تنظیمگر از جانب رهبری ی سذیرش آن در
نانون اااای اصوالً نقط ی تمایز ت کیک نوای موجود در ااختار جمهوری ااالمی ایران
نسبت ب اایر دموکراایهاات .دیگر اصول مرتبط ت کیک نوا مانند اصول 119ی  126نانون
اااای نیز در جریان مذاکرات نمایندگان مجلس خبرگان نانون اااای تصویب شد.
اؤال این اات ک چرا باید نوای حکومتی را تقسیم کرد؟ اگر تقسیم نوا امری سسندیده
اات ،چرا باید ا نوه داشت باشیم؟ برای مثال ،در اصل  28آمده اات« :نوای حاکم در
جمهوری ااالمی ایران عبارتاند از نوهی مقنن  ،نوهی مجری ی نوهی نضایی ک زیر نظر
یالیت مطلق ی امر ی امامت امر بر طبق اصول آیندهی این نانون اعمال میگردد .این
نوا مستقل از یکدیگرند».
در این اصل اگرچ ب صراحت نوای حاکم ا نوه اات ،اما آیا یانعاً تنها ا نوه داریم؟
حدانل رهبری مطابق اصل  27بر ا نوه نظارت دارد ی امور کشوری زیر نظر ی هدایت ایشان
جاری میشود ،در این صورت آیا رهبری نوهی چهارم نیست؟
بنابراین ب صراحت نانون اااای ،نهاد رهبری بخشی از نوهی اجرایی را ب عهده دارند ،اما
نمیتوان رهبری را بخشی از نوهی مجری در نظر گرفت (ناصحی:1978 ،

.)79

ب نظر میراد یکی از سیچیدگیها ی ابهامات م هوم ااتقالل نوا در نانون اااای ب عدد
نوا مربوط میشود ک اگرچ معموالً ا نوه گ ت میشود ،اما فاهراً نمیتوان ب ا نوه
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محدید کرد .بالفاصل در اصل  28آمده اات« :اعمال نوهی مقنن از طریق مجلس شورای
ااالمی اات ک از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود ی مصوبات آن سس از طی مراحلی
ک در اصول بعد میآید برای اجرا ب نوهی مجری ی نضایی ابالغ میگردد».
با توج ب اینک اصل  27میگوید نوای حاکم ا نوه اات ی اصل 28میگوید نوهی
مقنن یعنی مجلس شورای ااالمی ،این ابهام ب یجود میآید ک نقش شورای نگهبان چگون
اات؟ آیا شورای نگهبان بخشی از نوهی مقنن اات؟ فاهراً میتوان گ ت ،بلی،
شورای نگهبان بخشی از نوهی مقنن

اات .حال آیا مجموع ی نوهی مقنن

(شامل

مجلس شورای ااالمی ی شورای نگهبان) باید تواط دی نوهی دیگر (مجری ی نضایی ) کنترل
ی متعادل شود تا توازن نوا مطابق اصل ت کیک نوا برنرار بماند؟
با مالحظ ی اینک مجلس شورای ااالمی تنها نهادی اات ک نابل انحالل نیست ی نیز
در برابر نوای نضایی ی مجری مسئول نیست ی از طرف هیچکدام کنترل نمیشود (ناصحی،
 ،)74 :1978آیا این امر موجب تسلط نوهی مقنن بر اایر نوا نمیشود؟ البت این ابهامات در
ذات م هوم ااتقالل یا ت کیک نوا نرار دارد ی ربطی ب نانون اااای ندارد .برای مثال مطابق با
نانون اااای فرانس  ،اگر نخستیزیر ی ریاات جمهوری از یک حزب باشند ،عمالً م هوم
ت کیک نوای مقنن ی مجری از بین میرید ی هیچ کنترل ی توازنی میان «سارلمان» ک
نخستیزیر در آنجا انتخاب شده ی «مجری » یجود نخواهد داشت (دالکامپانی.)128 :1981 ،
نکت ی مهم دیگر دربارهی اصل 27نانون اااای اینک :
نانونگذار در اصل  ،27یالیت فقی را فراتر از نوای ا گان در نظر گرفت اات .تأمل در
اصول مربوط ب رهبری در نانون اااای ی ب ییژه اصل  111نشان میدهد ک نظارت رهبر بر
نوای ا گان  ،تشری اتی نبوده ی هم جانب اات ک از ت وق آن بر نوای حکومت حکایت
میکند .فرق نظام ت کیک نوا در ایران ک یجود یک نوهی برتر نافر را ب رامیت شناخت اات،
با نظام ت کیک نوا در اایر کشورها فرع بر مسئل ی مشریعیت حاکمیت اات .درصورتیک
مشریعیت حاکمیت را از آن ملت بدانیم ،یجود نوهی برتر در نظام ت کیک نوا توجیهی ندارد،
اما اگر مشریعیت حاکمیت را الهی ی دینی بدانیم ،سذیرش چنین حاکمیتی چیزی جز التزام ب
نظارت نهاد دین بر نوای ا گان نیست .فلس ی ت کیک نوا در اایر نظامهای ایاای فرار از
فساد ی تمرکز ندرت اات ،درحالیک هدف از ت کیک نوا در نظام ایاای ااالم بیشتر جنب ی
کارامدی دارد ک از رهگذر توزیع ندرت محقق میشود (جوان آراات  .)62 :1932 ،ازاینری
نمیتوان برای اصل ت کیک نوا ارزش ذاتی نائل شد یا از آن ب عنوان اصلی حقونی در نانون
اااای یاد کرد ،بدین اینک یارد اهداف ی ریشهای عملیاتی کردن آن شد.
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اگرچ یجود نانون اااای در تحقق ت کیک نوا شرط کافی نیست ،شرط الزم اات،
ب خصوص برای نظام جمهوری ااالمی ایران ک نظام منحصرب فردی اات .بنابراین الزم اات
چارچوب نانونی نظری ی ت کیک نوا بررای شود؛ چون بدین نظری ی ریشن ی مطابق با
نانون اااای ک در آن ایالً اهداف ت کیک نوا ب ریشنی تعریف ی ثانیاً ریشهای
سیادهاازیاش ب دنت تعریف شده باشد ،امکان بهرهگیری مؤثر از آن یجود ندارد ،بلک
برعکس میتواند موجبی برای تداخل ی تعارض نوا شود (صنیعی من رد.)23 :1981 ،

 .3نحوه و کیفیت تقسیم وظایف قوا براساس نظریهی تفكیک
در برخی نظامهای ایاای برای توزیع متسایی حاکمیت در نوای ا گان ب اوی ت کیک
مطلق نوا ریی آیردند تا در اای ی عدم مداخل ی دی نوهی مقنن ی مجری در حوزهی
دیگری ،آزادی ی امنیت شهریندی تأمین شود ،از جمل در آمریکا ک ب دنبال برنراری تعادل
نوا در نالب ت کیک نوا از یکدیگر بودند (.)Gicqel, 1991: 284
ب نظر میراد با توج ب اصول نانون اااای (ب ییژه اصول  27ی  )119در ایران ت کیک
نوا ب صورت نسبی سذیرفت شده اات .در این نوع ت کیک نوا ،ک از آن با عنوان «همکاری
نوا» نیز یاد می شود ،ان صال کامل نوا از یکدیگر یجود ندارد ،بلک هر نوهای بخشی از
حاکمیت را در ارتباط با دیگر نوا ی با همکاری آنان اعمال میکند .این ارتباط ی همکاری ب
معنای دخالت نوا در امور یکدیگر نیست ی هر نوه در مقابل نوهی دیگر مجهز ب یاایلی
اات ک میتواند جلوی انحرافات نوهی دیگر را بگیرد (طباطبایی.)186 :1981 ،
ت کیک نسبی نوا بر این اندیش ااتوار اات ک ت کیک مطلق نوا ن ممکن اات ی ن
مصلحت ی توازن نوا ب معنای دیوار ن وذناسذیر نیست ،زیرا نوای ا گان مظاهر مختلف
حاکمیتاند .بنابراین همکاری نوا موجب میشود تا کارها بر یفق منطق سیش برید ی هر یک
از نوا در مسیر تکمیل یفایف دیگری گام بردارد (بهنیا .)42 :1989 ،در این شیوه در سی آن
نبودهاند تا داتگاهها ی یفایف از یکدیگر کامالً من صل ی ب هر کدام اهمی از حاکمیت ملی
را ببخشند تا بیتوج ب اایر ارگانها انجام یفی کنند (حبیبزاده ی آجرلو.)112 :1931 ،
همانگون ک بیان شد ،در ت کیک نسبی نوا ،هر نوهای یفی ی نانونی محولشدهی خود را
انجام میدهد ی در عین حال امکان تأثیر بر نوا بر یکدیگر یجود دارد .اینک اصل  27نانون
اااای بیان میدارد« :این نوا مستقل از یکدیگرند» ،منظور «ااتقالل ی انحصار در انجام یفی »
اات ی ن ن ی نظارت بر یکدیگر (هاشمی.)231 :1931 ،
در کنار «ت کیک نسبی نوا» اصطالحات «همکاری نوا» ی «ارتباط بین نوا» نیز یجود دارد ،زیرا
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منظور آن اات ک ارگانهای مربوط ب نوای ا گان باید با تمهیدات حقونی ی ایاای ب هم سیوند
داده شوند ی در عین تمایز ،کلیت حاکمیت ملی را نمودار اازند .این مسئل را میتوان برداشت
انتی از ت کیک نوا دانست ک در نانون اااای ایران نیز با توج ب مطالب سیشگ ت ی شاهد
مثالهایی ک از نظریات شورای نگهبان آیرده خواهد شد ،نابل ااتنباط اات .در این شیوه در سی
آن نبودهاند تا داتگاهها ی یفایف از یکدیگر ب طور کلی من صل باشند ی ب هر کدام اهمی از
حاکمیت ملی ببخشند تا بیتوج ب اایر ارگانها انجام یفی کنند (منصورنژاد .)48 :1978 ،البت
تمایزی میان یفایف نوا یجود دارد ی میتوان این تقسیم یفایف را اینگون توضیح داد:
نسبی بودن ت کیک نوا ب معنای ااتقالل کامل نوا نیست ی گاهی از نظر همکاری یا حتی
نقش نظارتی با یکدیگر در ارتباطاند .در یانع ت کیک میان نوا در این برداشت انتی ب صورت
افقی میان نوا صورت میگیرد ی ن عمودی؛ یعنی نوا در عین ااتقالل نسبی ی تمایز از
یکدیگر ،ب نحوی در طول هم ی در حال همکاری با هم هستند .در ضمن با یجود نهاد یالیت
فقی باید گ ت ت کیک نوا کامالً منطبق بر این دیدگاه اات ک اگرچ نواى حاکم کامالً مستقل
از هم نیستند ی ب خصوص زیر نظر یالیت امر فعالیت مىکنند ،یلى در چارچوب یفایف
نانونى مختار ی مستقلاند ی مرتبط با نواى دیگر ب انجام یفی مىسردازند.
در مورد این اصل براااس ااختار نظام ایاای جمهوری ااالمی ایران برخالف برداشت
مدرنی ک از آن یجود دارد ،بیشتر برای اازگار کردن هرچ بیشتر ی بهتر نوای ا گان کاربرد
دارد .ازاینری با توج ب ااختار حکومتی ایران ی حضور یالیت فقی (ب عنوان عالیترین مقام
ایاای کشور ک هم نقش حاکمیتی دارد ی هم نقش نظارتی بر عملکرد نوای ا گان ) ی انتدار
نهایی ی کامل یلیفقی بر هم ی ارکان ندرت بیشک در نظام ایاای جمهوری ااالمی ایران،
برداشت مدرن از نظری ی ت کیک نوا نمیتواند سذیرفت شود ی باید با توج ب ااختار ایاای
خاص ،همان جنب ی انتی این اصل مدنظر نرار گیرد.

 .4تفكیک قوا در نظریات شورای نگهبان
برای جلوگیری از اختالط نوا در نظامهای حقونی راهکارهای گوناگونی سیشبینی شده
اات ک بیشتر آنها ماهیت نظارتی دارند ی نهادهای نافری نیز اختصاص یافت اند.
در ایران برای رعایت ت کیک نوای مقنن ی مجری  ،دی نهاد نافر در نظر گرفت شده اات:
شورای نگهبان ی دیوان عدالت اداری .شورای نگهبان ت کیک کارکردی نوای مقنن ی مجری را
اغلب با تمسک ب اصول  82ی  198نانون اااای نگاهبانی میکند .ب ااتناد اصل  ،82شورای
نگهبان حق نانونگذاری را مختص مجلس شورای ااالمی میداند ی اجازه نمیدهد مراجع
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دیگر این حق انحصاری را مخدیش کنند .با ااتناد ب اصل  198شورای نگهبان حدید یضع
مقررات اجرایی را برای نوهی مجری تعیین میکند (ییژه.)41 :1988 ،

 .1-4مقام رهبری و قوای سهگانه
در ایران ،رهبری عالیترین مقام رامی کشور اات ک براااس نانون اااای ضامن عدم
انحراف اازمانها از یفایف ااالمی بوده ی براااس یالیت مطلق ی خود در کلی ی حوزههای
عمومی مجاز ب تصرف اات .با توج ب همین جایگاه مهم ،درحالیک عمومات ت کیک نوا
مبتنی بر ت کیک افقی نوای ا گان ی نبود نوه یا ندرتی فراتر از نوای دیگرند ،اما اصل  27نانون
اااای اعمال نوای ا گان را زیر نظر یالیت مطلق دانست اات .ب همین دلیل چارچوب اصلی
بررای ریابط رهبری با نوای اصلی کشور ،اصل  27نانون اااای اات ی با توج ب همین اصل
میتوان ارتباط نقش رهبری را با نوای دیگر ت سیر کرد (اراطا.)116 :1983 ،
با یجود تأثیرگذاری نقش رهبری بر نوای ا گان ی جایگاه شرعی ی حقونی یی در مقام
یالیت مطلق بر آن ،نانون اااای کشورمان نیز ب رهبری ب عنوان شخصیت نافر بر نوای
ا گان توج ییژه داشت ی مسئولیت نظارت شرعی ی نانونی بر فعالیتهای ا نوه را ب ای
محول کرده اات .شورای نگهبان نیز ک صیانت تقنینی از نانون اااای ی یفی ی مهم ت سیر
آن را بر عهده دارد ،ب این جنب نظارتی در آرا ی ت اایر خود توج داشت اات.
در نظریات شورای نگهبان باید ب ا جنب ی مهم در خصوص منع تعدی نوای ا گان ب
حوزهی صالحیتها ی اختیارات رهبری توج داشت:
الف) حوزهی ایل مربوط ب اختیارات رهبری در فرماندهی کل نیریهای مسلح اات ک
شورا در مقام جلوگیری از تجایز صالحیتهای نوای دیگر ب این حوزه در موارد بسیاری ب
صدیر نظریات ت سیری ی مشورتی سرداخت اات ک مهمترین آنها عبارتاند از :نظری ی
1382مورخ  )1(1961/2/8دربارهی نصب فرمانده ژاندارمری کشور تواط رئیسجمهور ب عنوان
فرمانده کل نوا ،نظری ی  1248مورخ 1971/2/28

2

دربارهی اختیارات فرماندهی رهبری،

نظری ی  81/91/612مورخ  1981/9/7دربارهی منع ت ویض یفایف رهبری ب یزارت دفاع 9ی
انتظامی4.

نظری ی  82/91/6819مورخ  1982/12/4دربارهی تضییق اختیارات رهبری در نیریی
در تبیین مبنای دیدگاههای شورای نگهبان میتوان گ ت نیریهای مسلح از مهمترین عناصر
ندرت ملیاند ی ب دلیل نقش مهم خود از جایگاه خاصی در نظامهای ایاای برخوردارند
(نج ی ی محسنی.)998 :1988 ،
نانون اااای نیز در اصول  121 ،121 ،144 ،149ب اهداف نیریهای مسلح اشاره کرده
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اات .دنت در مبانی مذکور نشان میدهد ک نیریهای مسلح جمهوری ااالمی ایران برخالف
نظامهای دیگر عالیهبر یفی ی دفاع از میهن ،یفی ی دفاع از ااالم ی مبانی نظری ی اعتقادی
نظام را نیز برعهده دارند (مادهی  6نانون ارتش) .تحقق این آرمان مهم مستلزم هدایت ی
فرماندهی یاحد این نیریها تواط یلیفقی عادل ی باتقوایی اات ک نیریهای مسلح تحت
فرماندهی یالیی ای نرار دارند .بدیهی اات ک برای ایجاد انضباط ی جلوگیری از تشتت امور
نظامی ،یحدت فرماندهی در ارکان نیریهای مسلح اصلی الزماالجراات ی با توج ب شأن
حساس فرماندهی نیریهای مسلح ،مداخل در این امر از اوی نوای ا گان ک تحت نظارت
رهبری ای ای نقش میکند ،تالی فاادهای مختل ی خواهد داشت (جنتی.)27 :1982 ،
شاید بارزتر از هم اصل  111نانون اااای باشد ک مطابق آن فرماندهی کل نیریهای
مسلح ی اعالم جنگ ی صلح ی بسیج نیریهای نظامی کامالً ب رهبری یاگذار شده اات ی
ازاینری این اصل ب صراحت مانع مداخل ی اایر نواات.
ب) شورای نگهبان در موارد بسیاری صالحیت شورای عالی انقالب فرهنگی را ب دلیل
صالحیتی ک از اوی رهبری ب این شورا ت ویض شده ،مصون از تعرض نوانین مجلس
دانست ی در موارد تداخل یفایف این نهاد با نهادهای دیگر ب ن ع شورای مذکور نظر داده
اات ک از جمل مهمترین آنها میتوان ب نظری ی  81/21/2862مورخ  1981/11/1دربارهی
منع ت ویض یفایف شورای عالی انقالب فرهنگی ب شورای عالی آموزش ی سریرش،2
نظری ی  81/21/2383مورخ  1981/11/19دربارهی منع نانونگذاری درخصوص گزینش
معلمان ،6نظری ی  89/91/7216مورخ  1989/9/3دربارهی ایراد ب نانونگذاری در خصوص
فعالیتهای تشکلهای دانشجویی 7ی نظری ی مشهور  81/91/1349مورخ  1981/3/2دربارهی
ایراد ب ت ویض یفایف شورای عالی انقالب فرهنگی ب یزارت علوم  8اشاره کرد.
دربارهی نظریات مذکور ی مبنای صدیر آنها آشنایی با جایگاه حقونی شورای عالی انقالب
فرهنگی ی مصوباتش ضریری اات .با توج ب عدم سیشبینی شورای عالی انقالب فرهنگی در
نانون اااای  1928ی بازنگری نانون اااای در  ،1968بحث در خصوص جایگاه حقونی این
نهاد ی مصوبات آن همواره موضوع بسیاری مباحث حقونی بوده اات .برخی با ااتناد ب سذیرش
یالیت مطلق ی فقی در بازنگری نانون اااای ی م هوم اطالق در یالیت ک ب معنای اختیارات
گسترده در حوزهی امور عمومی اات ،تأایس شورای عالی انقالب فرهنگی را ب اعمال یالیت
مطلق ی فقی از مجاری خارج از ریند نانونی تعبیر کردهاند ی این تأایس حقونی را مستند ب بند
 8از اصل 111نانون اااای دانست اند (هدایتنیا .)66 :1981 ،در صورت سذیرش این مبنا ،مبنای
نظریات شورای نگهبان در خصوص مصوبات شورای نگهبان نیز همین دیدگاه خواهد بود ی باید
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چارچوب فعالیتهای شورای عالی انقالب فرهنگی را اعمال بخشی از یالیت مطلق ی فقی در
حوزهی مسائل فرهنگی ی آموزشی دانست (امامی.)119 :1932 ،
آنچ بیش از جایگاه حقونی خود شورا مورد توج نویسندگان نرار گرفت  ،جایگاه حقونی
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی اات .در این زمین ب نظر میراد با اتخاذ مبنای سیشین
ی ااتناد جایگاه شورا ب یالیت مطلق ی فقی تا حدی مبنای مصوبات شورا را میتوان معین
کرد .بنابراین با آنک اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در مقاطعی تمایل ب تلقی مصوبات
خود ب عنوان نانون داشت اند ،3ب نظر میراد تحقق این تمایل تالی فاادهایی چون ایجاد نوعی
تشتت در ریی ی نانونگذاری با یجود فقدان مرجعی برای رفع تعارض خواهد داشت.
ج) شورای نگهبان در بسیاری از نظریات خود مصوبات مجلس شورای ااالمی را در
خصوص نهادهای زیر نظر رهبری مورد ایراد نرار داده اات .از مهمترین این موارد میتوان
ب نظری ی  82/91/2344مورخ  1982/2/17در خصوص اطالق اختیارات رئیسجمهور نسبت
ب نهادهای یابست ب رهبری 11ی نظری ی  81/21/9123مورخ  1981/11/18در مورد اطالق
عدم معافیت مالیاتی نسبت ب نهادهای تحت امر رهبری 11اشاره کرد.
در حقیقت این بخش از نظریات شورای نگهبان ک بخش مهمی از نظریات این شورا
درخصوص این موضوع را تشکیل میدهند ،نانونگذاری در مورد نهادهای زیر نظر رهبری را
بدین اذن ایشان مجاز نمیدانند.
در این میان هرچند برخی مالکها چون انتصاب باالترین مقام نهاد تواط رهبری ،لزیم
تأیید مصوبات نهاد تواط رهبری ،لزیم حضور نمایندهی رهبری در نهاد ،داتور تشکیل آن
نهاد تواط رهبری ی انتصاب هم ی اعضای نهاد تواط رهبری را مالکهای اطالق عنوان
نهادهای زیر نظر رهبری برخی نهادها ی موجودیتهای حقونی نظام جمهوری ااالمی ایران
معرفی کردهاند ،ب نظر میراد با اختیار هر یک از این مالکها اطالق این عنوان بر برخی
نهادها با مشکل ریب ری شود (راتمی ی نطبی .)74 :1939 ،دربارهی نظارت مجلس خبرگان
بر نهادهای تحت امر رهبری نیز این نظارت را ایالً محدید ب نظارت بر صحت نصب
مسئوالن ی ثانیاً دربارهی نهادهایی دانست اند ک در مقابل نهادهایی چون مجمع تشخیص
مصلحت نظام ی شورای عالی امنیت ملی نرار گرفت اند ی باید آنها را نهادهای خاص تحت
امر رهبری دانست (هاشمی.)22 :1982 ،

 .2-4قوای مقننه و مجریه
در مورد ریابط نوای مجری ی مقنن مهمترین موضوع مورد توج در نظریات ت سیری
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شورای نگهبان را باید بحث مسئولیت رئیسجمهور در اجرای نانون اااای (موضوع اصل 82
نانون اااای) دانست ک بر مبنای آن امکان هر گون ت ویض یفی ی نانونگذاری ب هر نحو
ب نوهی مجری یجود ندارد (براااس این اصل« :مجلس نمیتواند اختیار نانونگذاری را ب
شخص یا هیأتی یاگذار کند یلی در موارد ضریری میتواند اختیار یضع بعضی از نوانین را
با رعایت اصل ه تادیدیم ب کمیسیونهای داخلی خود ت ویض کند .)»...برخی حقوندانان
«مسئولیت اجرای نانون اااای» تواط رئیسجمهور را امتی مجزا از «ریاات نوهی مجری »
دانست ی بر مبنای لزیم نظارت بر تبعیت نوا از نانون اااای آن را در تعارض با چارچوب
ت کیک نوا ندانست اند (هاشمی ،)231 :1983 ،با این حال با اندام برخی رؤاای جمهور در
تشکیل «معاینت حقونی ی اجرای نانون اااای»« ،هیأت سیگیری ی نظارت بر اجرای نانون
اااای» ی ارانجام «هیأت نظارت بر نانون اااای» موجب شد تا شورای نگهبان در این
خصوص ب اتخاذ موضعی خاص مبادرت یرزد .نخستین دیدگاه شورای نگهبان در این
خصوص سااخ این نهاد ب اات ساری ی شورای عالی نضایی ینت مبنی بر نظارت
رئیسجمهور بر اعمال نوهی نضایی اات ک در نالب نظری ی ت سیری  468در مورخ
 1923/11/8صادر شده اات ی براااس آن« :رئیسجمهور با توج ب اصل 119حق اخطار ی
تذکر را دارد ی منافات با بند  9اصل  126ندارد».
با این حال اندکی بعد ،شورای نگهبان در سااخ ب نام ی رئیسجمهور ینت مبنی
درخواات تشکیل دفتر بازرای ییژه ب منظور نظارت بر ارگانهای اجرایی ،ب موجب نظری ی
ت سیری  4214مورخ  1961/11/1ضمن سذیرش حق نظارت رئیسجمهور ،تشکیل دفتر یا
یاحد بازرای را مشمول این نظارت ندانست ی با آن مخال ت کرد .با یجود این سس از صدیر
این نظری نانون تعیین حدید یفایف ،اختیارات ی مسئولیتهای ریاات جمهوری در تاریخ
 1962/8/22ب تصویب مجلس شورای ااالمی ی تأیید شورای نگهبان راید .مواد  19تا 12
این نانون اختیار نظارت ،کسب اطالع ،بازرای ،سیگیری ،بررای ی اندامات الزم ب منظور
سااداری ی اجرای نانون اااای را در رااتای اصل  119ب رئیسجمهور محول کرد .همین
مسئل تا حدی موضع طرفداران مسئولیت گستردهی رئیسجمهور در این خصوص را تقویت
کرد (مهرسور.)47 :1981 ،
یکی دیگر از نظرات شورای نگهبان دربارهی مسئولیت اجرای نانون اااای تواط
رئیسجمهور نظری ی  31/91/47142مورخ  1931/4/12اات .در این نظری شورا مقصود از
مسئولیت رئیسجمهور در اجرای نانون اااای را «امری غیر از نظارت بر اجرای نانون اااای»
دانست ی در سااخ ب سراشی دربارهی اختیار رئیسجمهور برای اات اده از ابزارهایی چون
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تشکیل اازمانی برای نظارت ی سیگیری عدم اجرای اصول نانون اااای اعالم داشت ک
«مسئولیت رئیسجمهور در اصل  119شامل مواردی نمیشود ک نانون اااای تشخیص،
برداشت ،نوع ی کی یت اعمال اختیارات ی یفای ی را ب عهدهی مجلس خبرگان رهبری ،شورای
نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس شورای ااالمی ،نوهی نضایی ی هر مقام ی
داتگاه دیگری ک نانون اااای ب آنها اختیار یا یفی ای محول نموده اات» .ب عالیه شورا با
توج ب دیدگاه خود دربارهی عدم تطابق مسئولیت اجرای نانون اااای با م هوم نظارت در بند
دیگری از نظری ی ت سیری خود مستند ب همین نظر اعالم داشت ک رئیسجمهور حق ایجاد
هیچگون تشکیالت نظارتی را نیز ب معنای اعم کلم ندارد .مطلب مذکور ب دلیل اصالح نانون
اااای ی تغییری اات ک در آن نسبت ب مقام ریاات جمهوری ی اختیارات ی البت یفایف
مصرح برای یی دربارهی نحوهی اجرای مسئولیت مذکور ای ریی داد.
مهمترین نظریات شورای نگهبان در خصوص ت کیک نوا ،مربوط ب ت کیک صالحیتهای
دی نوهی مقنن ی مجری اات ک بخش زیادی از این نظریات را شامل میشود .در مقام ارائ ی
نوعی طبق بندی از نظریات شورای نگهبان دربارهی ت کیک صالحیتهای دی نوهی مقنن ی
مجری میتوان نظریات شورا را ب دی گریه اصلی تقسیم کرد:
الف) در بخش مهمی از نظریات شورای نگهبان در خصوص ت کیک دی نوهی مجری ی
مقنن  ،شورا عضویت همراه با حق رأی نمایندگان مجلس در برخی نهادها ی شوراهای اجرایی
را مورد ایراد نرار داده اات (مانند نظری ی  82/91/21977مورخ  1982/11/18در خصوص
الیح ی اصالح موادی از نانون تشکیالت ،یفایف ی انتخابات ی شوراهای ااالمی ی انتخاب
شهرداران مصوب  ،1982/11/12نظری ی  81/21/9183مورخ  1981/11/27در مورد طرح
اصالح نانون ادارهی صدایایما ی نظری ی  87/91/91749مورخ  87/12/22در خصوص
الیح ی بودج ی  )1988ک فاهراً دلیل آن جلوگیری از هر گون تداخل میان نواات .با توج
ب تصریح برخی از این نظریات ،مبنای دیدگاههای شورا در این زمین  ،منع عضویت افراد
غیریزیر در نهادها ی شوراهایی بوده اات ک نوعاً یفی ی اجرایی یا ایااتگذاری در
حوزهای خاص را داشت اند .این مبنا در نظریات شورای نگهبان در مورد شوراهای مختلف
رعایت شده اات ی تنها در مواردی ک امکان نظارت شورای نگهبان بر تشکیل این شوراها
ب دلیل تصویب نانون یا اااانام ی تشکیل آنها تواط مجمع تشخیص مصلحت نظام ی
شورای عالی انقالب فرهنگی فراهم نبوده ،ضابط ی مذکور رعایت نشده اات.
ب) نسمت مهمی از نظریات شورای نگهبان در خصوص ت کیک نوای مجری ی مقنن در
حقیقت دایر بر مدار ت کیک حوزهی تقنین ی اجراات ک با توج ب کثرت نظریات شورای
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نگهبان در این حوزه ،بررای دنیق آن ضریری اات.
در مورد مالک تمایز این دی حوزه برخی تکی ی اصلی را بر تبیین م هوم نانون ی تشخیص
مصادیق آن گذاشت اند ،هرچند با توج ب دیدگاه موجود در خصوص م هوم نانون ک آن را
م هومی نظری ی در نتیج اختالفی دانست اند (رااخ ،)11 :1984 ،ب نظر میراد تعریف نانون
ی مستثنا ااختن مصادیق خارج از این م هوم راهکار مناابی برای تحدید کارییژهی
نانونگذاری نیست .این امر در عین حال ب دلیل دشواری تعریف ماهیت نانون ی امکان حصول
اختالف در زمین ی شمول تعریف نانون بر محتوای برخی نواعد ک خود میتواند مشکل
دیگری را بر مسئل ی اصلی (تمایز تقنین ی اجرا) بی زاید ،موجب شده تا اجتناب از یجوه
نظری بحث ی توج ب جنب ی کاربردی آن از اوی برخی ااتادان حقوق اااای سیشنهاد شود
(ناضی .)426 :1989 ،با این یصف در تبیین حدید تقنین ی اجرا در نظام جمهوری ااالمی
ایران گام نخست باید احصای صالحیتهای انحصاری نوای مقنن ی مجری در حقوق اااای
باشد .با تبیین این حوزهها ک در خصوص مجلس شورای ااالمی ی نوهی مجری
دربرگیرندهی تقدیم لوایح نانونی (اصل  74نانون اااای) ،ابتکار برنراری محدیدیتهای
ضریری (اصل  73نانون اااای) ،تصویب آییننام ها (اصل  198نانون اااای) ،مسئولیت
امور اداری ی ااتخدامی (اصل  126نانون اااای) ی ...اات ،میتوان تصویر ریشنی از
حوزههای متنازعفی ب دات آیرد .در این حوزهها نیز میتوان شاهد دی دیدگاه اصلی بود ک
براااس دیدگاه نخست مجلس شورای ااالمی براااس اصول  71ی  82نانون اااای جز
رعایت موازین شرع ی نانون اااای محدیدیت دیگری ندارد .دیدگاه مقابل با ن ی اطالق مورد
ادعای طرفداران دیدگاه نخست در مورد اصل  71نانون اااای ،عموم صالحیت مجلس برای
نانونگذاری را مقید ب مواردی میداند ک دارای شأن نانونگذاری ی مربوط ب حوزههای کلی
باشند (فالحزاده ی دیگران.)231 :1931 ،

 .3-4استقالل قوهی قضاییه از قوای دیگر
ااتقالل نوهی نضایی از جمل تضمینات بنیادین برای تحقق حاکمیت نانون در جامع ی
جلوگیری از تمرکز ندرت ایاای اات .در حقوق اااای نیز براااس اصل  ،27نوای
ا گان  ،از یکدیگر مستقلاند ی براااس اصل « 61اعمال نوهی نضایی ب یایل ی دادگاههای
دادگستری اات ک باید طبق موازین ااالمی تشکیل شود ی ب حلیفصل دعایی ی ح ظ
حقوق عمومی ی گسترش ی اجرای عدالت ی انام ی حدید الهی بپردازد» .ب عالیه بنابر تصریح
مشخص اصل « :126نوهی نضایی نوهای اات مستقل ک سشتیبان حقوق فردی ی اجتماعی ی
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مسئول تحقق بخشیدن ب عدالت ...اات» .اصول مذکور نمودار اهتمام نانون اااای ب
مسئل ی ااتقالل داتگاه نضایی اات .براااس همین اهتمام ،شورای نگهبان نیز در نظریات
خود ب این مسئل توج ییژه داشت اات .دنت در نظریات شورای نگهبان مبین برخی نکات
مهم اات:
 .1از لحاظ نظری ااتقالل نوهی نضایی مبتنی بر ااتقالل تشکیالتی داتگاه نضایی ی
ااتقالل رفتاری نضات اات ک مورد اخیر خود اموری چون بیطرفی ناضی ،ن ی
السل مراتب اداری ی غیرنابل عزل بودن نضات را شامل میشود .با این حال اغلب نظریات
ت سیری ی مشورتی شورای نگهبان در خصوص موضوع ااتقالل داتگاه نضا ،متضمن تأکید
بر ااتقالل تشکیالتی نوهی نضایی اات ک این امر با توج ب ماهیت اصول مورد ت سیر ی
محتوای مصوبات ارجاعی ب این نهاد توجی سذیر اات.
 .2از جمل مهمترین موضوعات مطرح در نظریات ت سیری شورای نگهبان ،بحث اصل
 161نانون اااای ی مسئولیت یزیر دادگستری در برنراری رابط میان نوهی نضایی ی نوای
مجری اات .این موضوع ب ییژه با توج ب نسمت دیم این اصل ابعاد مهمی را در برمیگیرد،
زیرا در صورت تلقی تصدی اختیارات یادشده در اصل  161تواط یزیر دادگستری ب عنوان
یزیر ی عضو نوهی مجری ک با توج ب عبارت سایانی این اصل تقویت میشود ،کی یت
سااخگویی یزیر دادگستری با ابهام ریب ری میگردد (هاشمی .)931 :1983 ،این در حالی اات
ک شورای نگهبان در نظریات ت سیری خود ی ب ییژه در نظریات شمارهی  421ی 3172
ب صراحت بر تضییق حدید اختیارات یزیر دادگستری تأکید کرده اات .با این حال صرفنظر
از سابرجا بودن ایراد یادشده علیرغم صدیر نظریات مذکور ک تا حد زیادی ناشی از ابهام
عبارت سایانی اصل  161اات ،مسئل ی درخور توج تحول یفایف ی اختیارات یزیر
دادگستری در االهای اخیر اات .مطابق نانون مصوب  34/12/22مبنی بر نحوهی اجرای
نسمتی از اصل  161نانون اااای ،یزیر دادگستری در یانع در نقش نوعی یااط میان نوای
مجری ی نضایی عمل میکند ی سااخگویی یی در برابر نمایندگان مجلس ب عنوان یزیر بنابر
تصریح نانون مذکور« ،سس از کسب اطالع ی با رعایت ااتقالل نضات» خواهد بود .در مقابل
نیز مطابق مادهی  6نانون مذکور« :مسئوالن یاحدهای مختلف نوهی نضایی موف ند ب منظور
سااخگویی یزیر ب اؤالهای نمایندگان مجلس شورای ااالمی در ارتباط با ریابط نوهی
نضایی با نوای دیگر ی اجرای مسئولیتهای مندرج در این نانون ،اطالعات ی مدارک الزم را
در اختیار یزیر دادگستری نرار دهند».
 .9بررای نظریات شورای نگهبان دربارهی ااتقالل نوهی نضایی ی نوع ریابط آن با نوای
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دیگر مبین این یانعیت اات ک با یجود تنوع محتوایی نظریات شورای نگهبان در خصوص
موضوع حاضر ،این نظریات را میتوان شامل دی دات ی کلی دانست:
الف) شورای نگهبان در بخش مهمی از نظریات خود ،ت ویض یفایف ی صالحیتهای
نوهی نضایی ب نوای دیگر را مورد ایراد نرار داده اات ک از جمل مهمترین آنها یاگذاری
یفی ی کشف جرم ،تشخیص ی اجرای خلع ید ،حق شکایت ی گذشت در جرایم عمومی ی
نیز حق رایدگی ب برخی دعایی خاص اات .در تبیین منع یاگذاری یفی ی کشف جرم ب
نهادی دیگر ،با آنک براااس اصل  126نانون اااای این امر در شمار یفایف نوهی نضایی
نرار دارد ی مبنای منع ت ویض آن ب نوه یا نهادی دیگر نیز همین اصل اات ،یلی براااس بند
«هـ» مادهی  4نانون نیریی انتظامی مصوب  1963این یفی ب نیریی انتظامی یاگذار شده ک
براااس مادهی  2همین نانون اازمانی یابست ب یزارت کشور اات ی در عمل نیز بخش
مهمی از فرایند کشف جرم را عهدهدار اات .با این حال مبنای عدم ایراد شورای نگهبان ب
این موضوع را باید فعالیت نیریی انتظامی ب عنوان ضابط دادگستری دانست ک بعدها در بند 1
مادهی  12نانون آیین دادرای کی ری مصوب  1978مورد تأیید ی اخیراً نیز در مواد 28ی23
نانون جدید آیین دادرای کی ری مصوب  1932مورد اشاره نرار گرفت اات 12 .نکت ی جالب
توج آنک با توج ب شأن منصب نضا ،شورای نگهبان در مواردی حتی ت ویض این نقش ب
مقامات غیرنضایی نوهی نضایی را نیز مورد ایراد نرار داده اات ک نمون ی آن نظری دربارهی
منع ت ویض نقش نضایی ب بازرس اازمان بازرای کل کشور اات (نظری ی 39/112/848
مورخ .)1939/19/12
ب) نوع دیم نظریات شورای نگهبان منع مداخل ی نوای دیگر در شئون خاص نوهی
نضایی اات ک در برخی نظریات شورای نگهبان با عبارت «اختالل در امر نضا» نیز مورد
اشاره نرار گرفت اات .این شئون ک بخش زیادی از نظریات شورای نگهبان ب آنها
اختصاص دارد ،ب کلی ی انداماتی اشاره دارد ک ااتقالل نوهی نضایی را نقض کرده ی در آن
ایجاد اختالل میکند .معافیت داتگاههای دیلتی از هزین ی دادرای ،الزام اازمان بازرای ب
ارائ ی گزارش ،تشکیل شورای نظارت بر زندانها با عضویت اعضایی از نوای مقنن ی مجری
ی حتی تحقیق ی ت حص از امر نضا ،از نمون هایی هستند ک براااس نظریات شورای نگهبان
ب اختالل در امر نضا میانجامند.

 .4-4تحلیل تفکیک قوا در نظریات شورای نگهبان
در اینجا برخی از نتایج ی یافت های این مطالع در مورد نسبت میان نوای مختلف ک
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در سرتو نظری ی ت کیک نوا تبیین یافت اات ،تحلیل میشود .هدف از این ارائ  ،ش افیت
بخشیدن ب ارتباطات ی انتظارات نوای گوناگون از یکدیگر در چارچوب نانون اااای ی در
آیین ی نظریات شورای نگهبان اات .با جمعبندی نظریات شورای نگهبان در خصوص ت کیک
نوا ی عنایت ب برخی مواد نانون اااای ک سیشتر اشاره ی بررای شد ،میتوان ب گزارههایی
دات یافت:
یالیت مطلق (مقام رهبری) ضامن ح ظ یکپارچگی حاکمیت ،تنظیم ی تعادل نوا در
باالترین اطح آن اات .همچنین از آنجا ک شورای نگهبان در موارد حقونی ی نانونی
مصوبات مجلس شورای ااالمی را کنترل ی تصویب میکند ،یعنی با اکثریت نظر فقها ی
حقوندانان شورا مصوب ای رد یا نبول میشود ،بنابراین صیانت از توازن ی تعادل نوا از اهم
یفایف کلیت شورای نگهبان خواهد بود .از این نظر ،شورای نگهبان را میتوان نگهبان تعادل
نوا مطابق نانون اااای دانست.
از آنجا ک ا نهاد مجلس شورای ااالمی ،شورای نگهبان ی مجمع تشخیص مصلحت
نظام در نانونگذاری ب صورت توأم نقش دارند ،هر ا نیز ح ظ توازن نوا را ب عهده خواهند
داشت .بنابراین اگر مصوب ی مجلس برهمزنندهی توازن ی تعادل نوا باشد ،شورای نگهبان
جلوگیری خواهد کرد ی اگر مجلس بر مصوب ی خود اصرار یرزد ،مجمع تشخیص مصلحت
جلوگیری خواهد کرد ی اگر مجمع دچار اشتباه شود ،رهبری ،یارد خواهد شد .شورای نگهبان
در بُعد شرعی خود کامالً مشریط ب نظر رهبری اات ،بنابراین در مقابل ایشان ااتقاللی ندارد
ی در بُعد حقونی خود ،مشریط ب نانون اااای اات (صنیعیمن رد:1981 ،

.)76

مجلس شورای ااالمی در نانونگذاری مشریط ب شورای نگهبان ی مجمع تشخیص
مصلحت نظام اات ی ااتقاللی در مقابل دی نهاد باالاری ندارد .تأثیر عملی این ناعده این
اات ک مجلس ینتی نانونی را تصویب میکند ،فرض کرده این نانون خالف شرع یا نانون
اااای نیست.
در بُعد نانون ،دی نوهی مجری ی نضایی کامالً مشریط ب مصوبات نوهی مقنن اند ی
در مقابل آن ااتقاللی ندارند .در بُعد نظارتی ،نوهی مجری (شامل رئیسجمهوری ی دیلت)
کامالً مشریط ب نوهی مقنن اند ،البت دیلت نسبت ب نوهی مقنن یابستگی بیشتری دارد تا
شخص رئیسجمهور ،زیرا ،یزرا ب راحتی تواط مجلس ااتیضاح ی عزل میشوند ،اما
ااتیضاح رئیسجمهور نظر دیاوم مجلس را میخواهد ی باید در موضوع ک ایت یا عدم
ک ایت یی باشد (صنیعیمن رد .)73 :1981 ،در بُعد نظارتی ،نوهی نضایی یابست ب مجلس
شورای ااالمی اات ،اما از ااتقالل بیشتری در مقایس با یزرا برخوردار اات.
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 .5بررسى تفكیک قوا در ارتباط با اصل والیت فقیه در جمهورى
اسالمى ایران
عالیهبر مباحثی ک در خصوص اصل یالیت فقی ی رابط ی آن با نوای ا گان ی اصل
ت کیک نوا بیان شد ،باید اضاف کرد تعدادى از اصول نانون اااای بیانگر ارتباط یلىفقی با
ا نواى حاکم بر کشورند :یفایف رهبر در اصل ،111بند  :6نصب ی عزل ی نبول ااتع اى
عالیترین مقام نوهی نضایی  ،رئیس اتاد مشترک ی اایر فرماندهان نظامى ی انتظامى؛ بند :7
حل اختالف ی تنظیم ریابط نواى ا گان ؛ بند  :3امضاى حکم ریاات جمهورى؛ بند  :11عزل
رئیسجمهور ی ...اصل  :112مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص مصلحت در
مواردى ک مصوبات مجلس شوراى ااالمى را شوراى نگهبان خالف موازین شرع ی یا نانون
بداند ی مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام ،نظر شوراى نگهبان را تأمین نکند ی مشایره در
امورى ک رهبرى ب آنان ارجاع مىدهد ی اایر یفای ى ک در این نانون ذکر شده اات ،ب
داتور رهبرى تشکیل مىشود .اصل  :172در صدایایماى جمهورى ااالمى ایران ،آزادى بیان
با رعایت موازین ااالمى ی مصالح کشور باید تأمین گردد .نصب ی عزل رئیس اازمان
صدایایما با رهبرى اات .شورایى مرکب از نمایندگان رئیسجمهور ی رئیس نوهی نضایی ی
مجلس شوراى ااالمى نظارت بر این اازمان خواهد داشت.
با تکی بر نتایج بحثهاى نبلى ،رژیم مبتنى بر ت کیک نوا در ایران ب شیوهی منحصرب فرد
ی ییژهی خود اات .همچنین ت کیک نوا از نظر نانونى سذیرفت شده اات ی هم ی افراد باید
در چارچوب آن با ییژگىهاى خاص خودش عمل کنند .اما مبناى یالیت فقی تخصصاً از این
بحث خارج اات ی از نظر شأنى اصل یالیت فقی بر اصل ت کیک نوا تقدم دارد .اصل یالیت
فقی از نظر زمانى نیز تقدم بر اصل ت کیک نوا دارد ،زیرا ارتباط این دی ،مربوط ب مرحل ی
«اعمال یالیت» اات ،حال آنک سیش از مرحل ی اعمال یالیت ،در مبحث یالیت مطلق ی
فقی  ،موضوع متقدمتر مسئل ی «منشأ یالیت» اات (منصورنژاد.)61 :1978 ،
اگرچ نواى حاکم کامالً مستقل از هم نیستند ی ب خصوص زیر نظر یالیت امر فعالیت مىکنند،
در چارچوب یفایف نانونى مختار ی مستقلاند ی مرتبط با نواى دیگر ب انجام یفی مىسردازند.

نتیجهگیری
بیشک نظام ایاای جمهوری ااالمی ایران ت کیک نوا را سذیرفت ی مطلب مذکور در
بسیاری از نوانین موضوع ی کشور ب چشم میخورد ی ب نظر میراد ک این ت کیک نوا
ب صورت نسبی باشد .از اوی دیگر ،در مصادیقی ک احتمال ایجاد نوعی تداخل فاهری در
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محدیدهی اختیارات نوای ا گان یجود دارد ،شورای نگهبان در مقام نهاد ت سیر نانون اااای
اندام ب رفع اختالف میان نوای ا گان کرده ی نوای حاکم در مسئل را مشخص میکند .البت
نسبی بودن ت کیک نوا ب معنای ااتقالل کامل نوا نیست ی گاهی از نظر همکاری یا حتی
نقش نظارتی با یکدیگر در ارتباطاند .تداخل مذکور یا در مواردی توهم یجود تداخل اغلب
در زمان اجرای نانون سیش میآید ،همچنین تصمیمات نهادهایی همچون شورای عالی انقالب
فرهنگی ی همینطور نهادهای زیر نظر رهبری ب دلیل جایگاه خاصی ک از حیث السل مراتب
دارند ،ممکن اات مشمول تداخل مذکور باشند ک در این موارد نیز نظریات شورای نگهبان ی
در مواردی حکم حکومتی رهبری نقش فصلالخطاب را دارد .مطلب مذکور در برخی نظریات
شورای نگهبان بیش از سیش نمایان اات ک در این مقال ب برخی از نظریات شورای نگهبان
در این زمین  ،اشاره شد.
دربارهی نسبت یالیت فقی با ت کیک نوا در جمهوری ااالمی ایران باید گ ت :از نظر
شأنى اصل یالیت فقی بر اصل ت کیک نوا تقدم دارد .اصل یالیت فقی از نظر زمانى نیز تقدم
بر اصل ت کیک نوا دارد ،زیرا ارتباط این دی ،مربوط ب مرحل ی «اعمال یالیت» اات ،حال
آنک سیش از مرحل ی اعمال یالیت ،در مبحث یالیت مطلق ی فقی  ،موضوع متقدمتر مسئل ی
«منشأ یالیت» اات .باید گ ت ک رابط ی میان این دی اصل از نوع حکومت اات ن تعارض،
با این توضیح ک یالیت فقی دامن ی اجرای این اصل را محدید ب مواردی میکند ک یلیفقی
ی نهادهای زیر نظر آن یرید ب نضی نداشت باشند ی ازاینری اصل یالیت فقی حاکم اات ی
ت کیک نوا محکوم.
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ر.ک :نائینی .114-112 :1961 ،برای نمون برای این شاهد مثالها:
«امام علی(ع) در سااخ نام ی معایی از این مثل اات اده کردند ی فرمودند :کسی ک در زمرهی
طلقاء (آزادشدگان سیامبر در فتح مک ) اات ،چگون میتواند دربارهی مهاجرین ی درجات ی
مراتب آنان افهارنظر کند؟!»
نظری ی  1248مورخ  1971/2/28در خصوص الیح ی مقررات ااتخدامی اپاه سااداران
« :1971/2/9با توج ب ابهاماتی ک در برخی از مواد ی تبصرهها دربارهی اختیارات مقام معظم
رهبری ی محدید نمودن آن اختیارات یجود دارد ،باید مادهی  228ب گون ای اصالح شود ک
صریحاً نافذ بودن کلی ی داتورات ی اختیارات ی ترتیباتی ک اابقاً از اوی مقام معظم رهبری ب
اشخاص ی مقامات دادهشده را اعالم دارد ی همچنین اختیار مقام معظم رهبری ب ت ویض
اختیارات ب اشخاص طبق ذیل اصل  111نانون اااای تصریح گردد».
نظری ی  81/91/612مورخ  1981/9/7دربارهی الیح ی تشکیل اازمان صنایع هوایی نیریهای
مسلح مصوب  1981/2/12مجلس« :تمرکز ایااتگذاری ،برنام ریزی ،نظارت ی کنترل فعالیتهای
صنعت هوایی نیریهای مسلح از اختیارات فرماندهی معظم کل نوا میباشد ی چون در مادهی  1ب
آن تصریح نشده اات ،لذا از این جهت مغایر بند  4اصل 111نانون اااای میباشد».
نظری ی  82/91/6819مورخ  1982/12/4دربارهی الیح ی ااتخدام نیریی انتظامی مصوب
« :1982/11/7مادهی  212از این جهت ک موکول ب اذن فرماندهی کل نوا نشده اات ،مغایر بند
 4اصل  111نانون اااای شناخت شد ...با توج ب اینک اختیارات مصرح در مواد مختلف از
جمل مواد  26،62،66،68،122ی بند «الف» مادهی  ،141بند «الف» تبصرهی مادهی  132ی مواد
219ی 218از اختیارات خاص فرماندهی کل نوا اات ،یاگذاری این اختیارات ب یزیر کشور ی یا
معاین ای ی یا هیأت یزیران بدین اذن معظمل مغایر بند  4اصل 111میباشد».
این نظری دربارهی طرح اصالح الیح ی نانونی در خصوص شورای عالی آموزش ی سریرش
مصوب  :1981/3/6در بندهای  1،9،2،6،3،11ی  17مادهی  6چون یفایف بندهای  1،6،24ی 22
شورای عالی انقالب فرهنگی را ب شورای عالی آموزش ی سریرش داده اات ،لذا مغایر با اختیارات
یالیت مطلق ی فقی مصرح در اصل  27نانون اااای ی مغایر با موازین شرع شناخت شد.
دربارهی طرح گزینش مصوب  :1981/7/1در ذیل مادهی  8از این جهت ک شامل مصوب ی
شورای عالی انقالب فرهنگی میشود ،مغایر موازین شرع ی اصل  27نانون اااای شناخت شد.
دربارهی طرح یکفوریتی نحوهی انجام فعالیتهای تشکلهای دانشجویی :عالیهبر اشکاالت
متعدد طرح از جهت انطباق با موازین شرعی ی نانون اااای ،کلیت موضوع طرح از یفایف
شورای عالی انقالب فرهنگی اات ی تصویب آن تواط مجلس خالف موازین شرع ی مغایر اصل
 27نانون اااای شناخت شد.
در این نظری شورا صریحاً ب دلیل توج خاص خود ب مصوبات مجلس در حوزهی صالحیت
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شورای عالی انقالب فرهنگی اشاره میکند ی با تصریح ب تأکیدات رهبری در خصوص عدم
یاگذاری یفایف شورای عالی انقالب فرهنگی ب مرکز یا شورای مشاب ی توج ب مبنای ااالمی
ی انقالبی دانشگاهها ،الیح ی اهداف ،یفایف ی تشکیالت یزارت علوم مصوب  1981/8/12را
ب دلیل بیتوجهی ب این اصول ی یاگذاری بسیاری از یفایف ی اختیارات شورای عالی انقالب
فرهنگی ب یزارت علوم مورد ایراد نرار میدهد.
براااس مصوب ی شورای عالی انقالب فرهنگی در هشتادیهشتمین جلس ی خود در تاریخ
« :1962/7/12باید ب دیلت راماً ی کتباً اطالع داده شود ک مصوبات شورای عالی در حکم
نانون اات».
دربارهی الیح ی اصالح مواد فصل دیم نانون تعیین حدید ی یفایف ی اختیارات ی مسئولیتهای
ریاات جمهوری مصوب « :1982/1/13در مادهی  1عموم عبارت (کلی ی داتگاههای حکومتی)
نسبت ب داتگاههایی ک ب نص نانون اااای یا با اعمال اختیارات موضوع اصل  27نانون
اااای مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری میباشند ،مغایر اصول نانون اااای ی از جمل اصول
 27،111،119ی  172شناخت شد».
دربارهی الیح ی اصالح موادی از نانون مالیاتهای مستقیم مصوب « :1981/3/21اطالق عدم
معافیت مالیاتی مست اد از مواد  1ی  64ی تبصرههای آنها نسبت ب مواردی ک حضرت امام(ره) یا
مقام معظم رهبری نظر ب معافیت دادهاند ،نظیر آاتان ندس رضوی خالف شرع ی مغایر اصل 27
نانون اااای شناخت شد».
مادهی  -28ضابطان دادگستری مأمورانی هستند ک تحت نظارت ی تعلیمات داداتان در کشف
جرم ،ح ظ آثار ی عالئم ی جمعآیری ادل ی ینوع جرم ،شنااایی ،یافتن ی جلوگیری از فرار ی
مخ ی شدن متهم ،تحقیقات مقدماتی ،ابالغ ایراق ی اجرای تصمیمات نضایی ،ب موجب نانون
اندام میکنند.
مادهی  -23ضابطان دادگستری عبارتاند از:
الف -ضابطان عام شامل فرماندهان ،افسران ی درج داران نیریی انتظامی ک آموزش مربوط را
دیده باشند.
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Scrutiny on the Theory of Separation of
Powers in the Islamic Republic of Iran with
a View to its Relation with Velayat-e-Faqih
*
Ali Shia Ali1 & Vahid Zare2
1- Assistant Professor, Islamic Azad University of shirvan
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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The Feasibility of the Dismissal of the
Parliamentary Deputies in the
Constitutional Law System of Iran
*
Sayyed Ahmad Habibnejad1 & Zahra Ameri2
1- Assistant Professor, Tehran university - Farabi campus
2- Assistant Professor, bojnoord University

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.

*E-mail: A.habibnezhad@ut.ac.ir

6

A Comparative Introduction to the
Territorial Decentralization in Iran
*

Moslem Aghaei Toogh1

Assistant Professor, University Of Judicial Sciences and Administrative Services

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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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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Ali Akbar Gorji Azandariani1 & Mohammad Shahab Jalilvand2
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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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