فصلناهم دانشحقوقعمومي
سال نهم ،پاییز  ،9911شماره 91

به موجب نامهي شماره  / 3/61/13736مورخ  6333/ 4/61وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري
عنوان فصلنامهي «بررسیهاي حقوق عمومی» به «دانش حقوق عمومی» تغییر یافته و
اعتبار علمی به این فصلنامه اعطا شد .این اعتبار شامل شمارههاي  6تا  4فصلنامهي
بررسیهاي حقوق عمومی نیز میشود.
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 اين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  mag.shora-gc.irنمايه 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.
تمامي مقاالت اين فصلنامه در پايگاههاي زير نمايه ميشود:پايگاه استنادي علوم جهان اسالم
پرتال جامع علوم انساني
بانك اطالعات نشريات كشور
پايگاه مجالت تخصصي نور
سيويليكا

www.isc.gov.ir
www.ensani.ir
www.magiran.com
www.noormags.ir
www.civilica.com

خط مشي 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 عم ومي 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 نظام سازي 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 مقررات گذاري و نظارت بر عملكرد دولت

راهنماي نگارش مقاالت
از نويسندگان محترم ،با رعايت نکات زير مقاالت خود را از طريق سامانه فصلنامه ( )mag.shora-gc.irارسال نمايند.
صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي قرار ميگيرند كه موارد زير در آنها مراعات شده باشد:
 .1نام و نامخانوادگي و مشخصات نويسنده  /نويسندگان به طور 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 دانشکده ـ دانشگاه ـ شهر ـ كشور
 .3- 1آدرس ايميل نويسنده  /نويسندگ ان نوشته شود.
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چکيده مقاله داراي  222واژه و در بردارندۀ موضوع مقاله ،سؤال و روش تحقيق و مهم ترين نتايج و فهرستي از واژگان كليدي
( 5تا  8كليدواژه) باشد.
مقدمه 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.
نتيجه مقاله حاوي پاسخ به سؤال تحقيق و ارزيابي آن باشد.
ارجاع به منابع و مآخذ ،در متن مقاله و در پايان نقل قول يا موضوع استفادهشده به شکل 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( :
تکرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان شود و از كا ربرد كلمات همان ،پيشين و )Ibid, op.cit( ...خودداري شود.
چنانچه از نويسندهاي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد ،با ذكر حروف الفبا (داخل قالب) پس از سال انتشار ،از
يکديگر 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.
تمام 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).
در 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 ،چکيده و كليدواژهها ،نام و مشخصات نويسنده/نويسندگان ،تمام اً معادل فارسي آنها همراه مقاله ارسال
گردد.
 .11مقاله در محيط  ،Word2007متن مقاله با قلم ( BLotus12التين  ،(TimesNewRoman11كتابنامه BLotus11
(التين  (TimesNewRoman10و يادداشتها ( BLotus10التين (TimesNewRoman9حروفچيني شود.
 .12عناوين (تيترها) با روش شماره گذاري 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 فرعي تر 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.
 .15استناد به مقاله مرتبط كه در «فصلنامه دانش حقوق عمومي» منتشر شده اند ،موجب ميگردد مقاله ارسالي در اولويت بررسي و داوري
فصلنامه قرار گيرد و عالوه بر آن واجد امتياز باالتري در مرحله داوري گردد.
 .11مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.
 .13فصلنامه در اصال ح و ويرايش مقاالت آزاد است.
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نقد و بررسی تقنین آزمایشی در حوزه قانونگذاری
امیر بارانی

1
بیرانوند ،

عبداهلل

مختاری   2

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی  ،دانشگاه شهید مطهری .تهران ،ا یران
 .2دکتری فقه و حقوق جزا ،دانشگاه شه ید مطهری تهران ،تهران ،ا یران  .سطح  4حوزه علمیه قم
تاریخ دریافت98/11/21 :

تاریخ پذیرش99/6/29 :

چکیده
بر مبنای اصل  88قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تقنین آزمایشی نوعی قانونگذاری است که
استثنایی بر اصل «منع تفویض اختیار قانونگذاری» بهشمار می رود .هرچند طرح این قوانین در نظام
حقوقی ایران پذیرفت ه شده است و مزایایی چون سرعت در تقنین ،کاهش تورم و افزایش کارامدی
قوانین دارد ،با ایراداتی چون مغایرت با اصل منع تفویض اختیار ،اصل تفکیک قوا ،ویژگیهای
جمعی بودن و شفافیت مجلس روبه روست .با توجه به استثنایی بودن این نوع تقنین در بسیاری از
موارد بهمثابه اص ل با آن برخورد شده و موجب نقض اصل منع تفویض اختیار شده است .همچنین
ازآن جا که در عمل ،ارزیابی دقیقی بعد از اتمام دوره آزمایشی صورت نمیگیرد ،در مقام ضرورت
و بر مبنای اصل  88قانون اساسی ،اگر ارزیابی دقیقی بعد از اتمام دوره آزمایشی صورت گیرد،
بهعنوان تقنین مطلوب قابل پذیرش است .این پژوهش با رویکرد توصیفی _تحلیلی و با تکیه بر
اطالعات اسنادی انجام گرفته است ،در عین حال به اعتبار آنکه نتایج آن موجب تغییر رویه موجود
میشود ،کاربردی است.
واژگان کلیدی :تفویض اختیار ،قانون آزمایشی ،قانون اساسی ،قانونگذاری ،مجلس شورای اسالمی.

نویسنده مسئول

Email: : .A.barani1990@gmail.com
Email: Bmmokhtary123@gmail.com
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مقدمه
قانونگذار وضع قانون آزمایشی را در اصل  88قانون اساسی تجویز کرده است .قانون آزمایشی،
قانونی است که مدت اعتبار آن در قانون پیشبینی شده و حاکی از آزمون و خطا در امر تقنین است.
ازآن جا که تصویب یک قانون توسط مجلس نیازمند بررسی کلیات و جزئیات ماده به ماده قانون در
صحن علنی ،فرایندی زمانبر است ،قانونگذار بهمنظور تسریع در امور قانونگذاری ،رعایت اصل
تفکیک قوا ،پرهیز از تفویض اختیار به قوه مجریه و عدم رعایت تشریفات ،اقدام به وضع قانون
آزمایشی و تفویض آن به کمیسیونهای داخلی میکند .تصویب این نحوه قوانین ناشی از آن است
که قانونگذار در زمینه تقنینی به نظر نهایی نرسیده است که گاهی موجب بیثباتی خواهد شد .همین
مسله موجب شده است که با وجود مزایای این قوانین و مثبت بودن اعمال آن در بعضی نظامهای
حقوقی مانند فرانسه ،در نظام حقوقی ایران مخالفتهایی صورت گیرد .هرچند روش تقنین
آزمایشی در قانون اساسی پیش بینی شده ،آیا شیوه قانونگذاری مناسبی است؟ به فرض مناسب
بودن آیا همانطورکه مطمح نظر قانونگذار بوده ،اجرایی شده است؟
با توجه به اینکه بسیاری از قوانین از جمله قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسالمی
بهصورت آزمایشی به تصویب رسیده اند ،قانونگذار بر چه مبنایی با این نوع تقنین به
قانونگذاری پرداخته است؟
با توجه به منابع کتابخانه ای و اسنادی و بررسی برخی آرا و نظرات مجلس شورای اسالمی و
شورای نگهبان به توصیف و تحلیل این نوع تقنین پرداخته خواهد ش د .نظر به اینکه تقنین
آزمایشی نوعی قانونگذاری معمول است و میتواند در تقنین بهتر این قوانین مؤثر واقع شود،
کاربردی بودن پژوهش نیز ملحوظ شده است .در خصوص قوانین آزمایشی هنوز کتابی نگاشته
نشده است ،اما در میان کتابهای با موضوع قانونگذاری از جمله گفتارهایی در قانون و

قانونگذاری  ،به تناسب بحث شده است .رساله و پایاننامههایی از جمله جایگاه قوانین
آزمایشی در حقوق عمومی ایران و فرانسه و بررسی فقهی و حقوقی قوانین آزمایشی در امور
کیفری 1در خصوص موضوع نگاشته شده است .با این همه و با توجه به فقدان برخی مباحث
در این نوشته ها الزم است بار دیگر تقنین آزمایشی بررسی شود .ازاینرو در پژوهش پیشرو،
مفهوم قوانین آزمایشی و شرایط تقنینی آزمایشی ارائه شده و مزایا و ایرادات و همچنین برخی
نظریات در خصوص قوانین آزمایشی سنجش شده و در نهایت نظریه صواب اتخاذ شده است.

 .1مفهوم قانون آزمایشی
آزمایش در لغت به معنای آزمون ،امتحان ،تجربه ،ارزیابی و بررسی درستی یا نادرستی یک
فرضیه است (دهخدا ، 1888 ،ج .)88 :1واژه امتحان نیز دو معنا دارد؛ در یک معنا آزمایش و
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دیگری به معنای خالص کردن است (حسینی زب یدی1228 ،ق ،ج ،)825 :18اما به حسب
اصطالح در ق انون تعریفی از قانون آزمایشی ارائه نشده (خانجانی موقر )42 :1855 ،و در
کتابهای حقوقی ،کمتر بدان توجه شده است .این قوانین در حقوق دیگر کشورها نیز به
رسمیت شناخته شده است ،این قوانین در انگلستان با عنوان  Laws Experimentalو در حقوق
فرانسه با عنوان  Expérimentales Loisشناخته میشود (آگاه .) 48 :1889 ،این نحوه تقنین سابقاً در
قانون اساسی فرانسه مورد اشاره قرار نگرفته بود ،ولی در بازنگری سال  2228در مواد  52و - 1
 85تقنین آزمایشی رسمیت یافت .مقنن فرانسوی در ماده  85- 1قانون اساسی بیان می دارد:
«قوانین و مقررات در موضوع و مدتی محدود میتوانند حاوی مقررات آزمایشی

باشند»2.

در حقوق آمریکا ،در قانونهای عمومی ،عبارتی تحت عنوان ماده یا قانون غروب ()sunset laws
پیش بینی شده که معیاری در یک اساسنامه ،آییننامه یا قانون است ) (Bertil & Cottie:1992: 162و
مقرر می دارد که بخشی از مقررات که در تاریخ معینی ،منقضی شده اند  ،مقننه نسبت به تجدید آن
(Baugus & Bose:

اقدام کند ،مگر اینکه اقدامات قانونی دیگری برای تمدید آن قانون انجام گیرد
) .2015: 3بنابراین دو عنصر اساسی در قوانین آزمایشی وجود دارد؛ زمان و آزمایش .بدینمعنا که با
توجه به این دو عنصر ،دو ویژگی خاص برای قوانین آزمایشی پیش بینی میشود:
 .1موقتی بودن قوانین آزمایشی :به این صورت که قید زمان و مدت اعتبار آن در
خود قانون قید می شود ،برای مثال در خصوص قانون مجازات مدت پنجساله
پیش بینی شده است .این خصیصه ،قانون آزمایشی را از قانون دائمی متمایز
میکند؛
 .2آزمایشی بودن :که به ارزیابی و سنجش آن در طول مدت آزمایش منجر میشود.
بنابراین قانونگذار عالوه بر رفع نیازهای حال و موقتی جامعه ،همواره در مقام
ارزیابی قانون آزمایشی است ،تا آن را بررسی و در تدوین و تصویب قانون
جدید اعمال و اصالح کند .وصف آزمایشی در قانون ،بیانگر استفادهاز یکی از
بنیادهای نظری علوم تجربی در حقوق است .بن یادی به نام آزمایش که بهترین
وسیله برای تطبیق و ادراک تئوریها و پیشبینیها با واقع یت و عمل در اجتماع
است (فاینمن .)22 :1888 ،ابزاری که با آن به مطالعه و دقت در واکنشهای
اجتماعی قانون میپردازیم ،قوانین و قواعد حقوقی را در مصداقهای ع ینی محک
میزنیم و از این طریق به حقیقت و واقعیت برونی تئوریها نزدیکتر میشویم و
صحت نظریات حاصل از استنباط را در عمل معلوم میداریم (موراوتز.)85 :1885 ،
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 . 2شرایط تقنین آزمایشی
تقنین آزمایشی شیوه ای از قانونگذاری است که برخالف اصل «منع تفویض اختیار» در
مواضعی که مجلس ضروری تشخیص دهد ،صورت میگیرد .مستند به اصل  88قانون اساسی،
مجلس اختیار وضع آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند ،به کمیسیونهای خود
تفویض میکند .این امر در سایر نظامها نیز بی سابقه نیست ،برای مثال مقنن فرانسوی در ماده
 88قانون اساسی بیان داشته است« :دولت برای اجرای برنامههای خود میتواند از پارلمان
کسب اجازه کند که در مدتی مشخص در اموری که مشمول عنوان قانون میشوند اقدام به
وضع تصویبنامه نماید .تصویبنامهها در جلسه شورای وزیران پس از مشورت با شورای
دولتی تهیه و با چاپ و انتشار الزم االجرا میشوند» .این تصویبنامهها قبل از جمهوری پنجم
فرانسه به «فرامین قانونی» 8و پس از آن با عنوان « اردنانس» 4شناخته میشوند (وزیری:1846 ،
 ) 88و در حقیقت در راستای وضعیتی است که از آن به اجرای آزمایشی قانون توسط آییننامه
یاد می شود و قبل از قطعیت قانون ،آن را به صورت آزمایشی در قالب مقررات به اجرا
می گذارند تا پس از رفع نواقص و ایرادات محتمل به شکل قانون درآید (موسیزاده:1888 ،
 .)182در نظام حقوقی ایران براساس اصل  88قانون اساسی و موا د آییننامه داخلی مجلس
برای وضع یک قانون آزمایشی باید شرایط زیر فراهم باشد:
 تفویض اختیار قانونگذاری از جانب مجلس :اصل  88قانون اساسی اختیار تفویض
قانونگذاری را بهصورت آزمایشی به کمیسیونهای داخلی مجلس پیش بینی کرده
است .ازاینرو کمیسیونهای مجلس زمانی حق قانونگذاری دارند که مجلس بر طبق


قانون اساسی ،این اختیار را به آنان داده باشد.
تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیونها :مرجع مشروعیت تقنین مجلس
یعنی قانون اساسی در صدر اصل  88قانون اساسی در بعضی موارد حق تفویض
اختیار قانونگذاری را داده است؛ مجلس میتواند اختیار قانونگذاری را به



کمیسیونهای داخلی مجلس واگذار کند؛
وجود ضرورت در تفویض اختیار :در نظام حقوقی ایران اگرچه در اصل ،صالحیت
مجلس شورای اسالمی در تصویب قوانین ،انحصاری و تفویضناپذیر است ،بعضی



ضرورتها موجب شده است که اصل  88قانون اساسی دست مجلس را در تفویض
پارهای از وظایف قانونگذاری باز بگذارد (هاشمی ، 1882 ،ج)182 :1؛
لزوم تصریح به آزمایشی بودن مصوبات کمیسیونها (مرکز تحقیقات شورای نگهبان،
)112 :1882؛
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تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی (مدنی)182 :1866 ،؛
نظارت شورای نگهبان (راسخ.)98 :1884 ،

 .3ویژگیهای قوانین آزمایشی
بهطور کلی میتوان ویژگیهای موجود درباره قانون آزمایشی و این رویه قانونی را به مزایا و
ایرادات در خصوص آن منقسم کرد که در ذیل به آن میپردازیم:

 . 1- 3مزایای قوانین آزمایشی
قانون آزمایشی را میتوان ابزاری برای تقنین بهتر عنوان کرد که برای آن ادله و محاسن زیر
ذکر شده است:

 . 1- 1- 3سرعت در تقنین و صرفهجویی در وقت مجلس
یکی از علل اقبال به قانونگذاری بهصورت آزمایشی ،سرعت در قانونگذاری و صرفه جویی
در وقت مجلس است .بدیهی است که جریان عادی تصویب یک قانون آن هم قانونی مثل
قانون مجازت با حجم زیا د مواد قانونی و بهصورت ماده به ماده وقت زیادی از مجلس
میگیرد .عالوه بر آن تکلیف دادگاهها و جامعه حقوقی در این میان چیست؟ این امر در نگاه
مقننین اولیه قانون اساسی نیز به چشم می خورد (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی
مجلس ، 1864 ،ج .)844 :2در طرح تفویض ا ختیار تصویب اساسنامه به دولت یا کمیسیونهای
مجلس در سال  1868آمده است« :اگر مشکل  ،کندی در کار است ،از طریق اصل  88قابل
تأم ین است» (اداره کل قوانین و تندنویسی مجلس شورای اسالمی .)1125 :1881 ،هدف از
وضع آزمایشی الیحه آیین دادرسی کیفری ،باال بودن حجم الیحه ای ن قانون عنوان شده است
(م یرکوهی .) 18 :1898 ،اقتضای یک جامعه این است که هرچه سریعتر قوانین جامع توسط
مرجع ذی صالح تصویب شود و امور و مناسبات موجود در جامعه تعدیل و اداره گردد .این
مهم با سرعتی که در تصویب قوانین آزمایشی وجود دارد ،همخوان و سازگار است .همچنین
مجلس میتواند وقتی را که در تصویب قوانین میگذارد ،صرف امور بااهمیت دیگر کند.
با وجود این ،از نظر نگارنده ،بر این مزیت و طرفداران آن ،ایرادات زیر نیز لحاظ شده است:
 .1بر طبق این مبنا لوایح و طرح ها را باید به دو دسته حجیم و مختصر تقسیم کرد و موارد
حجیم چون وقتگ یرند ،باید در کمیسیونها بهصورت آزمایشی مطرح شوند ،و موارد مختصر
در صحن علنی تصویب شود .درحالیکه این امر خالف نص قانون اساسی است ،زیرا قانون
اساسی وظیفه مجلس شورای اسالمی را تقنین می داند (زرنگ ، 1881 ،ج.)452 :1
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 .2قانونگذاری مهمترین وظیفهی مجل س شورای اسالمی است و آیا نمایندگان ملت کاری
جزء تصویب و وضع قوانین دارند (نورایی.)118 :1894 ،
 . 8برای سرعت در تقنین الزم نیست که قوانین بهصورت آزمایشی تصویب شود ،بلکه طریقه
تصویب فوری بهترین راه حل است .مستند به آییننامه داخلی مجلس طرحها و لوایح ،به سه
دسته یک ،دو و سه فوریتی تقسیم می شوند .فارغ از اینکه تصویب فوریتی ،خود برای مواقع
ضروری است و قوانین آزمایشی برای موارد ضرورت است (پروین.)88 :1885 ،
 .4شتابزدگ ی در تقنین قوانین موجب می شود ،قانونی فاقد جامعیت و مانعیت الزم وضع
شود .اگر سرعت در تقنین مال ک باشد ،این با نظر بازنگران قانون اساسی که بیان داشتند:
«ه یچگاه نمی خواهیم استحکام و جامعیت قانون اساسی ،ملت ایران و جامعه و نظام جمهوری
اسالمی ایران فدای سرعت شود» (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس ، 1864 ،ج:1
 ،)151در تعارض است.
 .8سرعت در تصویب ربطی به قوانین آزمایشی ندارد ،زیرا هر قانونی در محدوده موضوع خود
تخصصی محسوب میشود و به این بهانه نمیتوان هر قانونی را در اسرع وقت تصویب کرد.
در آخر به بیان یکی از حقوقدانان اگر سرعت در امر قانونگذاری دلیل بر ترقی و پیشرفت
بود ،ایران باید یکی از مترقیترین کشورهای جهان باشد (صفایی.)68 :1888 ،

 . 2- 1- 3تخصصی شدن امور
قانون گذاری از وظایف اصلی مجلس و امری پیچیده و تخصصی است (زرنگ ، 1881 ،ج:1
 ، )452بنابراین مجلس باید نهایت دقت خود را در وضع قوانین داشته باشد .وضع قوانین
جامع ،سبب اصالح مناسبات در ارکان جامعه و ترقی کشور خواهد شد .قانون ،نماد و سند
حقوقی یک کشور است ،بنابراین باید با مطالعه عمیق و جامعیت به تصویب برسد ،زیرا هرچه
دارای این خصیصه باشد ،در عمل کمتر مورد اصالح و تغییر واقع میشود (صانعی:1881 ،
 .)191بنابراین قوان ین حقوقی و قضایی ،فنی و مفصلاند و طرح آن در کم یسیونی که اعضای آن
قاعدتاً در امور قضایی تخصص دارند ،بهتر است و از سوی دیگر وقت مجلس کمتر صرف
اینگونه قوانین میشود (آگاه.)18 :1889 ،

 . 3- 1- 3کاهش تورم قوانین
با وقوع انقالب جمهوری اسالمی ،مقررات و قواعد اسالمی در دستور کار مقنن قرار گرفت،
اما این امر سبب سقوط اعتبار قوانین پیش از انقالب نشد .اگرچه با وقوع انقالب ،نظام سیاسی
و مدیریتی کشور به کلی دگرگون میشود (متیو ،) 6 :1891 ،اما مطابق اصول کلی حقوق و
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منطق حاکم بر نظام حقوقی ،تحوالت حقوقی چندان گستردهای مشاهده نمیشود و عمدتاً
اصولی از قانون اساسی که به تشریفات و اختیارات قانونگذاری مربوط بودند ،دگرگون شدند
(میرزایی .) 18 :1898 ،مجلس ملی سابق منحل و مجلسی جدید با قواعدی تازه و همچنین
نهادهای حقوقی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شد ،اما قوانین
مصوب قانونگذاری پیشین ،اعتبارشان را از دست ندادند ،زیرا تشکیل مجلس جدید معنایی
جز این ندارد که مشروعیت مجلس پیشین از دست رفته است .از این تحول نمیتوان
بی اعتباری قوانین سابق را به مالزمه نتیجه گرفت .بر این مبنا قوانین مذکور تا زمانیکه به
دست قانونگذار نسخ و یا به طریق مقرر در قانون اس اسی جدید ابطال نشده باشند ،کما سبق
معتبرند (وکیلیان .)222 :1892 ،در طول عمر انقالب اسالمی ،تصویب بیش از  822ماده قانونی
ک یفری شکلی و ماهوی در سال  1861توسط کم یسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای
اسالمی و نیز وضع بیش از  282ماده قانون ک یفری ماهوی صرفنظر از مقررات فراوان شکلی
از سوی مراجع مختلف مجلس شورای اسالمی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،کم یسیون
حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی به خوبی گویای این ادعاست .اگر آرای هیأت عمومی
دیوان عالی کشور و مقررات ک یفری مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی را نیز درنظر بگیریم،
عدد بزرگی خواهد شد( 8آگاه .) 125 :1889 ،این حجم از قوانین که تکلیفی در خصوص آن
جز بند  5ماده  88آیین نامه داخلی مجلس نبود 6و پذیرش نظام اسالمی که با دستورها و
مقررات دیگر نظام ها مانند اعدام یا قصاص مخالف بود و ناآگاهی مقنن از وضعیت موجود
کشور همه در ناپایداری نظام ثابت حقوقی در تبعیت از آن دخیل است و مقنن برای رهایی از
چنین امری به تقنین آزمایشی دست میزند (حاجی دهآبادی .)8 :1888 ،کاهش تورم قوانین به
کاهش سردرگمی تابعان قانون و قضات کمک شایانی خواهد کرد.

 . 4- 1- 3افزایش کارامدی و کیفیت قوانین
اجرای آزمایشی قانون با روشن ساختن بسیاری از زوایای پنهان و تاریک آن ضعفهای آن را
آشکار میسازد (مهرپور .)229 :1885 ،این مزیت را میتوان در خصیصه ارزیابی قوانین
آزمایشی دنبال کرد .با اتمام دوره اجرای آزمایشی و ارزیابی ،پارلمان ملزم است تا در خصوص
سرنوشت قانون تصمیمگیری کند (ساکت .)56 :1885 ،اظهارنظر پارلمان با جمعبندی مسائل
مطروحه و دیدگاههای ارائهشده از جمله گزارش نهاد خاص ارزیابیکننده صورت میگیرد.
گزارشی که می بایست حاوی دو امر مهم باشد:
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 .1یافتههای علمی مدتِ ارزیابی را بهصورت طبقهبندیشده و به زبانی ساده و قابل فهم ارائه
دهد که نمایندگان پارلمان که اغلب متخصص ن یستند ،بهسادگی از م یزان موفق یت یا ناکامی
قانون مطلع شوند و بتوانند دادههای عرضهشده را بهنحو مطلوب در قالب اصالح یا تغ ییر قانون
آزمایشی بهکار گ یرند تا قانون نهایی ،فاقد معایب قانون آزمایشی باشد.
 .2زمان و موعدی مشخص که حداقل سه ماه پیش از پایان اجرای آزمایشی است ،بهصورت
علنی در پارلمان قرائت شود.

 . 5- 1- 3تشکیک نسبت به واکنشهای اجتماعی به قانون
بازنگری در قانون اساسی و لزوم تغییر ،تصحیح ،تفسیر و اصالحیه ،حاکی از آن است که
مقنن بهطور قطع به قانون خود مطمئن نیست و از واکنش اجتماع اطالع دقیقی ندارد
(ارسطو .)55 :1885 ،در واقع قانون گذار به تقنین خود مشکوک است و به همین علت
قوانین را بهصورت آزمایشی وضع میکند (جوان ، 1826 ،ج .)85 :1گاهی در برخی
مسائل ،مقنن با عنایت به شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی روز جامعه در نظر
دارد تا با تصویب قانون ،موضوعی نو ،پیچیده یا حساس را مطرح کند ،اما بهسبب
پیچیدگی یا حساسیت مسئله و اینکه ارزیابی دقیقی از تأثیرات قانون در ساختار حقوقی و
سیاسی کشور و واکنش جامعه به خصوص بخشهای خاص مرتبط با قانون موردنظر را
ندارد ،ترجیح می دهد تا ب ا وضع آزمایشی قانون شرایط کلی جامعه را رصد کند
(رخشدهرو .)148 :1886 ،در مجموع  ،اگر واکنشهای قضات ،نخبگان ،رسانهها و در کل
افکار عمومی ،مطلوب ارزیابی شود ،راه برای انشای قانون بهصورت غ یرآزمایشی هموار
می شود ،اما اگر برداشت نهایی مجلس آن باشد که با توجه به حساسیتهای جامعه ،طرح
موضوع به صالح نباشد ،با استفاده از عباراتی چون « قانون آزمایشی بوده و هنوز تصمیم
نهایی اخذ نشده است» یا «همچنان در حال کارشناسی موضوع و جمعبندی نظرات
مختلف هستیم»  ،می تواند با کمترین ایرادی قانون را پس از اجرای آزمایشی و حتی در
اثنای آن متوقف سازد.

 . 2- 3ایرادات وارد بر قوانین آزمایشی
قوانین آزمایشی مانند سایر پدیدههای حقوقی از دو جنبه شکلی و محتوایی قابل بررسی است.
همچنین نقدهای وارده بر این قوانین گاه به اصل وضع و گاه به نحوه اجرای این قوانین است
که در ذیل بیان میشود.
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 .1- 2- 3صالحیت انحصاری مجلس در قانونگذاری
ایراد دیگری که متوجه قانون آزمایشی است ،این است که امر قانونگذاری بر طبق اصول
قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسالمی است و مجلس باید در مورد قوانین کشور
تصمیم گیری کند .این دلیل از منظر حقوقی با استناد به اصل  88قانون اساسی رد میشود ،زیرا
مبنای وضع قوانین آزمایشی بر طبق اصل  88قانون اساسی با کمیسیونهای مجلس است.
کمیسیونهای مجلس نیز جزئی از مجلس است ،به خصوص اینکه تصویب نهایی اینگونه
قوانین با مجلس و در صحن علنی خواهد بود.
اگر اشکال به تقنین مجلس شورای اسالمی شود ،برای پاسخ به این پرسش باید در پی صالحیت
تقنین مجلس شورای اسالمی باشیم .در این زمینه سه مبنا وجود دارد که عبارت اند از:
 دیدگاه صالحیت بشری در قانونگذاری؛



دیدگاه صالحیت الهی در قانونگذاری؛

دیدگاه صالحیت مردمی – توحیدی در قانونگذاری؛ طبق این رویکرد ،در
صالحیت تقنین ،ضمن تأکید بر حاکمیت الهی به نقش مردم در تدوین قانون نیز
اشاره میشود.

اصول کلی اسالمی قانون اساسی بهعنوان محور اصلی و مجلس شورای اسالمی باید براساس
این موازین به تقنین و وضع قانون بپردازد .این رویکرد در نظرات مرحوم امام و میرزای نائینی
مشهود است .ا ز دیدگاه نائینی مشروعیت کار نمایندگان مجلس دو مبناست؛ اذن مجتهد
نافذالحکومه و نظارت عده ای از مجتهدان عادل و عالم به سیاست در کار آنها (نائینی،
1424ق .) 98 :مرحوم امام صالحیت تقنین را منحصر به خداوند متعال می داند و پذیرفتن
قانونگذاری بشری از حکم قرآن و خ رد بیرون است (خم ینی موسوی ،بیتا ،)825- 44 :ولی
ازآن جا که این خطابها کلی اند و خطابهای متعلق به مؤمنان یا مردم یک عنوان کلی است و
حجیت بر همه انسان های مکلف خواهد بود ،بنابراین خطاب قانونی ،شامل همه میشود
(سبحانی تبریزی .)828 :1865 ،ازاینرو اولین مصحح فقهی مرحله تصویب این دسته از
قوانین ،تصویب آنها توسط مجلس شورای اسالمی است که بر طبق رویکرد صالحیت تقنینی
از نوع مردمی – الهی ،مکلف به قانونگذاری در چارچوب و اصول کلی است که از سوی

خداوند نازل میشود (تمیمی .)888 :1886 ،مصحح دوم مرحله تصویب را میتوان مس تند به
اصل  94در نظارت شورای نگهبان یافت؛ «کلیه مصوبات مجلس شورای اسالمی باید به
شورای نگهبان فرستاده شود ، »...بنابراین مصوبات مجلس ،از جمله مصوبه قانون آزمایشی باید
به تأیید شورای نگهبان برسد.
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 . 2- 2- 3مغایرت با اصل منع تفویض اختیار
اصل عدم تفویض قانونگذاری بدینمعناست که قانونگذار نمیتواند اختیار وضع قانون را با
تمام آثار و خصایص ،به دولت یا سایر نهادهای دولتی و غ یردولتی تفویض کند (الک:1859 ،
 189؛ کاتوزیان ، 1855 ،ج .) 84 :2در موارد خالف اصل (یا خالف عام یعنی تخصیص یا
خالف اطالق یعنی مقید) ،دلیل خالف باید منقح و روشن باشد (بجنوردی1421 ،ق ،ج:1
 ) 864تا حدود و ثغور اصل رعایت شود.
می توان گفت که صرف خروج از اصل ،دلیل بر ایراد و اشکال تقنین آزمایشی نیست ،زیرا
ضرورت موجود در وضع قوانین آزمایشی ،مقنن را بر آن داشته است تا از حکم اولیه عدول
کند .معنای مشابهی که در مفاهیم فقهی برای این امر وجود دارد ،تغییر حکم اولی بهواسطه
عناوین ثانوی موردنظر است .عنوان ثانوی ،در مقابل عنوان اولی است و به عنوان و وصفی
میگویند که برای موضوعات و اشیاء با مالحظه آنچه خارج از ذات آنها بهشمار میآید ،ثابت
میشود؛ مانند عناوینی چون عسر و حرج ،ضرر (مرکز اطالعات و مدارک اسالمی:1889 ،
 .)898ازاینرو احکام کلی شریعت  ،قوان ینی ثابت و دائمی است و تغ ییر در آنها راه ندارد،
مگر با عروض عناوین ثانوی که مستلزم حکم ثانوی موقت است .وظ یفه حکومت اسالمی فقط
اجرای این قوان ین ثابت است و خود حق قانونگذاری در این حوزه را ندارد ،امام در مقام
اجرای احکام شریعت یا برای اداره امور جامعه حق دارد در محدوده احکام ثابت شریعت و
براساس آنها ،مقررات الزم را وضع کند که این مقررات مجموعه قوان ین متغ یر را تشک یل
می دهد .موضوعاتی شایسته قاعدهگذاری موقت و آزمایشی است که از حساسیت خاص
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی برخوردار بوده و قانونگذار در پی تحلیل افکار عمومی باشد.
همچنین موضوعی جدید باشد که در نظام حقوقی کشور فاقد سابقه حقوقی است .مستند به
نص صریح قانون اساسی در اصل  ، 51حق قانونگذاری مختص به مجلس شورای اسالمی
است و باید گفت تفویض اختیار برخی از موارد قانونگذاری و قوانین آزمایشی از باب
عناوین ثانوی بوده و تشخیص این امر با مجلس شورای اسالمی است که این عناوین را
تشخیص دهد و با توجه به آن اقدام به تفویض اختیار کند.

 . 3- 2- 3مغایرت با اصل تفکیک قوا
اصل تفکیک قوا مبنای استمرار قدرت و فعالیت قوه مقننه است ،چراکه تقسیم کار و ایجاد نظم
و عدم دخالت سایر قوا از اهداف اولیه این اصل است (علوی و صادقیان .)18 :1889 ،نظریه
تفکیک قوا توسط جان الک تئوریزه و با بسط آن توسط منتسکیو به نظریهای برجسته در
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سیاست تبدیل شد .طبق این نظریه باید قوای اصلی یعنی قوای قانونگذاری ،اجرایی و قضایی
را به نهادهای متعدد و متفاوت واگذار کرد .هدف اصلی تفکیک قوا بهعنوان یکی از ارکان
دموکراسی ،جلوگیری از استبداد و خودکامگی و تمرکز قدرت است (بشیریه،)241 :1884 ،
نظریه ای که برخی علما چون نائینی بدان تصریح دارند (نائ ینی1424 ،ق.)188 :
مفهوم شکلی دموکراسی ،ناظر بر تفکیک قوا و حاکمیت قانون است( & .(Glasius, Kaldor
Anheier, 2005: 12یکی از مهمترین توجیهات این نظریه ،این است که حاکمیت به مردم تعلق
دارد ،اما ازآن جا که ملت نمیتواند آن را اجرا کند ،به دیگری نمای ندگی می دهد (اسدآبادی،
 .)118 :1898در هیچیک از اصول قانون اساسی ،واژه تفکیک قوا تصریح نشده است ،اما از
مشروح مذاکرات قانون اساسی ،پیداست که این اصل  ،مورد توجه قانونگذار اساسی بوده
است (فاضلی .)26 :1891 ،مطابق اصل  85قانون اساسی ،قوای حاکم در جمهوری اسالمی را
قوه مقننه ،قوه مجریه و قوه قضاییه میداند که زیر نظر والیت مطلقه فقیه ،امر و امامت امت را
اعمال میکنند (مرکز تحقیقات شورای نگهبان ، 1888 ،ج )884 :1و این قوا مستقل از هم
هستند .بر این اساس اصل تفکیک قوا در ایران پذیرفته شده و بر استقالل قوا نیز تصریح شده
است .قوه مقننه براساس اصل تفکیک قوا ،قوه ناظر و قانونگذار است ،و قوای دیگر حق
دخالت در اختیارات و وظایف آن را ندارند .با وجود این شورای نگهبان در آرای مختلفی
تقنین غیر مجلس را مخالف اصل  88قانون اساسی قلمداد کرده است .شورای نگهبان در این
آرا قوانین و مقرراتی صورتگرفته توسط دولت را نقض کرده است ،چراکه تقنین دولت را
مغایر با اصل تفکیک قوا و برخالف مجرای اصل  88قانون اساسی دانسته است .برخی از این
ایرادات از این قرار است:5
 .1بند  1نظر مورخ  1855/8/12در خصوص طرح تشکیل شورای عالی اشتغال .شورای
نگهبان در بند مزبور اعالم کرده است« :بخشی از هدف و وظایف مذکور در مواد ا و  8و 4
طرح از مقوله تقنین است ، ...بنابراین با اصل  88قانون اساسی مغایر است» (مرکز تحقیقات
شورای نگهبان ، 1882 :ج.)528 :9
 .2اصالح قوانین امری تقنینی است و نمیتوان آن را به غیر ،تفویض کرد .چنانکه شورا در نظر
شماره  81/82/284مورخ  1881/2/8خود تفویض اختیار اصالح قانون به دولت را مغایر اصل
 88قانون اساسی اعالم کرده است « :با توجه به اینکه آیین نامه ایمنی انبارهای کاال مصوب
 1882به تصویب کمیسیون های مجلسین سنا و شورای ملی سابق رسیده است و قانون
محسوب می شود؛ تفویض اختیار اصالح آن به دولت ،مغایر اصل  88قانون اساسی است».
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 .8در بند  1نظر مورخ  1882/8/12در خصوص الیحه تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای
عمومی کشور ،اعالم کرد« :واگذاری وظایف و اختیارات به هیأت امنای کتابخانههای عمومی
در ماده  8در مواردی که از امور تقنینی باشد ،مغایر اصل  88است» (مرکز تحقیقات شورای
نگهبان ، 1882 :ج .)125 :5ازآنجا که در ماده مزبور طی  5بند وظایف متعددی به هیأت امنا
واگذار شده بود ،نمیتوان گفت شورا کدامیک از موارد مزبور را قانونگذاری تلقی کرده است.
همین ماده نیز با تغییر بسیار جزئی در قانون کنونی تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی
کشور وجود دارد ،این تردید بیشتر میشود.
 .4اصل  85قانون اساسی بهنوعی اصل قانونی بودن جرائم را پذیرفته است که طبق آن ،تعیین
جرائم از وظایف قانونگذار است .شورای نگهبان در نظر مورخ  1852/11/6در خصوص طرح
الحاق یک بند و  8تبصره بهعنوان بند  8به ماده  99قانون شهرداریها اعالم کرد« :ذیل تبصره
 2که تعیین میزان جریمه را منوط به تصویب هیأت وزیران نموده ،مغایر با اصل  88قانون
اساسی شناخته شد» (مرکز تحقیقات شورای نگهبان ، 1882 :ج.)652 :12
 .8در نظر مورخ  1858/12/12در خصوص الیحه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف
آن در موارد معین ،قسمت  2ماده  88الیحه مزبور را بدینسبب که به وزارت کشور اجازه داده
بود در تنظیم جرائم با توجه به مکان و زمان وقوع  ،نوع تخلفها و میزان تأثیر آن در ایمنی و
مختل ساختن امر عبور و مرور تفاوت قائل شود ،مغایر اصل  88تلقی کرد (مرکز تحقیقات
شورای نگهبان ، 1882 :ج . )652 :12هرچند ایراد مذکور در تفویض تصویب اساسنامهها به
دولت وجود دارد ،می توان اذعان داشت که در خصوص قوانین آزمایشی چنین اشکالی وارد
نیست ،زیرا این تفویض داخلی محسوب میشود و واگذاری قانونگذاری به دیگری نیست و
نیز طبق اصل  88قانون اساسی ،مجلس برای اجرای این قانون باید مدت آزمایشی را تصویب
کند و این امر ناشی از دخالت مجلس است ،فارغ از آنکه این قانون در نهایت باید به تصویب
مجلس برسد (ماده  168آییننامه داخلی مجلس ،مصوب .)1859

 . 4- 2- 3خروج از محدوده اصل  55قانون اساسی
قانون اساسی ،شرط الزم در فرایند قانونگذاری دموکراتیک است ( .(Golash, 2010: 5از اهداف
مهم تدوین قانون اساسی ،تعیین وظایف و اختیارات قوای حاکم بوده است (دبیرنیا:1898 ،
 .) 161ایراد دیگر وارد بر قوانین آزمایشی ،پایبند نبودن به شروط و حدود اصل  88قانون
اساسی است .اصل  88قانون اساسی در مقام تبیین اصل منع تفویض و تشریح تقنین آزمایشی
به چهار مورد مهم اشاره میکند:
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 .1اصل قائم به شخص بودن سمت نمایندگی؛
 .2اصل عدم تفویض اختیار قانونگذاری؛
 .8امکان تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیونهای داخلی مجلس؛
 .4امکان تفویض تصویب دائمی اساسنامه سازمانها ،شرکتها ،مؤسسههای دولتی یا
وابسته به دولت به کمیسیونهای داخلی یا دولت.
بهنظر میرسد مهمترین ایراد در خصوص قوانین آزمایشی که نتیجه آن ،میتواند کثرت قوانین
آزمایشی باشد ،خروج از محدوده ا صل مذکور است .به همین علت جا دارد از منظر حقوقی و
فقهی بررسی شود.
اصل  88یک مستثنیمنه دارد« :سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به
دیگری نیست»  ،استثنای آن متصل است؛ «ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی
از قوانین را ...به کم یسیونهای داخلی خود تفویض کند» .آنچه را که در این اصل مورد اشاره
قرار گرفت ،میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
 .1قانونگذاری وظیفه مجلس شورای اسالمی است .براساس مفهوم مخالف ماده 168
آیین نامه داخلی مجلس و اصل  88قانون اساسی ،مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را
به دیگری واگذار کند .این دو مسئله هر دو حکم است و مجلس حق سلب آنها را از
خود ندارد ،اما در اجرای ذیل اصل  88قانون اساسی مجلس میتواند تصویب دائمی
اساسنامههای سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی را به کمیسیونها یا دولت واگذار
کند .به این امر در ماده  168آییننامه داخلی مجلس اشاره شده است 8.در این مورد
اشکالی متوجه تقنین آزمایشی نیست.
 .2شأن تصویب آزمایشی قانون ضرورت است که در استثنای این اصل بدان اشاره شده
است .هرچند مقنن شرایط استثنا را رعایت کرده ،اما در مقام عمل شبیه به استثنا مستغرق
شده است (ترح ینی العاملی1425 ،ق  ،ج .) 886 :5رسمیت تقنین آزمایشی براساس اصل
 88قانون اساسی است که خود این شیوه تقنین استثنایی محسوب میشود و بر طبق
قواعد اصولی الزم است ،موارد خالف اصل به تصریح شارع و قانونگذار برسد و
چنانچه موردی مشکوک باشد ،تحت اصل باقی میماند (موسوی خویی1419 ،ق ،ج:8
 .)812ازاینرو اصل  88قانون اساسی ،تنها در مقام ضرورت و به کمیسیونهای مجلس
واگذار می شود و مطابق رویه نظارتی شورای نگهبان ،ضرورت مطرح در این اصل به
معنای ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشی و نهاد تشخیص دهنده ضرورت ،خود
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مجلس شورای اسالمی است و از نظر شورای ن گهبان ،ضرورت در مواردی حاصل
می شود که الزاماتی در نظم حقوقی کشور مانند خأل قانونی وجود داشته باشد.
 .8کمیسیون های داخلی مجلس واضع این قوانین هستند و هیچ مرجع دیگری چنین حقی
ندارد .مقنن نیز با هوشیاری کامل در مورد کمیسیونها از عبارت «وضع» استفاده کرده
است که بیانگر آن است که وضع قبل از تصویب قانون است ،زیرا در عبارت پایانی
اصل ،تصویب نهایی را منوط به تصویب مجلس کرده است .بنابراین از این نظر هم
خدشه ای به تقنین آزمایشی وارد نیست.
 .4بر طبق اصل  52قانون اساسی ،باید نظارت شورای نگهبان بر مصوبه آزمایشی رعایت
شود .تأک ید مقنن اساسی ،بهمنظور رعایت تشریفات و احتیاط بوده است .در این
خصوص نیز مصوبه آزمایشی به نظارت شورای نگهبان میرسد و اشکالی پدید نمیآید.
 .8بیان مدتی که مجلس برای دوره آزمایشی در نظر میگیرد ،الزم است .ایراد مهم وارد بر
تقنین آزمایشی ،این است که پایبند نب ودن به مدت مذکور در قانون و تمدید چندباره
معضلی را در نظام حقوقی کشور ایجاد کرده است.
.6

تصویب نهایی این قانون با مجلس است .مشارکتی که مجلس در نهایت برای تصویب قانون

آزمایشی در نظر دارد ،معموالً صوری است که این امر نیز اشکال دیگری بر این قوانین است.
 .5در اصل  88قانون اساسی عبارت « در بعضی قوانین» حاکی از آن است که تقنین
آزمایشی عمومیت و شمول ندارد؛ امری که بارها توسط قانونگذار نقض شده است و
گاهی مجلس شورای اسالمی ،فلسفه اینگونه قوانین را فراموش کرده و وظیفه اصلی
خود را که قانونگذاری باشد ،به تقنین آزمایشی تفویض کرده است .درحالیکه اصل 88
قانون اساسی صراحت دارد که وظیفه اصلی مجلس ،قانونگذاری است و مجلس
نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند.

 . 5- 2- 3مغایرت با ویژگیهای مجلس
وضع قوانین آزمایشی در کمیسیونهای داخلی مجلس با برخی ویژگیهای مجلس مانند
جمعی و اکثری بودن مجلس و نیز شفافیت مجلس همخوانی ندارد .در ذیل به تبیین این دو
ویژگی میپردازیم:

 .1مغایرت با ویژگی جمعی بودن مجلس
قانون نماد اراده عمومی و ملت است ،مردم با انتخاب نمایندگان این اراده را به آنان تفویض میکنند
و این صالحیت نه برای ب رخی نمایندگان ،بلکه برای تمام آنان ثابت است (نظرپور،)189 :1889 ،
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بنابراین اراده ملی در نمایندگی و قانون جلوه میکند (گرجی ازندریانی )862 :1898 ،و قانون
اساسی ،صالحیت مشترک نمایندگان را با مشارکت در امور مجلس مقرر داشته است و نمیتوان
صالحیت مستقلی را برای آنان قائل شد (ساعدوکیل و عسکری .)868 :1888 ،این در حالی است
که قانون آزمایشی مصوب کمیسیونها از آرا و نظرات  18تا  22نفر برخوردار است ،با اینکه امکان
استفاده از نظرات ،ایدهها و اصالحات  292نفر از نمایندگان ملت وجود داشت.
در پاسخ این ایراد بیان شده است که وقتی مجلس اجرای موقت قانون را معین میکند ،در
جریان مصوبه قرار میگیرد (مدنی ، 1882 ،ج ،)181 :8اما این پاسخ رد میشود ،زیرا مشارکت
مذکور واقعی نیست و مجلس فقط به کلیات مصوبه توجه دارد.

 .2مغایرت با ویژگی شفافیت مجلس
دسترسی آزادانه شهروندان به اطالعات در تحقق شفاف بودن کنشهای حکومت مؤثر است.
هرچه دسترسی به اطالعات در یک نظام دشوار باشد ،به همان نسبت از شفافیت در آن نظام
کاسته میشود (نمک دوست تهرانی .) 28 :1888 ،از دموکراسی به حکومت مشارکت تعبیر
می شود و روشی در حکومت و مبتنی بر اراده ملت و شروع آن ،احترام به حق رأی مردم است
(اسدآبادی .) 18- 14 :1898 ،شفافیت پارلمان یعنی تقنین در دید همگان صورت پذیرد،
بنابراین پنهانکاری دشمن دموکراسی بوده و میتواند به بی خبری گسترده مردم از مسائلی که
مورد عالقه آنان است ،بینجامد (یزدانی زنوز .)282 :1888 ،علنی بودن جلسات مجلس  ،حاکی
از آن است که مردم از نحوه عملکرد نمایندگان خود ،آگاهی داشته باشند (هاشمی ، 1882 ،ج:2
 ) 118و با اطالع از روند مصوبات ،مفاد قانون را برای آنان قابل درکتر و اجرای آن را تسهیل
میکند و دموکراسی معاصر را بیشتر محقق میسازد (ساعدوک یل و عسکری )848 :1888 ،؛ امری
که نتیجه آن در دورههای بعدی مشخص می شود ،زیرا انتخاب مجدد آنان در دوره بعدی به این
عملکرد بستگی دارد .در قانون اساسی جمهوری اسالمی در اصل  69این امر مورد توجه
قانونگذار قرار گرفته است« :مذاکرات مجلس شورای اسالمی باید علنی باشد و گزارش کامل آن
از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطالع عموم منتشر شود ، »...این در حالی است که قوانین
آزمایشی در کمیسیون تخصصی مجلس با حضور تعدادی از افراد 9و بدون حضور رسانهها و
شهروندان به تصویب می رسد و این امر با شفافیت پارلمان و دموکراسی ،منافات دارد.

 . 6- 2- 3کثرت تقنین قوانین آزمایشی
ایراد مهم در تقنین آزمایشی ،افراط قانونگذار در تصویب اینگونه قوانین است ،از ابتدای
تأسیس مجلس شورای ملی ،تقنین آزمایشی مورد توجه قرار گرفته است؛ امری که در همان
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ابتدا به کمیسیون پارلمان عدلیه تفویض شده است .این رویه در سال 1829ق با تصویب
« قانون اصول تشکیالت عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه» ادامه پیدا کرد .سپس «قوانین
موقتی اصول محاکمات حقوقی» به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید .در همین سال برای
اولین عنوان موقتی بودن در عنوان قانون و عنوان آزمایشی بودن در متن قانون استعمال شد
(محسنی ، 1884 ،ج .) 46 :1آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «قوانین موقتی محاکمات جزایی»
در سال 1882ق به تصویب رسید و در سال 1882ق در مجلس سوم «قانون تجارت» در 62
ماده به تصویب کمیسیون عدلیه رسید (آشوری .)86 :1858 ،تفویض اختیار قانونگذاری
همچنان ادامه داشت تا اینکه مجلس در سال 1881ق با تصویب قانون مربوط به « اختیارات به
جناب دکتر مصدق» حق قانونگذاری داده شد (مدنی ، 1882،ج .)494 :1بعد از انقالب ،مقنن
قانون اساسی متوجه این مطلب بود و با درج اصل  88قانون اساسی ،راه را برای تفویض
اختیار مجدد بست ،اما استثنای این اصل سبب شد بارها قوانین آزمایشی به خصوص قوانین
جزایی تصویب شود .بهنظر می رسد این عیب بر قوانین آزمایشی وارد است ،زیرا اگر منع
تفویض اختیار بهعنوان یک اصل مورد قبول سیستم قانونگذاری کشور واقع شود ،خروج از
این اصل تخصیص اکثر است و قانونگذاری کشور و نظام حقوقی حاکم بر جامعه را دچار
اختالل میکند ،چراکه تصویب چندباره در قالب یک حالت استث نا چیزی جز زیر سؤال بردن
اصل منع تفویض اختیار قانونگذاری نخواهد بود.

 .7- 2- 3مغایرت با ثبات و دوام قانون
یکی از ایرادات قوانین آزمایشی ،مغایرت با ثبات و تداوم قانون است .قانون برای رس یدن به
غایت خود ،نیازمند ثبات و پایندگی در اجراست (افالطون ، 1882 ،ج .)289 :4تداوم و استمرار،
طبع اولیه قانون و خص یصهای است که از سرشت عموم یت و کلیت قانون ناشی میشود
(ساکت  ،)882 :1885 ،چه اینکه تنها در سایه استمرار و تعدد اجرای قانون افراد قادرند از قبل ،
آثار اعمال خود را پیشبینی کنند و بدانند که چه قواعدی شامل حالشان میشود (صانعی،
 .)192- 189 :1881از سویی قانون با وجود نیاز به ثبات نسبی (موحد )282 :1884 ،بهمنظور
مطابقت با شرایط زمانی که از آن به پویایی قوانین تعبیر می شود ،الزم است تغییر کند (موراوتز،
 .)85 :1885در جواب این اشکال باید گفت این ویژگی نیز همانند بسیاری از پدیدهها ،نسبی
است و در مقابل تغ ییرات دائمی و زودگذر بهکار میرود که با تزلزل در قابلیت اجرای قوان ین،
مردم را از ترسیم برنامه بلندمدت زندگی خود ناتوان میگرداند .برخی پژوهشگران در تحلیل
اثبات اصل دوام و استمرار اعتبار قانون برآمده اند و در این مقام از اصول کلی حقوق ،یاری
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گرفته اند .این برداشت که قانون باید دائمی بوده و ثبات داشته باشد و هیچگاه تغییر نکند،
اشتباه است ،زیرا مفهوم قانون دائمی یا ثابت به معنای اعتبار آن الی االبد نیست ،بلکه به معنای
آن است که قانون برای مدت معقولی الزم االجرا بماند تا عیوب آن پس از اجرا در مدت
مدیدی شناخته شده و برطرف شود (مدنی ، 1882 ،ج ،)428 :8زیرا تغییرات پی درپی قانون
موجب می شود که فرد تابع نتواند اعمال خود را با آن تطبیق دهد و نوعی بینظمی را رواج
میدهد که با طبع حقوق مخالف است (کلی .)622 :1888 ،از منظر فقهی ،میتوان مخالفت یا
عدم مخالفت موقتی بودن قانون آزمایشی با مبانی و احکام شرعی را تبیین کرد .برخی از
قوانین شرع از این خصیصه برخوردارند .در احکام فقهی ،گاهی شرایطی برای شارع مقدس
بهوجود میآید که ضرورت وضع قانون موقت الزم است ،مانند قانون زمان جنگ و احکام
نزولی التدریج (صدر1428 ،ق ،) 84 :همچنین حاکم اسالمی میتواند با توجه به قاعده اهم و
مهم و لحاظ مصالح مسلمانان و رایزنی با اندیشمندان و صاحبنظران  ،حکم به تقدیم یکی
(اهم) بر دیگری (مهم) دهد و اجرای آن را بهطور موقت ،تعطیل کند (جوادی آملی:1889 ،
 .)246منطقه الفراغ حوزهای از شریعت اسالمی است که به سبب ماهیت متغیر آن احکام
موضوعات و عناوینی میتوانند متغیر باشد و جایی است که از جانب شارع توسط حاکم پ یشتر
اشغال نشده باشد (صدر1415 ،ق ،ج  .)56 :4ازآن جا که مالک و م بنای صدور احکام والیی،
مصالح عمومی است ،طول مدت اعتبار آن تا بقای مالک و مبنا یا همان مصالحی است که
حکم حکومتی بر آن بنا شده است (سبحانی تبریزی1419 ،ق )269 :که برخی این مصالح
موقتی را همان حوادث واقع یا مصالح مقتضیه نام یده اند (معرفت .)154 :1855 ،این ویژگی را
می توان تداوم نسبی یا موقتی بودن حکم حکومتی دانست .ازآن جا که تغییر جزء ذات قانون
آزمایشی است ،میتواند با روایتی چون « حالل محمد حالل الی الیوم القیامه »...در تعارض
باشد ،اما با تصحیح فقهی فرایند تقنین آزمایشی در مرحله تفویض بهواسطه تطبیق با تغییر
حکم اولیه با عناوین ثانوی و در مرحله تصویب با نظارت فقهی شورای نگهبان میتوان قانون
آزمایشی را از منظر فقهی تأیید کرد.

 . 3تمدید اجرای قوانین آزمایشی
قانونگذار با انتخاب گزینه تمدید همچنان به ابهام خود ادامه می دهد و در عمل اظهار می دارد
که فرصت تع یینشدهای که به اتمام رسیده ،برای سنجش کامل قانون موردنظر کافی نبوده
است .پیچیدگی و خاص بودن موضوع ،عملکرد ضعیف نهاد ارزیابیکننده ،ارائه نامطلوب
تحلیل نهایی یا سیاسی بودن موضوع میتواند از دالیل تمدید به حساب آید .باید در نظر داشت
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که تمدید بیش از یک بار توجیهپذیر نیست و میتواند بیانگر مشکالت ساختاری در ش یوه
تقنین یا ارزیابی باشد (آگاه .) 62 :1889 ،از طرفی با توجه به نص اصل  88قانون اساسی،
وقتی مجلس قانونی را برای مدت معین بهصورت آزمایشی قابل اجرا می داند ،مفهوم مخالف
این است که پس از انقضای مدت چنین قانونی قابلیت اجرا ندارد و ادامه اجرا با اصل مذکور
در تضاد خواهد بود ،بنابراین صحیح آن است که قوانین آزمایشی منقضیشده فقط در زمان
مصرح در متن ،حاکم باشد (مختاری .) 186 :1895 ،از سوی دیگر با اینکه قانون آزمایشی
مطابق فلسفه قانونگذاری آزمایشی بوده و مطابق با تبصره  2ماده  168آییننامه داخلی مجلس،
پس از انقضای مدت ،اعتباری ندارد ،میتوان نتیجه گرفت که بهمنظور حفظ نظم و حقوق و
آزادی های بنیادین و تأمین آسایش و امنیت عمومی ،تمدید قانون آزمایش بالمانع باشد
(ولیدی .) 148 :1852 ،در عمل تمدید مدت اعتبار قانون آزمایشی توسط شورای نگهبان
پذیرفته شده است ،مانند اعتبار قانون آزمایش مجازات اسالمی برای چندین دوره.

نتیجه گیری
مقنن در ایران از زمان تشکیل شورای ملی از قانون آزمایشی استفاده بسیاری کرده و عنوان
قانون آزمایشی اولین بار در قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب 1882ق آورده شده
است .قانون اساسی با دید استثنا و خالف اصل به این نحو تقنین توجه دارد ،اما رویه جاری
بهگونها ی است که این امر از حالت استثنا به حالت عادی و اصل مبدل شده است .نتایج این
پژوهش به قرار ذیل است:
 . 1برای تقنین آزمایشی که در نظام حقوقی کشور ما جریان دارد ،ضرورت عنصری مهم برای
وضع و تصویب اینگونه قوانین است .ضرورت زمانی حاصل میشود که کشور در شرایط
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی خاصی باشد یا همانند ابتدای انقالب کشور در بحران جنگ
تحمیلی باشد ،اما در عمل مشاهده می شود که با گذشت قریب به چهل سال از عمر انقالب،
ضرورت مذکور پایان نیافته است؛ گویی تمام این سالها کشور در وضعیت خاص و ضرورت
بوده است ،بنابراین نه از نظرحقوقی و نه از نظر فقهی ضرورت مذکور در اصل  88رعایت
نشده است.
 .2تفویض اختیار در بعضی از قوانین است ؛ این در حال ی است که مجلس به این شرط نیز
پایبند نمانده است و بسیاری از قوانین کشور ،به خصوص قوانین کیفری که از اهمیت ویژهای
برخوردارند و رابطه عمیقی با افراد ،اموال و عِرض آنان دارند ،به روش آزمایشی تصویب شده
است .ازاینرو مقنن جمهوری اسالمی مسثتنیمنه موجود در صدر اصل  88را رها کرده و اخذ
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به مستثنا کرده است .درحالیکه بر طبق قواعد ادبی و اصولی تخلف از این اصل قبیح است ،از
آن جهت که نام نهادن این امر به اصل دیگر وجهی ندارد.
 . 4اشکال اساسی به این نحو تقنین را باید در تمدید چندباره همان قانون آزمایشی مصوب
کمیسیون دانست؛ امری که نظام حقوقی کشور را متزلزل میکند و نتیجه آن سیستم حقوقی
بیمبنا خواهد بود .این در حال ی است که نظام حقوقی یک کشور بر اعتبار آن کشور می افزاید.
 . 8کاهش تورم کیفری ،افزایش کارامدی قوانین ،پاسخهای جامعه به تردیدهای مقنن و کاهش
تنشهای اجتماعی در برابر قانون را میتوان از مزیتهای اینگونه تقنن بهشمار آورد .ازآن جا
که قوانین کیفری ،رابطه تنگاتنگی با زمان و تحوالت اجتماعی دارد ،این تحوالت در تقنین نیز
تأثیر دارد و ازآن جا که تقنین آزمایشی مهلت محدودی دارد ،برخالف قوانینی که عمری دهها
ساله دارند ،این امر در آن رعایت شده است؛ بنابراین در حال حاض ر بهترین روش تقنین
محسوب میشود.
 .6ارزیابی خص یصه دیگر قوانین آزمایشی است که عنوان آزمایشی حاکی از این مطلب است،
به این معنا که قانونگذار عالوه بر تصویب قانون آزمایشی برای رفع تکلیف موجود کشور
سنجش آن قانون را مدنظر دارد ،در صورت اشتباه بودن با تغییر و در صورت غلط بودن با
اصالح و در صورت مفید بودن با ارائه مجدد آن جامعه را مغتنم سازد ،اما نهتنها ارزیابی قانون
آزمایشی صورت نمیگیرد ،بلکه تمدید چندباره آن و فقدان نهادی برای ارزیابی ،تقنین
آزمایشی را به معضلی برای کشور تبدیل کرده است.
راقم سطور با پذیرفتن قانون آزمایشی بهعنوان یک قانونگذاری استثنا ،برای حل ایرادات و
اشکاالت آن پیشنهادهای ذیل را مطرح میکند:


استفاده استثنایی از اصل  88در قانونگذاری و در صورت به تصویب رسیدن
قانون جامع و نهایی ،نسخ کردن آن؛



علنی بودن جلسات کمیسیون و انتشار کامل مشروح مذاکرات هنگامیکه وضع و



تصویب یک قانون آزمایشی در میان است؛
تمدید چندباره یک قانون بیانگر ضعف قانونگذاری است ،با عدم تمدید بیش از



یک بار به تنظیم و تعدیل نظام حقوقی کشور کمک شایانی میشود؛
پایبندی قانون گذار به مدت پیشنهادی اجرای آزمایشی قانون مصوب کمیسیونها؛

بعد از اتمام مدت اجرای آزمایشی ،نهادی برای ارزیابی قانون آزمایشی تشکیل شود و نقاط
قوت و ضعف آن به سمع نمایندگان و کمیسیونهای مجلس برسد.
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یادداشت ها
 .1مواردی که در پیشینه پژوهش به آن اشاره شد عبارتاند از:




وکیلیان ،حسن ،گفتارهایی در قانون و قانونگذاری ،تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی.1892 ،
آگاه ،وحید ،جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق عمومی ایران و فرانسه ،رساله دکتری ،دانشگاه
عالمه طباطبائی.1889 ،
مختاری ،عبداهلل ،بررسی فقهی و حقوقی قوانین آزمایشی در امور کیفری ،پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه شهید مطهری.1895 ،

 .2ماده  52قانون اساسی فرانسه بیان می دارد « :در شرایطی که بهواسطه قانون بنیادی مقرر میشود ،بهجز در
مواردی که شرایط اساسی اجرای یک آزادی عمومی یا یک حق تضمینشده توسط قانون اساسی نقض شود،
هریک از واحدهای قلمرو یا زیرمجموعههای آنها می توانند مطابق مورد با وضع قانون یا مقررات بهصورت
آزمایشی برای موضوع و مدتی محدود ،قوانین یا مقررات مربوط به صالحیت و اداره خود را نادیده بگیرند».
3. Decrets- lois
4. Ordonnance

 .5بیش از  12مورد قانون در مورد انتخابات نهادهای انتخابی حکومت ،بیش از  12مورد قانون در خصوص مواد
مخدر 9 ،مورد قانون در امور تعزیرات حکومتی و  11مورد قانون درباره تخلفات اداری تصویب شد .در بعضی
موارد با تصویب قانون جدید ،قانون قدیم نسخ شده است ،اما باید توجه داشت که با وجود نسخ قانون قدیم به
لحاظ رعایت «اصل هر جرمی تابع قانون زمان وقوع است» ،قوانین منسوخ نیز آثار نامطلوب تورم کیفری را بر
جای خواهند گذاشت .بهعالوه در بسیاری از موارد قانون جدید ،به نسخ یا عدم نسخ قانون سابق اشاره نکرده و
این امر موجب تفاسیر گوناگون و متعارض ،توسط قضات شده است .برای نمونه میتوان اختالف در نسخ یا عدم
نسخ قانون مجازات عمومی مصوب  ،1882در زمان حاکمیت قانون تعزیرات مصوب  1862را ذکر کرد (شهری و
ستوده جهرمی ،1858 ،ج .)281 :1
 .6ماده  88آییننامه داخلی مجلس اصالحی  1891 /2 /82در مقام شرح وظایف کمیسیونهای مجلس در خصوص
قانون آزمایشی در بند  2مقرر می دارد« :بررسی و تصویب آزمایشی طرحها و لوایح و همچنین تصویب دائمی
اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت طبق اصل هشتادوپنجم».
 .7برای اطالع از آرا ،ر.ک :مختاری.21 :1895 ،
 .8ماده  168آییننامهی داخلی مجلس شورای اسالمی اصالحی  1885 /9 /26مقرر می دار د « :در مواردی که مجلس
ضروری تشخیص دهد ،طبق اصل  88قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی
دارند به کمیسیونهای خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمانها ،شرکتها ،مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت
را به کمیسیونهای خود یا به دولت تفویض میکند».
 .9البته شایان ذکر است در آییننامه داخلی مجلس مصوب  1859بین حداقل  19و حداکثر  28نفر عضو ذکر شده
است ،اما این قانون در اصالحیه  1885اصالح شد ،هرچند مشکل تعداد برطرف نشده و رأی اکثریت نسبی،
مالک عمل قرار گرفته است.
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منابع
الف :فارسی و عربی
 .9اسدآبادی ،طیبه ( ،)1898نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و مفهوم مشروعیت،
پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ،دانشکده قم ،دانشگاه قم.
 .2آشوری ،محمد ( ،)1858آیین دادرسی کیفری  ،تهران :سمت ،چ چهارم.
 .8آگاه ،وحید ( ،)1889جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق ایران و فرانسه (مطالعه تطبیقی) ،
پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه
طباطبایی.
 .4ارسطو ( ،)1885سیاست  ،ترجمه حمید عنایت ،تهران :امیرکبیر ،چ پنجم.
 .8اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ( ،)1864صورت مشروح
مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی  ،تهران :انتشارات مجلس ،چ
اول ،ج .2
 .6اداره کل قوانین و تندنویسی مجلس شورای اسالمی ( ،)1881صورت مشروح مذاکرات
شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی  ،تهران :اداره کل امور فرهنگی و عمومی
مجلس شورای اسالمی ،چ دوم.
 .5افالطون ( ، )1882مجموعه آثار افالطون  ،ترجمه محمدحسن لطفی ،تهران :خوارزمی ،چ
سوم ،ج .4
 .8بشیریه ،حسین ( ،)1884آموزش دانش سیاسی  ،تهران :نگاه معاصر ،چ چهارم.
 .9پروین ،خیراهلل ( « ،)1885اختیارات و محدودیتهای مجلس شورای اسالمی در امر
قانونگذاری»  ،حقوق اساسی  ،سال پنجم ،ش .12
 .12ترحی نی العاملی ،سید محمدحسین (1425ق) ،الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة ،قم:
دار الفقه للطباعة و النشر ،چ چهارم.
 .11تمیمی ،رقیه ( ،)1886بررسی مفهوم آزادی ،و قانون در اندیشه امام خمینی ،جان الک
و منتسکیو ،تهران :مؤسسه نشر آثار امام خمینی.
 .12جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)1889والیت فقیه  ،قم :اسراء.
 .18جوان ،موسی ( ،)1826مبانی حقوق  ،تهران :شرکت چاپ رنگین.
 .14حسینی زبیدی ،محمّد مرتضی (1228ق)  ،تاج العروس من جواهر القاموس  ،بیروت :نشر
دار الهدایة.
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 .18حاجی دهآبادی ،احمد (« ،)1888قانون مجازات اسالمی ،پایان مدت آزمایشی و
انتظارات»  ،فقه و حقوق  ،سال دوم ،ش .8
 .16خانجانی موقر ،حسن ( ،)1855تفویض اختیار قانونگذاری در حقوق اساسی ایران ،
پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه شیراز.
 .15خمینی موسوی ،سید روح اللّه (بیتا) ،تحریرالوسیله  ،قم :مؤسسه مطبوعات دارالعلم ،چ
اول ،ج .1
 .18دبیرنیا ،علیرضا ( ،)1898قدرت مؤسس؛ کاوشی در مبانی حقوق اساسی مدرن  ،تهران:
شهر دانش ،چ اول.
 .19دهخدا ،علی اکبر ( ،)1888فرهنگ متوسط دهخدا  ،تهران :دانشگاه تهران ،چ اول.
 .22راسخ ،محمد ( ،)1884بنیاد نظری اصالح نظام قانونگذاری  ،تهران :دفتر مطالعات
حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،چ اول.
 .21رخشندهرو ،علیرضا ( ،)1886چگونگی ارزیابی آثار اجرایی قوانین و به کارگیری سیستم
بازخورد ،در همایش یکصدمین سال قانونگذاری (مجموعه مقاالت)  ،تهران :مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،چ اول.
 .22زرنگ ،محمد ( ،)1881تحول نظام قضایی ایران ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی ،چ
اول ،ج.1
 .28وکیل ،امیرساعد و پوریا عسکری ( ،)1888قانون اساسی در نظم کنونی  ،تهران :مجمع
علمی و فرهنگی مجد ،چ سوم.
 .24ساکت ،محمدحسین ( ،)1885حقوقشناسی :دیباچهای بر دانش حقوق ،تهران :ثالث ،چ اول.
 .28سبحانی تبریزی ،جعفر ( ،)1865تهذیب األصول (تقریرات درس امام خمینی)  ،قم:
دارالفکر ،چ سوم.
 ،)1419( ______________ .26مصادر الفقه اإلسالمی و منابعه  ،بیروت :دار االضواء.
 .25شهری ،غالمرضا و سروش ستوده جهرمی ( ،)1858نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه در
زمینه کیفری  ،تهران :روزنامه رسش ،ج .1
 .28صانعی ،پرویز ( ،)1881حقوق و اجتماع ،تهران :طرح نو ،چ اول.
 .29صدر ،محمدباقر (1415ق) ،بحوث فی علم االصول  ،بیروت :الدار االسالمیه ،چ اول ،ج .4
1428( _________ .82ق) ،مباحث األصول  ،قم :مطبعة مرکز النشر  -مکتب اإلعالم
اإلسالمی ،ج .4
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 .81صفایی ،ابراهیم ( ،)1888دکتر احمد متین دفتری  ،تهران :نشر قطره ،چ اول.
 .82فاینمن ،ریچارد ( ،)1888تأثیر علم در اندیشه ،ترجمه همایون صنعتی زاده ،تهران :فرزان
روز ،چ اول.
 .88فاضلی  ،حبیباهلل ( « ،)1891استقالل قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری
اسالمی ای ران»  ،بررسیهای حقوق عمومی  ،سال اول ،ش .1
 .84علوی ،پرویز و نادعلی صادقیان (« ،)1889ریشههای فکری اصل تفکیک قوا ،اهمیت و
دستهبندی نظامهای سیاسی بر پایهی تفکیک قوا»  ،فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و
علوم سیاسی  ،دوره  ، 42ش .2
 .88کاتوزیان ،ناصر ( ،)1855فلسفه حقوق؛ منابع حقوق  ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چ
اول ،ج  1و .2
 .86کلی ،جان ( ،)1888تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب  ،ترجمه محمد راسخ ،تهران:
طرح نو ،چ دوم.
 .85گرجی ازندریانی ،علیاکبر( ،)1898حقوقیسازی سیاست  ،تهران :خرسندی ،چ اول.
 .88الک ،جان ( ،)1859رساله دوم درباره حکومت (آزادی فرد و قدرت دولت) ،ترجمه
محمود صناعی ،تهران :هرمس.
 .89متیو ،برتران ( ،)1891قانون  ،ترجمه مجید ادیب ،تهران :میزان ،چ اول.
 .42مدنی ،سید جالل الدین ( ،)1866حقوق اساسی در جمهوری اسالمی ،تهران :سروش ،چ اول.

 ،)1882( _____________ .41تاریخ سیاسی معاصر ایران ،قم :دفتر انتشارات اسالمی،

چ اول.
 .42محسنی ،مرتضی ( ،)1884کلیات حقوق جزا  ،تهران :انتشارات دانشگاه ملی سابق ،چ اول.
 .48مجموعه اساسی ( ،)1891تهران :معاونت تدوین ،تنقیح ،و انتشار قوانین و مقررات
معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،چ دوم.
 .44مختاری ،عبداهلل ( ،)1895بررسی فقهی و حقوقی قوانین آزمایشی در امور کیفری،
پایاننامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسالمی ،دانشگاه شهید مطهری.
 .48مرکز اطالعات و مدارک اسالمی ( ،)1889فرهنگنامه اصول فقه  ،قم ،چ اول.
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چکیده
رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطالعاتی ،موجب دگرگونی ماهیت رابطه بین دولت و
شهروندان شده است .تصمیم و اعالمهای اداری در زندگی اشخاص ،مؤثر بوده و مردم با
اعتماد و اتکای به آنها برنامهریزی ،اقدام و هزینه میکنند یا فرصتهایی را از دست می دهند.
با عدول دولت از تصمیم یا اعالمهای خود ،تمام یا بخشی از برنامهریزی ،اقدام و هزینه
اشخاص یا فرصتهای ازدسترفته بیهوده و بی حاصل میشو د .در چنین مواردی با اثبات
تقصیر میتوان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر کرد .مسئولیت دولت در مقابل
شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت ،دولت ملزم به جبران زیان است .در زیانهای
مستقیم ،توجیه مسئولیت دولت دشوار نیست  ،اما در خصوص از دست دادن موقعیتها و
اقداماتی که با اتکا به تصمیم یا اعالم دولت انجام میگیرد و با عدول دولت از آنها ممکن
است به زیان شهروندان منجر شود ،توجیه مسئولیت دولت دشوار ،ولی ممکن بهنظر میرسد.
هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع آن است
که طرف زیان دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعالمی از
سوی دولت نبود  ،در آن موقعیت قرار داشت.
واژگان کلیدی :انتظارات مشروع ،تصمیم دولت ،خسارات اتکایی ،عدول از تصمیم ،مسئولیت دولت.
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Abstract
The simultaneous growth of the state of welfare and information society
has led to a shift in the nature of the relationship between the government
and citizens. The administrative decisions and announcements are effective
in people’s lives, and people are planning and operating with trust and
reliance on them or losing opportunities. With the government deviating
from its decisions and announcements, all or part of planning, action and
expense of people or missed opportunities will be wasted. In such cases, in
case of proving fault, the government may be ordered to compensate. The
government has coercive responsibility against citizens and by establishing a
causal relationship, the government is obliged to compensate the damages.
In direct damages, the government's responsibility is not difficult to justify
but it is impossible to justify the government's responsibility, especially from
the loss of opportunities and measures that have been made due to the
government’s decisions or announcements that might harm citizens. The
purpose of the civil liability for breach of reliance in order to protect the
legitimate expectations is to put the harmed party in a situation that if such a
decision was not taken, the party would still remain in the same situation.
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Legitimate Expectations, Government Decision, Reliance Damages, Deviate
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مقدمه
تصمیم و اعالم های دولت ممکن است موجب انتظاراتی برای شهروندان شود و اشخاص
براساس این انتظارات هزینههایی را انجام دهند یا برنامههایی را طراحی کنند که عدول دولت
از تصمیم یا اعالم  ،خالف انصاف است .در جایی که شخص با اعتماد و اتکای به مجوز
شور ای شهر یا شهرداری در جهت ساختوساز مناطق مسکونی اقدام به انعقاد قرارداد با
پیمانکار و خرید مصالح میکند  ،اگر مرجع مذکور از تصمیم خود عدول کند یا آن را تغییر
دهد  ،تعارضی میان اصل منافع عمومی که دولت نماینده آن است و رعایت عدالت بهوجود
میآید .بدینشرح که اگر مرجع صادرکننده مجوز اجازه ساختوساز بدهد  ،این امر مغایر با
سیاست جدید اتخاذ شده است که فرض بر این است که این سیاست براساس منافع عمومی
گرفته شده است  ،اما اگر از صدور مجوز امتناع ورزد ،انتظاراتی را که این اعالم برای شخص
ایجاد میکند ،برآورده نکرده و خسار ات مالی زیادی به وی وارد میسازد .بهمنظور رعایت
انصاف و حمایت از اعتماد و اطمینان عمومی به دولت ،حمایت حقوقی از این انتظارات
ضرورت دارد .ضمن اینکه مقامات دولتی و حکومتی نمیتوانند بهراحتی از اعالمها یا هرگونه
اظهار قبلی عدول کنند و آن را دستاویز خسارت به اشخاص قرار دهند.
اصل حاکمیت قانون در حقوق اداری ایجاب میکند در مواردی که مرجع اداری برخالف
قانون اقدام کرده یا به تکالیف قانونی خود عمل نمیکند ،اشخاص بتوانن د به مرجع مستقل
مراجعه و احقاق حق کنند و با ابطال تصمیمات خالف قانون به حق خود دست یابند و
درصورتیکه متحمل خسارت شده اند ،جبران شود (صدرالحفاظی .)22 :1332 ،اصل 133
قانون اساسی دیوان عدالت اداری را بهعنوان مرجع رسیدگیکننده به شکایات و اعتراضات
مردم از اقدامات مأموران دولت مشخص کرده و به موجب ماده  11قانون دیوان عدالت اداری ،
رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات و
شرکتهای دولتی و  ...بر عهده دیوان عدالت اداری است .وفق تبصره  1این ماده پس از
صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف ،تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و
اشخاص مذکور با دادگاههای عمومی است.
جبران خسارات ناشی از عدول دولت از تصمیم و اعالمهای خود تنها به اعاده وجوه و
هزینههای پرداختی ختم نمی شود .اشخاص با اعتماد و اتکا به صحت و اصالت تصمیم یا
اعالمها ،هزینههایی را تقبل میکنند یا فرصتهایی را از دست می دهند .با رجوع ،عدول و لغو
تصمیم توسط دولت زیانی ناخواسته به آنها تحمیل میشو د که جبران نکردن آن به دور از
عدالت است .لزوم جبران خسارت در فرضی مطرح میشود که بتوان دولت را مقصر یا
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بهعبارت دیگر این خسارات را قابل انتساب به او دانست .مفهوم و قلمرو اعتماد در حوزه
حقوق اداری پرسش اصلی این مقاله و پرسشهای فرعی آن امکانسنجی مسئولیت مدنی
دولت در فرض عدول از تصمیمات و نحوه جبران خسارت است که مقاله با روشی تحلیلی و
با نگاهی به رویه قضایی درصدد پاسخگویی به آنهاست .پژوهشهای پیشین بیشتر به بحث
اثبات انتظارات مشروع در حقوق ایران پرداخته اند و به نقش اعتماد ،انواع خسارات قابل تصور
و نحوه جبران آنها اشارهای نکردهاند یا بهصورت گذرا و جزئی مطالبی بیان شده است .مفهوم
خسارت ناشی از نقض اعتماد در حقوق اداری ،قلمرو اعتماد در حقوق اداری ،انتظارات
مشروع ،مفهوم و شرایط آن ،شرایط مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در حقوق اداری و
در نهایت شیوههای حمایت از زیاندیده مطالبی هستند که بهترتیب در این مقاله بررسی و
خواهد شد.

 .1مفهوم خسارات ناشی از نقض اعتماد در حقوق اداری
در سالهای  1931و  1933فولر و پردو در مقالهای با نام «منفعت اعتماد در خسارتهای
قراردادی» 1از سه نوع منفعت اعتماد ، 2منفعت انتظار3و منفعت استرداد 4نام بردند .ازآن جا که از
دست دادن هریک از این منافع به خسارتی متناظر با آن منجر میشود ،ازاینرو اصطالح
خسارت اعتماد ،خسارت انتظار و خسارت استرداد نیز بهکار برده شده است (نعمت اللهی،
 .)113- 111 :1393در مسئولیت مدنی غیرقراردادی نیز این تقسیمبندی توسط نویسندگان
بهکار رفته است

(Hollyman,1999: 5

 .) Jamesبه پیروی از فولر و پردو در حقوق اداری

خسارات ناشی از عدول یا لغو تصمیمات به سه دسته کلی خسارات استردادی ،خسارات
انتظاری و خسارات اتکایی تقسیم شده است ( .)Barak-Erez, 2005: 590در صورت بطالن
تصمیم ،شخص میتواند وجوه و اموالی را که بر مبنای تصمیم یا اعالم دولت پرداخت کرده
است  ،مسترد کند که به آن خسارات اعاده ای یا استردادی گفته میشود .برای مثال رأی شماره
 83/9/3- 292هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،رأی شعبه سوم دیوان در خصوص
محکومیت سازمان آموزش و پرورش استثنایی به استرداد مبالغ کسرشده بابت سنوات ارفاقی
را مطابق با قانون و دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به حکم مقنن کر ده است.
خسارات انتظاری ،خسارات وارده به منافعی است که شخص بر مبنای سیر طبیعی امور انتظار
تحصیل آن را دارد .هدف خسارات انتظاری حمایت از ارزش انتظاری است که وعده خوانده
(در بحث ما اعالم یا تصمیم دولت) برای خواهان ایجاد کرده است (نعمت اللهی.)118 :1393 ،
خسارات ناشی از نقض اعتماد در مسئولیت مدنی  ،خساراتی دانسته شده است که خواهان با
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اعتماد و اتکای به تظاهر و اظهار طرف مقابل و در نتیجه تغییر وضع خود متحمل میشود .در
واقع اعتماد تابعی است که رابطه علی بین خسارت مورد ادعا و تظاهر ایجاد میکند ( (James
1999: 9

 .Hollyman,در حقوق اداری خسارات ناشی از نقض اعتماد را میتوان خساراتی

دانست که شخص در نتیجه سرمایهگذاری  ،تغییر در وضعیت حقوقی خود و از دست دادن
فرصتها بهسبب اعتماد و اتکای به صحت ،ابقا و اجرای تصمیم و اعالمهای دولت 2متحمل
میشود .گاه تصمیم و اعالمهای دولت نسخ یا به دالیلی لغو یا باطل 1میشود (طباطبایی
مؤتمنی ،)281 :1383 ،درحالیکه طرف مقابل به ابقا یا صحت آن اعتقاد داشته و با اعتماد بر
این اعتقاد و به اعتبار تصمیم دولت و با حسن نیت ،قراردادهایی منعقد ،هزینههایی را صرف
میکند یا فرصتهایی را از دست می دهد .با لغو یا ابطال تصمیمات شخص خساراتی را
متحمل میشود که آن را پیش بینی نکرده است .به موجب بند  1مصوبه شورای عالی اداری در
خصوص منشور حقوق شهروندی در حقوق اداری 3مردم حق دارند براساس اطالعاتی که
دستگاههای اجرایی در دسترس قرار می دهند یا منتشر میکنند  ،برنامههای خود را تنظیم کنند.
چنانچه دستگاهی برخالف اطالعاتی که قبالً اعالم کرده و آن اطالعات مبنای تصمیمات و
اقدامات مردم قرار گرفته است  ،عمل کند ،باید پاسخگو باشد.
تفاوت خسارات انتظاری با خسارات اتکایی یا همان زیانهای ناشی از نقض اعتماد آن
است که هدف از زیانهای اتکایی قرار دادن شخص زیان دیده در همان موقعیتی است که
اگر هرگز به اعالم یا تصمیم دولت اتکا نمیکرد ،در آن جایگاه قرار داشت .اما هدف از
زیان های انتظاری قرار دادن شخص در موقعیت و جایگاهی است که در صورت عدم لغو
یا بطالن تصمیم یا اعالم در آن موقعیت بود .در واقع درحالیکه زیانهای انتظاری از منافع
شخص زیان دیده حمایت میکند ،زیانهای ناشی از نقض اعتماد از سرمایه شخص
حمایت میکند ( .) Leitzel, 2014: 90این تمایز در حقوق اداری نیز حائز اهمیت است ،
چراکه حقوق اداری از زیان های انتظاری در بحث انتظارات مشروع ،در موارد بسیار
Barak-Erez,

محدود حمایت میکند  ،درحالیکه تکیه اصلی بر خسارات اتکایی است (
 8)2005: 600بحث ما در این مقاله صرفاً در خصوص خسارات ناشی از نقض اعتماد یا
همان زیانهای اتکایی است.

 .2قلمرو اعتماد در حقوق اداری
قلمرو اعتماد در حقوق اداری را میتوان از دو نظر بررسی کرد؛ نخست از حیث نوع
صالحیت و دیگر از منظر حوزه فعالیت دولت.
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 . 1- 2از حیث نوع صالحیت
اعمال دولت به اعمال یکجانبه و اعمال حقوقی دوجانبه تقسیم میشود .در حقوق عمومی
بهویژه در حقوق اداری ،اعمال حقوقی دولت بیشتر یکجانبه است  ،برعکس حوزه حقوق
خصوصی که بیشتر اعمال حقوقی دوجانبه و قراردادی است .اعمال اداری یکجانبه دولت
گاهی بهصورت عام و غیرشخصی است  ،یعنی برای همه افراد یا گروهی از افراد است و ناظر
به شخص خاصی نیست  ،مثل آییننامه و بخشنامه اداری که بهوسیلۀ مقامات اداری وضع
میشود و گاهی بهصورت اعمال اداری انفرادی و شخصی است  ،مثل گواهی ،پروانهها ،احکام
استخدامی و اخطارهای اداری (طباطبایی مؤتمنی .)238- 233 :1383،از جهتی صالحیت اداری
به دو دسته صالحیت تکلیفی یا غیرگزینشی و صالحیت اختیاری یا گزینشی تقسیم میشود.
صالحیت زمانی تکلیفی است که قانونی قبالً نوع عمل و تصمیمی را که مأمور دولت در
اوضاعواحوال معینی باید اتخاذ کند ،معین میکند و او در انتخاب راه حل و اختیار تصمیم آزاد
نیست .صالحیت گزینشی ،صالحیت مأمور یا مقام دولتی در انتخاب یکی از چند گزینه پیش
روست که باید گزینه معقول و منطقی را برگزیند (بابازاده و یاوری .)4 :1393 ،البته در این
موارد اختیار مطلق به مرجع واگذار نمیشود تا بدون رعایت هیچ ضابطهای تصمیمگیری کند ،
بلکه باید تصمیمات معقول و در راستای هدف قانونگذار باشد ( .)Wade, 2004: 351صالحیت
تکلیفی موجب ایجاد حق مکتسبه برای اشخاص می شود که مبنای آن قانون یا قرارداد است؛
اما صالحیتهای اختیاری ،انتظارات مشروع ایجاد میکند  ،چراکه اعالمها میتواند انتظاراتی
درباره اسلوب یا معیار بهکارگیری اختیارات گزینشی بهوجود آورد .حداقل این انتظارات لزوم
رعایت برابری شکلی و وجود درجهای از ثبات و استمرار در تصمیمات و اعالمهای دولت
است (شونبرگ .)38 :2118 ،ازاینرو قلمرو اعتماد در حقوق اداری  ،اعمال اداری دولت در
حوزه صالحیت گزینشی است ،چراکه در اعمال و تصمیمات اداری که جنبه عمومی دارند،
آزادی دولت بیشتر است و عدول دولت از تصمیمات ممکن است با انتظارات مشروع افراد
منافات داشته باشد .اما در مورد تصمیماتی که برای اشخاص ایجاد حق میکند  ،لغو یا ابطال
آنها با توجه به حقوق مکتسبه اشخاص -مگر در شرایط خاص  -امکانپذیر نیست (طباطبایی
مؤتمنی.)281 :1383 ،

 .2- 2از حیث حوزه فعالیت دولت
اعمال دولت از حیث حوزه فعالیت به دو دسته اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم
میشود .در اعمال تصدی که اصوالً تجاری و اقتصادی است ،دولت مانند اشخاص حقوق
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خصوصی از قبیل بازرگانان ،صنعتگران و مانند آنها عمل میکند  ،لذا نباید تفاوتی از حیث
مسئولیت بین دولت و سایر اشخاص وجود داشته باشد (موسیزاده .)248 :1381 ،با توجه به
اینکه اعتماد در خصوص اعمال تصدی بیشتر مربوط به قراردادهاست  ،ازاینرو از شمول بحث
ما خارج است  .اما در اعمال حاکمیت مسئله به این راحتی نیست .با عنایت به اینکه تصمیمات
و اعالمهای مراجع اداری در راستای وظایف و اعمال حاکمیت است  ،ازاینرو در خسارات
ناشی از نقض اعتماد ،مسئولیت دولت در قبال اعمال حاکمیت نمود پیدا میکند که در صورت
قبول مسئولیت برای دولت در این حوزه از فعالیت ،میتوان مسئولیت مدنی ناشی از نقض
اعتماد به اعالمها و تصمیمات دولت را بررسی کرد.
با اینکه برخی معتقدند قانون مسئولیت مدنی 9با عنایت به عبارت ذیل ماده  11که بیان
می دارد...« :ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای
تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به
پرداخت خسارت نخواهد بود»  ،مسئولیت مدنی دولت را صرفاً در اعمال تصدی پذیرفته و
زیانهای وارده بهواسطه اعمال حاکمیت مورد قبول قرار نگرفته (امامی و استوار سنگری،
 ، 1393ج 313 :1؛ طباطبایی مؤتمنی  ، )391 :1383 ،لیکن با توجه دقیقتر به عبارات ماده
مذکور و ماده  1قانون موصوف خالف این عقیده به ذهن متبادر میشود .ماده  1با عبارات
زیانهای ناشی از اعمال فاقد مجوز قانونی و یا در نتیجه عمد یا بیاحتیاطی ،مسئولیت مبتنی
بر تقصیر را تأسیس کرده است .ماده  11قانون مسئولیت مدنی نیز مسئولیت دولت در فرض
نقص وسایل را پذیرفته که نوعی تقصیر محسوب می شود .همچنین از مفهوم مخالف ذیل
ماده  11چنین برداشت می شود که چنانچه عمل دولت برخالف قانون صورت گیرد ،موجب
مسئولیت است (واعظی .)214 :1394 ،ازاینرو دولت نیز باید نسبت به اعمال زیانبار خود،
هرچند در خصوص اعمال حاکمیت باشد ،مسئول تلقی شو د .اگر تأمین منافع عمومی
توجیه کننده این عدم مسئولیت باشد ،در مقابل تساوی همگان در برابر هزینههای عمومی
اقتضا میکند که هرگاه از عملی که دولت بهمنظور برآوردن منافع جمعی انجام می دهد ،عده
خاصی متضرر شو ند ،این ضرر نیز باید در برابر نفعی که عاید عمومی میشود  ،بین همگان
تقسیم شود و طریق آن هم جبران خسارت زیان دیدگان از سوی دولت -البته با وضع قانون و
مراجعه به محاکم  -است

(2005: 592

.)Barak-Erez,

اثر دیگر عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال حاکمیت ،لجامگسیختگی و سودجویی از قدرت
است .حربه خطرناکی که به دست مأمور دولت بهمنظور مصونیت در مقابل بخش عمدهای از
اعمال زیانبار حرفه ای است و نتیجه این موضوع اباحه اضرار به دیگران است که با مبانی
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مسئولیت مدنی و قواعد الضرر منافات دارد .ازاینرو قسمت اخیر ماده  11قانون مسئولیت
مدنی باید از چند نظر تعدیل شود .بدین شکل که اوالً اعمال حاکمیت نمیتواند خطای اداری
را توجیه کند و هرگاه کارمند دولت در اجرای اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر اداری شد ،
جبران خسارت توسط دولت الزامی است .در مواردی که کارمند دولت به قصد انتقام جویی یا
تعقیب هدفهای شخصی به دیگری ضرر میزند  ،بیتردید تقصیر شخصی است و دولت
مسئول نخواهد بود .اما در موردی که خطا غیرعمد و به مناسبت انجام وظیفه باشد ،اگر نقصی
که سبب ورود زیان شده ،نتیجه نادرستی بافتهای اجتماعی و چگونگی ساختمان حقوقی و
اقتصادی سازمان دولتی است ،بهگونهای که کارمند در آن محیط نمیتواند نقش سازنده و فعال
داشته باشد ،تقصیر اداری و دولت مسئول شناخته میشود (کاتوزیان .)281 :1381 ،دوم اینکه
در بیشت ر موارد ،قوانینی که اعمال حاکمیت زیانبار براساس آنها به اجرا درمیآید ،ضرورت
ج بران زیان پیشبینی شده است  ،مانند الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک مورد
نیاز برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی دولت 11که به موجب آن دولت ملزم شده است
در مقابل تملک اموال اشخاص خصوصی که از اعمال حاکمیت ناشی میشود  ،بهای آن را به
زیان دیده بپر دازد و ماده  3قانون ملی شدن جنگلهای کشور ، 11به اشخاصی که دارای سند
مالکیت جنگل هستند یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت صادر شده باشد ،با ملی
اعالم شدن جنگلها ،وجوهی به عنوان خسارت با رعایت ترتیب مقرر در همان قانون پرداخت
میشو د .سوم اینکه ماده  11قانون مسئولیت مدنی تمامی اعمال حاکمیت را موجب معافیت از
پرداخت خسارت ندانسته است  ،بلکه تنها آن دسته از این اعمال که برحسب ضرورت برای
تأمین منافع اجتماعی و طبق قانون بهعمل آمده باشند ،میتوانند دولت را از مسئولیت معاف
کنند .بنابراین باید قانون از قبل آن ع مل را در زمره اعمال حاکمیت قرار داده باشد و عمل
حاکمیت از سر ضرورت انجام شده باشد .دیگر اینکه آن عمل بهمنظور برآوردن نیازها و تأمین
منافع اجتماعی و عمومی باشد (غمامی.)111 :1331 ،
12

 .3انتظارات مشروع

در حقوق عمومی اقدامات دولت در دو فرض ممکن است با حقوق و منافع افراد در تعارض
باشد و سبب مسئولیت مدنی دولت شود .گاه اعالمها و تصمیمات جدید دولت با انتظارات
مشروع افراد منافات دا رد ،از این لحاظ که تصمیمات جدید اتخاذشده با اعالمها و تصمیمات
سابق در تضاد و تعارض است .گاه اقدامات و افعال دولت در تعارض با انتظارات مشروع
اشخاص حقوق خصوصی است  ،چراکه دولت با اتخاذ خطمشی و رویهای خاص نشان داده که

03
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در یک حوزه مشخص چگونه رفتار خواهد کرد (.)Thomas, 2012: 5; Barak-Erez, 2005: 594
انتظارات ایجادشده در حقوق اداری تحت عنوان انتظارات مشروع بحث و بررسی شده است که
درک مفهوم و شرایط آن ضرورت دارد.

 .1- 3مفهوم انتظارات مشروع
« انتظارات مشروع ،خواسته ها و توقعات موجه و معقولی است که در روابط متقابل افراد با
مقامات دولتی بهویژه در چارچوب اعمال صالحیتهای اختیاری ایجاد میشود  ،بهنحوی که
بیتوجهی به آنها یا صرف نظر کردن از آنها موجب ورود خسارت یا سلب منفعت از
شهروندان مخاطب میشود» ( .)Paul Craig, 1992: 81مهمترین نتیجه احترام به انتظار مشروع
شهروندان ،پیشبینیپذیر ساختن اوضاع و احوال و استقرار نوعی نظم اجتماعی است .قابلیت
پیش بینی تصمیمها و اعالمهای اداری به مردم امکان می دهد تا با اطالع از این تصمیمات و
برخورداری از آگاهی کلی از عواقب کار خود ،ضمن برنامه ریزی برای آینده ،اهداف و
ایدههای خود را دنبال کنند (زارعی.)41 :1382 ،
در تمایز انتظارات از حقوق مکتسبه میتوان گفت که قانون جدید نمیتواند حقوقی را
که اشخاص در خصوص وضعیت حقوق ی خود کسب کردهاند  ،از بین ببرد  ،لیکن
انتظارها و حقوق احتمالی مانع اجرای قانون جدید نیست (کاتوزیان .)232 :1381 ،منشأ
حق مکتسب تکلیف مقرر قانونی یا قراردادی است و از تکیه و تأکید مردم بر قوانین
موضوعه و بر مبنای توافق اراده در روابط حقوق خصوصی بهوجود میآید ،درحالیکه
انتظار مشروع نشأت گرفته از اختیار و اراده کارگزاران عمومی در حوزه مدیریت امور و
خدمات عمومی است و محصول اعتماد مردم به دولت و اتکای وی به تصمیم و
اعالمهای اداری ناشی از اعمال صالحیتهای اختیاری در حوزه روابط حقوق عمومی
است .بنابراین درحالیکه میتوان همواره اجرای حق مکتسب را از دادگاه تقاضا کرد،
تشخیص ،احراز و اعمال انتظار مشروع صرفاً در شرایط و وضعیتهای خاصی
امکانپذیر است (زارعی و بهنیا.)141 :1391 ،

 .2- 3شرایط
هرگونه اعتماد و اتکای به اعالمها و تصمیمات دولت در حوزه انتظارات مشروع قرار
نمیگیرد  ،بلکه برای تحقق انتظارات مشروع شرایط ذیل ضروری است (زارعی- 111 :1391،
 111؛ شونبرگ118- 111 :2118 ،؛ .)Knight, 2004: 34
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 .1- 3- 2محتوای تصمیم یا اعالم باید واضح و بدون قید و شرط باشد
مفهوم این شرط این است که تمام مخاطبا ن باید یک برداشت از تصمیم یا اعالم دولت داشته
باشند و ابهام وجود نداشته باشد .تصمیمی که بهصراحت به اتخاذ اقدامی خاص توسط
مخاطب یا تحقق رویدادی مشروط باشد تا حصول آن شرایط  ،از شمول انتظارات مشروع
خارج است .برای مثال در دعوای  Pearce Homesمرجع محلی بدینشرط مجوز ساخت صادر
کرده بود که ساختوسازکننده ساختمان را به اشخاص باالی  11سال اختصاص دهد .تا
زمانیکه ساخت وسازکننده موافقت خود را اعالم نکرده بود ،مجوز قابل لغو باقی ماند  ،بدون
آنکه استحقاق دریافت خسارت را به موجب قانون داشته باشد .در حقوق انگلیس چنین
تصمیمی «موقت» خوانده میشود (شونبرگ .)118: 2118 ،بیشک قید و شرطهایی که
برخالف قوانین و مقررات وضع میشود  ،تأثیری در موضوع ندارد و باعث نمیشود که تصمیم
یا اعالن از شمول انتظارات مشروع خارج شود .مثالً معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
ریاست جمهوری در بند  3بخشنامه شماره  1313298/92/211به استناد تبصره  2ماده  23قانون
برنامه پنجم توسعه و تبصره  2ماده  41قانون مدیریت خدمات کشوری  ،شرط تبدیل وضعیت
مستخدمان از پیمانی به رسمی -آزمایشی را قبولی در آزمون ذکر کرده که با شکایت شاکی به
موجب رأی شماره  113مورخ  1394/2/28هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط اخذ
آزمون و قبولی در آن خالف قانون تشخیص داده شده و ابطال شد .بنابراین برای مستخدمان
پیمانی این انتظار ایجاد میشود که با دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت
و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  ،وضعیت آنها
به استخدام رسمی -آزمایشی تغییر یابد و شرط قبولی در آزمون مانع تحقق این انتظار مشروع
نخواهد بود.

 .2- 2- 3تصمیم یا اعالم مطلوب و مورد درخواست مخاطب باشد
به موجب این شرط باید از رفتار مخاطب تمایل وی به تداوم تصمیم یا اعالم را احراز کرد.
برای مثال اگر دولت که بخشی از هزینههای مصرف انرژی خانوارها را رأساً تأمین میکرده از
این اقدام خودداری کند  ،مورد اعتراضات عمومی قرار میگیرد (زارعی  .)111: 1391 ،این امر
که مالک تشخیص مطلوب بودن یک تصمیم چیست ،اهمیت فراوانی دارد .دو نکته را باید در
راستای این هدف در نظر گرفت ؛ اول اینکه آث ار یک تصمیم را باید نسبت به اقدامی که اداره
متعاقباً اتخاذ میکند ،سنجید .در قضیه  Gould V Bacup Local Boardهیأت تصمیمگیرنده سه
گزینه را در نظر داشتند  ،تحمیل نکردن هزینهها ،پرداخت  32درصد کل هزینهها و تحمیل کل
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هزینهها .هیأت ابتدا گزینه دوم را انتخاب کرد ،اما متعاقباً از آن عدول کرد و درصدد تحمیل
کل هزینهها برآمد .دادگاه رأی داد که هیأت حق نداشته از نفع پیشنهادی اولیه صرفنظر کند ؛
دوم اینکه مطلوبیت یک تصمیم را باید از دیدگاه مخاطب سنجید .ممکن است تصمیمی برای
دعو ای Feng

مخاطبی نامطلوب باشد  ،ولی برای ثالث مطلوب باشد یا برعکس .در فرانسه در
به درخواستکننده ابتدا مجوز تأسیس داروخانه بهعلت رعایت نکردن فاصله بیش از  221متر
داده نشد  ،اما با تصمیم صادره این فاصله کمتر شد و وی مجدداً میتوانست درخواست دهد.
بنابراین مجوز صادره پس از آن برای گشودن داروخانه به فاصله  133متر قانونی بود  ،هرچند
این تصمیم مطلوب ثالث نبود (شونبرگ.)111 :2118 ،

 .3- 2- 3تصمیم اعالم یا امضا شده باشد
تا زمانیکه تصمیم به مخاطب اعالم نشده باشد  ،قابل لغو شناخته میشود  ،زیرا در حالت عادی
این خطر وجود ندارد که انتظارهای مشروع و اعتماد به دولت با لغو تصمیمی که شخص از آن
اطالع ندارد  ،از بین برود .مواردی که در قوانین شکل خاصی برای اعالم مانند انتشار در
روزنامه رسمی ،در نظر گرفته شده باشد  ،تا زمانیکه روند قانونی طی نشده است  ،تصمیم قابل
عدول است  ،اما اگر شکل خاصی در نظر گرفته نشده باشد ،اعالم با یک م تن ساده کفایت
میکند .در حقوق فرانسه تصمیم از لحظه ای ایجاد حقوق میکند که توسط مقام صالحیت دار
امضا شده باشد (شونبرگ .) 119: 2118 ،در حقوق ایران نیز روزنامه رسمی  ،مرجع رسمی
چاپ و نشر تمامی قوانین و مصوبات مجلس شورای اسالمی محسوب میشود .مطابق ماده 2
قانون مدنی ،قوانین و مقررات ،پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور
الزم االجراست  ،مگر آنکه در خود قانون ،ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد .در
خصوص آییننامه  ،بخشنامهها و تصویبنامهها هرچند نص خاصی وجود ندارد ،اما دولت
میتواند بهنحو م قتضی از طریق روزنامه رسمی یا اعالن توسط سخنگوی دولت ،درج در
جراید ،انتشار از طریق رادیو و تلویزیون یا حتی در موارد فوری از طریق الصاق در معابر
منتشر کند که از تاریخ اعالن الزم االجرا هستند (طباطبایی مؤتمنی )281 :1383 ،و اتکای
اشخاص قبل از الزم االجرا شدن معقول و قابل جبران نیست.

 .4- 2- 3اعتماد و اتکای متعارف مخاطب به تصمیم یا اعالم
افراد بهطور متعارف اعتماد کنند که تصمیمهای مطلوب ،نامشروط و اعالمشده لغو نخواهند شد.
اگر اقدام شخص بدون اتکای به اعالن یا تصمیم دولت یا بهصورت غیرمتعارف انجام گرفته باشد ،
از ش مول انتظارات مشروع خارج است .رویه قضایی انگلیس برخالف نظر کالسیک ،لغو ناپذیری
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را منوط به آن می داند که ذینفع به تصمیم اتکای مالی کرده باشد (شونبرگ .)111 :2118 ،شرط
اعتماد و معقول و متعارف بودن آن در بحث رابطۀ سببیت بیشتر بررسی میشود.

 .4شرایط مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در حقوق اداری
در مسئولیت ناشی از نقض اعتماد نیز شرایط عمومی الزم برای تحقق مسئولیت مدنی ضروری
است .مسئولیت و تکلیف دولت به جبران خسارت وارده به دیگری منوط به تحقق و اثبات
ضرر ،فعل زیانبار و رابطه سببیت است .بررسی این موارد از نظر بررس ی تنوع ضرر در
مسئولیت ناشی از نقض اعتماد و احراز شرایط تحقق اعتماد ،مفید خواهد بود.
 .9- 4زیان ناشی از نقض اعتماد
نخستین رکن یا شرط تحقق مسئولیت مدنی ضرر است که خود نیز اقسام مختلفی دارد.

 .1- 1- 4مفهوم ضرر در مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد
ضرر را میتوان تلف یا نقص اموال یا فوت منفعت یا لطمه به سالمت و حیثیت و عواطف
اشخاص دانست (یزدانیان ، 1381 ،ج .)18 :1بهعبارت دیگر کاستن از دارایی شخص یا
جلوگیری از فزونی آن به هر عنوانی که باشد ضرر محسوب میگردد و میزان آن تفاوت
میان دارایی فعلی زیان دیده و دارایی سابق اوست ،درصورتیکه فعل زیانبار رخ نمی داد.
ضرر دارای معنای عرفی است و برای درک مفهوم آن باید به عرف مراجعه کرد .عرف
ضررهایی را قابل جبران می داند که فراتر از ضررهای متعارف الزمه زندگی در اجتماع باشد
(صفایی و رحیمی.)93 :1392 ،
فایده خسارات ناشی از نقض اعتماد و تمایز آن از سایر خسارات نمودار ساختن زیانهای
گوناگون اقتصادی است که ممکن است در دو قالب سنتی تلف مال و فوت منفعت قرار
نگیرد و جبران آن را با تردید مواجه سازد .برای مثال در مواردی که شخص به امید دستیابی
به شرایط تصمیم یا اعالم دولت ،برخالف میل خود اقدام به فروش خودروی شخصیاش
میکند  ،با عدول از تصمیم نمیتوان تغییر در وضعیت معامالتی وی را نادیده گرفت
(کاتوزیان ، 1383 ،ج.)233 :2

 .2- 1- 4اقسام ضرر
تعیین میزان دقیق خسارت در مسئولیت ناشی از نقض اعتماد ،دشوار است  ،زیرا با پرداخت
خسارت ،باید زیان دیده در وضعیتی قرار گیرد که اگر هرگز به اعالم یا تصمیم دولت اتکا
نمیکرد ،در آن جایگاه قرار داشت .این خسارات میتواند شامل هزینهها ،فرصت ،کار
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انجامگرفته یا مبالغ هزینه شده باشد .میزان این خسارت ،نمیتواند بیش از منفعت مورد انتظار
در فرض اجرای کامل تصمیم یا اعالم باشد ( .)Jaffey, 1997: 4خسارات ناشی از نقض اعتماد
در فرض عدول از اعالمها یا تصمیمات دولت را میتوان به پنج گروه تقسیم کرد:
اول :هزینههایی که عوض آن در دارایی زیان دیده وجود دارد و در فرض عدول از
تصمیمات ،ممکن است شخص امکان استفاده از آنها را نداشته باشد .بهعبارت دیگر
هزینههای مذکور با فرض اجرای تصمیم برای طرف زیان دیده مطلوبیت داشته است  ،اما در
حال حاضر چنین خاصیتی ندارد .اگر شخص به هر نحوی دیگری امکان استفاده را داشته
باشد ،ضرر منتفی است

(Craswell,

 . )1996: 490اما در فرضی که این قبیل هزینهها ،کالً یا

برای م دتی بالاستفاده میماند یا با افت قیمت مواجه میشود ،عرفاً میتوان آنها را جزء
خسارات ناشی از نقض اعتماد در نظر گرفت .برای مثال در قضیه  pernaudیک دارنده پروانه
تأسیس داروخانه که توسط مقام فاقد صالحیت صادر شده بود و مدتی کوتاهی پس از
شروع فعالیت ،لغو شده بود  ،برای هزینه خرید دارو خسارت دریافت کرد ،اما خسارت
عدم النفع به دلیل اینکه چند روز از شروع به کار داروخانه نگذشته بود و سود آینده قطعیت
نداشت  ،رد شد (شونبرگ.)242 :2118 ،
دوم :هزینههایی که عوض آن در دارایی زیان دیده وجود ندارد و با عدول از تصمیم نیز هدف
از این هزینهها منتفی میشود  ،مثل هزینههای کارشناسی ،تهیه طرح ،حق الزحمه دالل و
حق الوکاله وکیل.
سوم :تغییر در وضعیت معامالتی شخص .مثل ای نکه شخص به اتکای اعالم و تصمیم دولت و
برای به دست آوردن شرایط آن ،مجبور به فروش ملک خود میشود یا به امید به دست آوردن
شغل موضوع تصمیم دولت از شغل قبلی خود استعفا می دهد یا تسهیالتی را از بانک اخذ
میکند .در حقوق ما بهنظر می رسد قرار گرفتن چنین مواردی در زمره خسارات اتکایی وابسته
به قضاوت عرف در خصوص مستقیم بودن ضرر و انتساب آن به دولت است .برای مثال ،در
فرضی که شخص به اعتماد تصمیم استخدام جدید ،رابطۀ سابق خود را قطع میکند ،این
سببیت عرفی محرز بهنظر می رسد ،چراکه الزمۀ پذیرش شغل جدید ،قطع رابطۀ سابق است.
چهارم :از دست دادن فرصت ها :شخص با اعتماد به تصمیم یا اعالم و به امید اجرایی شدن آن
فرصتهایی را از دست می دهد .زندگ ی انسان همواره آمیخته با فرصتهایی است که گاه از
دست دادن آنها سبب میشود شانس به دست آوردن یک موقعیت یا دفع مفسده از بین برود.
مسلم است که خود آن موقعیت یا دفع ضرر ،احتمالی و مبتنی بر شانس است  ،ازاینرو
نمیتوان از این نظر خسارتی را مطالبه کرد .اما خود فرصت ازدست رفته را نباید نادیده گرفت
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و از دست دادن آن ضرر بالفعل و مسلم است .فوت فرصت تا حدودی بر احتمال استوار است
و اگر این احتمال ضعیف باشد ،مسئولیت مدنی ایجاد نمیشود .اما اگر شانس ازدسترفته
جدی باشد  ،فوت آن ،ضرر شمرده میشود و باید جبران شود .بنابراین فوت فرصت خسارتی
بین خسارت قطعی و خسارت احتمالی است (یزدانیان ، 1381 ،ج.)211 :1
پنجم :خسارت معنوی ناشی از عدول از تصمیم یا اعالم دولت .عدول دولت از تصمیم یا
اعالن خواه ناخواه موجب تألم و ناراحتی اشخاصی میشو د که به آن اعتماد و براساس آن اقدام
کرده اند .صرف ناراحتی را نمیتوان با خسارت معنوی یکسان دانست .ازاینرو باید علت
مستقیم ورود خسارت ،عدم اجرای تصمیم یا اعالم دولت باشد و خسارت وارده خیلی بعید و
دور از ذهن نباشد  ،زیرا ضرری که پیش بینی نمیشود ،از خطای خوانده دور می افتد و
جبرانناپذیر تلقی میشود (شعاریان .)382 :1391 ،برای مثال در دعوای  Ordouxبرای یک
کارمند دولت به دلیل آشفتگی روحی و روانی ناشی از دریافت اطالعات نادرست درباره مکانی
که وی باید در فرانسه بعد از دوره مأموریتی در خارج خدمت کند ،خسارت تعیین شد،
هرچند وی به اطالعات اتکای مالی نکرده بود (شونبرگ .)219 :2118 ،در رویه قضایی
کشورمان نیز میتوان به رأی صادره از شعبه  29دادگاه عمومی حقوقی تهران اشاره کرد که در
آن آمده است ...« :در خصوص خسارت معنوی مورد مطالبه خواهان دادگاه توجهاً به اینکه
قصور خوانده در عدم پذیرش خواهان در دو ره دستیاری براساس دادنامه صادره از سوی شعبه
سوم دیوان عدالت اداری محرز و مسلم بوده که این عدم پذیرش خواهان در طول مدت نه
سال یقیناً موجبات ورود تألمات روحی را برای نامبرده فراهم نموده لذا این دادگاه با احراز
ورود خسارت معنوی به خواهان از این حیث مستنداً به مواد  1و  2و  3قانون مسئولیت مدنی
حکم بر الزام خوانده به عذرخواهی از نامبرده با درج در یکی از جراید کثیراالنتشار صادر و
اعالم می نماید»14.

 .2- 4فعل زیانبار
یکی از ارکان مهم مسئولیت مدنی وجود فعل زیانبار است .این عمل زیانبار میتواند مثبت یا
منفی و حقوقی ی ا مادی باشد .بنابراین چهار حالت در خصوص فعل زیانبار قابل تصور است:
فعل منفی مادی مثل عدم نصب عالئم راهنمایی و رانندگی ،فعل منفی حقوقی مثل امتناع از
فروش مال مشرف به خرابی توسط وکیل ،فعل مثبت مادی مانند شکستن و تخریب مال غیر و
فعل مثبت حقوقی مانند فروش ما ل غیر که با رد معامله توسط مالک عقد باطل خواهد بود
(یزدانیان ، 1381 ،ج .)121 :1مهمترین تصمیمات گزینشی مراجع اداری ،تصمیمات منفی است
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که در قالب ترک فعل نمود پیدا میکند .برای مثال به موجب ماده  1قانون نحوه اجرای قانون
خدمت نیمهوقت بانوان ،چنانچه وزیر یا باالترین مقام مؤسسه متبوع ،خدمت نیمهوقت بانوان
را به علت عدم تأمین نیروی انسانی موجب نقص کارامدی اداره بداند  ،میتواند با این
درخواست موافقت نکند ( بابازاده.)9 :1393 ،
منشور حقوق شهروندی در نظام حقوق اداری وظایف و حقوقی را بیان میکند که عدم
رعایت هریک از موارد ذکرشده میتواند در خصوص تصمیمات ،اعالمها و عملکردهای
اداری فعل زیانبار تلقی شود .از جمله عدم تبعیض در ابالغ و اجرای شیوهنامهها ،تصمیمات
و دستورهای اداری نسبت به مردم  ،انجام وظایف قانونی در مدت مقرر در قانون یا مقررات
و عدم تأخیر در انجام وظایف  ،اتخ اذ تصمیمات براساس ادله معتبر و ذکر استداللها و
استنادات در تصمیمات  ،انجام تصمیمات و اقدامات وفق مقررات و شرایط و تشریفات
قانونی  ،منع از دریافت هزینه مازاد بر تصریح قوانین و مقررات و داشتن فرایند و رویه
مشخص و اعالمشده برای ارائه خدمات.
خسارت اتکایی در فر ض عدول از تصمیم یا اعالن ،ناشی از تسبیب است .تسبیب به مواردی
گفته میشود که شخص باواسطه و بهطور غیرمستقیم و با زمینهسازی و فراهم کردن مقدمات
سبب تلف مال یا ورود خسارت به دیگری میشود .ازاینرو در فرض عدول یا لغو تصمیمات
باید شرایط تسبیب را بررسی کرد .در تسبیب نیاز به احراز تقصیر است .مبنای اصلی مسئولیت
مدنی در نظام حقوقی ایران ،نظریه تقصیر است  ،ازاینرو فعل زیانبار باید تقصیر محسوب شود
تا شخص مسئول خسارت شمرده شود (صفایی و رحیمی.)149 :1392 ،
سؤال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که آیا علم مرجع اداری به غیرقابل اجرا
بودن یا اجرایی نشدن تصمیم برای احراز تقصیر الزم است؟ در پاسخ باید گفت :مبنای دیگر
مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در فرض عدول از تصمیم یا اعالن ،غیر از تسبیب ،قاعده
غرور است .بر مبنای این قاعده هرگاه از شخص عملی صادر شود که موجب فریب خوردن
دی گری گردد و از این رهگذر ضرر و زیانی متوجه وی شود ،شخص نخست ضامن جبران
خسارت است .در فقه در خصوص این امر که آیا علم و اطالع غار از واقع شرط است یا نه
اختالف وجود دارد .در اینکه مغرور باید جاهل باشد  ،اتفاق نظر وجود دارد و درصورتیکه به
غیرقانونی بودن تصمیم علم داشته باشد  ،اعتماد و اتکای به آن فاقد وصف معقولیت است .در
خصوص علم غار برخی فقها علم و اطالع فریب دهنده را شرط میدانند  ،چراکه غرور به
معنای خدعه و تدلیس است و در مورد جاهل بهواقع نمیتوان به غرور استناد کرد .در مقابل
عده ای از فقها علم فریب دهنده را شرط ندانسته و تقصیر فریب دهنده را جایگزین علم و اطالع
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قرار دادهاند و از نظر آنها مسئلۀ بااهمیت این است که فعل این شخص دیگری را مغرور کرده
است و جهل رابطه علیت را بر هم نمیزند .در جمع این دو نظر گفته شده است هرگاه تقصیری
به فریب دهنده نسبت داده شود ،غرور تحقق مییابد  ،هرچند قصد فریب نداشته و از حقیقت نیز
آگاه نباشد ،زیرا برای احراز رابطه سببیت بین فعل مغرورکننده و اغوای فریب خورده کافی است
(کاتوزیان ، 1381 ،ج .)131 :1بنابراین بهنظر می رسد برای صدق انتساب تقصیر به مرجع اداری،
کافی است که آن موضوع مربوط به او و در حیطه عمل او باشد ،اعم از اینکه آگاه باشد یا خیر.
در صورت علم مرجع اداری به اجرایی نشدن تصمیم ،تقصیر وی محرز است و اگر جاهل یا در
اشتباه باشد  ،بهسبب بی دقتی یا عدم بررسی ،مسئول است.

 .3- 4رابطه سببیت میان اعتماد زیانبار و زیان
شرط سوم برای تحقق مسئو لیت مدنی ،وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر است.
منظور از سبب ،سبب تام یا علت تامه نیست  ،بلکه عاملی است که ضرر مستند به رفتار اوست
و عرف خسارت را به وی نسبت میدهد (صفایی و رحیمی .)192 :1392 ،بنابراین اگر دادگاه
به این نتیجه برسد که حتی اگر عدول یا لغو تصمیم هم صورت نمیگرفت ،باز مدعی در
همان وضعیت قرار داشت  ،رابطه سببیت بین عملکرد مرجع اداری و ضرر منتفی است
( .)Caldwell,1986: 253تفاوت اساسی رابطه سببت در مسئولیت ناشی از نقض اعتماد با سبب
در سایر موارد مسئولیت  ،این است که برای احراز آن باید دو رابطه را بررسی کر د و عدم
احراز هریک به معنای فقدان رابطه سببیت است و این موضوع را میتوان ناشی از این امر
دانست که زیانهای اتکایی از باب تسبیب قابلیت مطالبه پیدا میکنند .ازاینرو باید اول رابطه
بین فعل زیانبار و اعتماد معقول و در مرحله دوم رابطه بین اعتماد ایجادشده و هزینه و
اقدامات صورت گرفته احراز شود .بین اعتماد از یک جهت و هزینه و اقدامات صورتگرفته از
جهت دیگر باید رابطه سببیت وجود داشته باشد .بنابراین اگر اعتماد ناشی از فعل زیانبار ایجاد
شود و شخص نیز به آن اتکا کند  ،ولی اقدامات صورتگرفته ربطی به اعتماد مذکور نداشته
باشد  ،مانند اینکه شخص با اعتماد به تصمیم دولت ،برای تهیه وجه نقد خودروی خود را
بفروشد ،درحالیکه قصد فروش خودرو را از قبل نیز داشته و اعالن دولت صرفاً سبب تسریع
در این امر شده باشد ،زیانهای وارده جبرانشدنی نخواهد بود.

 .1- 3- 4معقول بودن اعتماد
ضرر قابل جبران در زیان های اتکایی ضرری است که ناشی از اعتماد به رفتار یا اظهار دولت
حادث شده باشد .اگر این رابطه سببیت احراز نشود و رفتار طرف مقابل بههیچوجه تحت تأثیر
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فعل وی قرار نگرفته باشد و شخص زیان دیده بر مبنای اظهار عامل زیان اقدام نکرده باشد،
بلک ه با تکیه بر مهارت یا سنجش شخصی یا بر مبنای تحقیقات و بررسی خود اقدام به انعقاد
معامله کرده باشد ،خسارت قابل مطالبه نخواهد بود .صرف اعتماد کفایت نمیکند  ،بلکه اعتماد
نیز باید معقول باشد .برنامهریزی اشخاص و انتظارات آنها بر مبنای سازوکار قطعی نیست ،
بلکه ب راساس متغیرهاست ،برخالف مواردی که قانون حقی را برای اشخاص ایجاد میکند ؛
یعنی در بررسی معقول بودن اعتماد باید این مسئله را در نظر داشت که در صالحیتهای
گزینشی ،دولت اختیار دارد که از تصمیمات خود عدول کند و ممکن است سیاستهای کلی
دولت تغییر یابد

)2004: 85

 .(Knight,اگرچه اعتماد بهصورت سرمایهگذاری و با انجام فعل

رایجتر است  ،اعتماد میتواند بهصورت ترک فعل نیز محقق شود ( .)Craswell, 1996: 491علم
و آگاهی شخص مخاطب از اعالمهای خالف واقع ،نحوه بیان اعالمها و اظهارات مثل کتبی یا
شفاهی بودن یا اعالم بهصورت رسم ی از طریق روزنامه ،تلویزیون و رسانههای جمعی یا
بهصورت غیررسمی از طریق تلفن یا نشستها میتواند در بررسی وصف معقول بودن اعتماد
و اتکا مؤثر باشد .توانایی و قدرت مخاطب نیز در ارزیابی معقول بودن میتواند مفید باشد .از
فعاالن اقتصادی حرفه ای و کارکنان دولت ان تظار می رود از شرایط و ضوابط تصمیمات و
اعالمهای اداری بیشتر از یک فرد عادی مطلع باشند.
آیا اعتماد و اتکا به تصمیمات ،اعالمها و اظهارنظرها در خصوص موضوعاتی که خارج از
اختیار مرجع یا مأمور اعالمکننده قرار دارد  ،معقول ا ست یا خیر؟ تصمیمات خارج از صالحیت
مرجع تصویبکننده بیشک فاقد اعتبار بوده و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.
ازاینرو از یک نظر اعتماد و اتکا به یک امر غیرقانونی و فاقد اعتبار  ،بالوجه و غیرمنطقی است
و از سوی دیگر  ،نمیتوان انتظار داشت که افراد علم و اطالع کافی در خصوص صالحیت و
حدود اختیا رات مراجع اداری و مأموران آن داشته باشند و میتوان اتکای به آن را معقول
دانست .در جمع بین این دو میتوان گفت در مواردی که شخص از غیرقانونی بودن تصمیم یا
اعالم ،علم و اطالع داشته یا با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال باید آگاهی می داشت و
همچنین در مواردی که ظاهر امر غیرقانونی است ،نمیتوان اعتماد را معقول و مرجع اداری را
مسئول جبران خسارات دانست و در غیر این صورت میتوان تقصیر را منتسب به دولت یا
حتی مأمور اظهارکننده دانست.

 .2- 3- 4معقول بودن هزینه و اقدامات
هزینهها و اقدامات صورتگرفته نیز باید موصوف به وصف معقول بودن باشد .برای نمونه  ،در
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پی شکایت سازندگان فیلم سنتوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت سینمایی آن
وزارتخانه مبنی بر درخواست لغو ممنوعیت اکران فیلم مذکور و تصدیق خسارات وارده،
شعبه سوم دیوان عدالت اداری جلوگیری از اکران فیلم سنتوری را در حدود اختیارات ناشی از
آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم ،اسالید ،ویدئو و صدور پروانه نمایش 12دانست و شکایت
شکات در این مورد را رد کرد .اما در خصوص بخش دیگر شکایت در مورد تصدیق خسارت
در رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری قید شده است « :نظر به اینکه...برای تهیه فیلم مورد
بحث مبالغ زیادی از سوی شکات هزینه شده است تا موفق به دریافت پروانه مالکیت و پروانه
نمایش شده اند و در نتیجه بر اثر اقدام معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
ممانعت از اکران فیلم سنتوری که نمایش آن وسیله درآمد و کسب سود شکات بوده است
موجب ورود خسارت به آنان شده است ،بنابراین شکایت شکات در حد تصدیق خسارت به
آنان در نتیجه ممانعت از اکران فیلم سنتوری موجه تشخیص شده .»...بیشک هزینههایی قابل
مطالبه است که معقول باشد و هزینههای غیرمتعارف و غیرمعقول مانند تبلیغات خارج از عرف
سینمایی یا هزینهها ی سنگین پرداختی به بازیگران صرفاً تا سقف معقول قابل مطالبه خواهد
بود .نکته شایان توجه دیگر در این پرونده این است که با اینکه جلوگیری از اکران فیلم را در
حدود اختیارات قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دانسته است  ،اما خسارات وارده به
سازندگان فیلم تصدیق شده است .درحالیکه به ندرت لغو تصمیمهای قانونی مسئولیت
پرداخت خسارت را بهوجود میآورد  ،چراکه اگر اشخاص بتوانند بابت تصمیمات قانونی
غرامت مطالبه کنند ،تصمیمگیری مختل میشود .بنابراین در مواردی که لغو یک تصمیم در راه
تحقق منافع عمومی به خسارت نامتناسب و نام تعارف به اشخاص محدودی منجر شود  ،بهنظر
می رسد الزام دولت به جبران خسارت منطقی باشد.

 .5شیوههای حمایت از زیاندیده
نظام های حقوقی مسئولیت مدنی کارکردهای مختلفی در ارتباط با زیان دیده ،واردکننده زیان و
جامعه دارند که میتوان به جبران خسارات و زیانهای زیان دیده و تسلی خاطر وی ،مجازات
واردکننده زیان و ارعاب وی از ارتکاب مجدد فعل زیانبار ،جنبه بازدارندگی نسبت به سایر
اشخاص و درونی کردن هزینههای اجتماعی حوادث و کاهش این هزینهها از طریق
بازدارندگی اقتصادی و توزیع ضرر ،اشاره کرد (بادینی .)113 :1383 ،شیوههای جب ران
خسارت در مسئولیت مدنی نیز براساس این کارکردها تعیین میشود .در حقوق اداری سه
شیوه حمایت از زیان دیده در خصوص انتظارات مشروع پیش بینی شده است .حمایت شکلی

33

فصلناهم دانش حقوق عمومی  /شماره 21

که بیشتر جنبه پیشگیری دارد تا جبران ؛ بدینمعنا که با الزام مرجع اداری به اقداماتی مانند
هشدار قبلی  ،مشورت با اشخاص ذی نفع ،استماع اظهارات آنها و اطالعرسانی شفاف میتوان
از ایجاد انتظار و اتکای بیمورد به اعالمها و تصمیمات جلوگیری کرد .دوم حمایت ماهوی،
بدین شکل که با ابطال یا لغو تصمیم یا اقدام مرجع اداری از انتظارات مشروع حمایت کرد
) .(Thomas, 2012: 6ابطال تصمیمات یا به دلیل مغایرت با قوانین ،مقررات و شرع یا خروج از
صالحیت مرجع تصویبکننده است .تصمیماتی که با خروج از صالحیت یا قانون تصویب
میشوند  ،هرم هنجارهای حقوقی را نقض و حاکمیت قانون را مخدوش کرده و اعتماد عمومی
به نظام حقوقی را تهدید میکند .با ابطال مصوبات تمامی اعمال ،اقدامات و تصمیماتی که بر
مبنای مصوبه باطل شده اتخاذ و اجرا شده است نیز باطل خواهد شد .در این شیوه حمایتی
وقوع ضرر الزامی نیست .سومین شیوه حمایت  ،ترمیمی است (شونبرگ .)29 :2118 ،در این
شیوه که مستلزم ورود خسارت مادی و معنوی ،لطمات ف یزیکی و زیانهای اقتصادی به
شخص مخاطب است ،مرجع اداری ملزم به جبران خسارت اشخاصی میشود که با اتکا و
اعتماد به اقدامات مرجع اداری متحمل ضرر و زیان شده اند .در مسئولیت مدنی ناشی از نقض
اعتماد در خصوص نحوه جبران خسارت به شرح ذیل اقدام میشود.

 .1- 5پرداخت معادل هزینهها
هزینههایی که طرف با حسن نیت پرداخت کرده ،مانند هزینههای داللی ،تنظیم سند رسمی،
هزینههای حملونقل و نگهداری کاال در حکم تلف هستند  ،چراکه این هزینهها از دارایی او
خارج شده و متناسب با آن عوضی هم وارد دارایی نش ده است .از طرفی ،هزینههای مذکور
در راستای اعالمها و تصمیمات مرجع اداری انجام گرفته و عرف آنها را منتسب به وی
می داند .برای مثال در پرونده کالسه  92/231دیوان عدالت اداری ،مالکا ن بعد از اخذ سند
مالکیت با اعمال ماده  111قانون شهرداریها برای  431قطعه تفکیک سند صادر میشود و
شورای عالی ش هرسازی نیز طرح احداث دو شهرک مسکونی را تصویب میکند و برخی
اشخاص بر مبنای پروانه شهرداری اقدام به ساختوساز میک نند .با ابطال پروانه صادره
خسارات زیادی به مالکان مانند مخارج صدور پروانه ،هزینههای کارشناسی ،نقشهکشی و
معماری و مصالح وارد شد که در حکم تلف است .در فرضی که شخص با وجود اخذ
مجوز ،از غیرقانونی بودن مجوز اخذشده مطلع باشد  ،مثل ساختوسازهای صورتگرفته در
حریم رودخانه در صورت ابطال مجوز و حکم بر تخریب ،بهسبب غیرمعقول بودن اتکا و
قاعده اقدام مطالبه خسارت منتفی است.
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 .2- 5جبران خسارت از دست دادن فرصت
ص رف فرصت به دست آوردن منفعت یا اجتناب از ضرر میتواند دارایی ارزشمندی محسوب
شود که از بین بردن آن با جمع سایر شرایط ،مسئولیت مدنی ایجاد میکند و عامل زیان باید از
عهده جبران خسارت برآید .در خصوص نحوه ارزیابی خسارات از دست دادن فرصت سه نظر
کلی بیان شده است :جبران کل خسارت ،در این روش خسارات صرف نظر از درجه احتمال و
بهطور کلی جبران میشود ؛ دوم تعیین خسارت براساس درجه احتمال ،در این روش خسارت
نهایی ایجادشده در نظر گرفته شده و درصد احتمال که زیان دیده شانس اجتناب از آن را
داشت نیز معین و به همان میزان درصد به زیان دیده خسارت پرداخت میشود (کاتوزیان،
 .)281 :1381سوم تعیین خسارت به طریق مستقل و مبلغ مقطوع که نفس فرصت ازدسترفته
بهعنوان زیان مستقل درنظر گرفته می شود .اگرچه قاضی برای تعیین میزان خسارت به درجه
احتمال توجه میکند  ،ارزیابی خسارت بهطور مستقل و بهعنو ان یک زیان خاص و مستقل
درنظر گرفته میشود .این روش منطقیتر است (کاظمی .)211 :1381 ،برای مثال در قضیه فیلم
سنتوری نمیتوان زیان عوامل و سازندگان فیلم در از دست دادن فرصت تهیه و ساخت یک
فیلم دیگر را نادیده گرفت و بیشک این خسارت غیر از زیان وارده ناشی از منافع
ممکن الحصول ناشی از فروش فیلم سنتوری خواهد بود.

 .3- 5جبران خسارت تغییر در وضعیت
در نگاه اول بهنظر می رسد این نوع خسارات قابل مطالبه نیستند  ،چون چنین معامالتی ناشی از
وضعیت مالی شخص بوده و رابطۀ سببیت میان تقصیر مرجع اداری با ضررهای ناشی از این
معامالت عرفا محرز نیست .با این حال نمیتوان این خسارات را بهطور کلی نادیده گرفت و
به طور مطلق حکم به عدم قابلیت جبران داد .در فرضی که شخص به اعتماد تصمیم استخدامی
جدید ،از شغل سابق خود استعفا می دهد ،رابطه سببیت عرفی محرز بهنظر میرسد .بنابراین
مالک در قابلیت مطالبه ،قابلیت انتساب عرفی است .برای مثال در خصوص ثبتنام انتخابات
اسفند  ، 1394وزیر کشور طی دستورالعملی مقرر کرد که « با توجه به برنامهریزیهای
صورتگرفته برای برگزاری انتخابات و بهمنظور جلوگیری از بروز هرگونه شائبه و شبهه
دخالت مدیران اجرایی در انتخابات ضروری است به کلیه مدیران ابالغ شود که مدیران که
قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند می بایست حداکثر تا اوایل اسفندماه سال جاری
( ) 1393نسبت به استعفا از سمت خود اقدام نمایند .بدیهی است استعفای افراد مذکور برای
انجام فعالیتهای انتخاباتی بعد از تاریخ یادشده پذیرفته نخواهد شد» .درحالیکه بند «الف»
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ماده  29قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مقرر می دارد « :اشخاص زیر (مدیران اجرایی)
از داوطلب شدن در حوزههای انتخابی سراسر کشور محروم اند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل
از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و بههیچوجه در آن پست شاغل نباشند .»...دیوان عدالت
اداری وفق رأی شماره  411مورخ  1394/4/8با توجه به اینکه انتخابات مجلس شورای
اسالمی در اسفندماه  1394است و مطابق بند «الف» ماده  29قانون انتخابات مدیران اجرایی
می باید شش ماه قبل از ثبت نام نسبت به استعفا از سمت خود اقدام کنند ،ازاینرو دستورالعمل
صادرشده از سوی وزیر کشور را مغایر با قانون تشخیص داد و ابطال نکر د .حال اشخاصی که
با اعتماد و اتکای به این مصوبه از سمت خود استعفا کردهاند  ،میتوانند بهمنظور تغییر در
وضعیت خود خسارت مطالبه ک نند و عرف نیز رابطه سببیت بین دستورالعمل صادره و
استعفای شخص را محرز می داند.

نتیجهگیری
ممکن است اشخاص با اعتماد به تصمیم  ،عملکرد یا اعالمهای دولت ،اقداماتی را انجام دهند
و عدول از تصمیمها ،اتخاذ تصمیمهای مغایر ،عدم اجرا یا اجرای ناقص آنها سبب ورود
خسارت شود .برخالف نظریه انتظارات مشروع که براساس آن ورود ضرر شرط نیست ،در
مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به مانند سایر مصادیق مسئولیت مدنی ،شرط اول ،ورود
خسارت به خواهان است .این خسارات ممکن است شامل هزینههای صورتگرفته ،از دست
دادن فرصت ،تغییر در وضعیت و خسارات معنوی باشد .اقتضای اصل حاکمیت قانون این
است که تصمیمات اتخاذشده توسط دولت در چارچوب صالحیت ،مطابق قانون و قابل اجرا
باشد ،بنابراین اتخاذ تصمیم غیرقانونی ،خارج از صالحیت ،عدول غیرموجه از تصمیمات یا
تصمیمگیریهای متعارض میتواند تقصیر محسوب شود .برای احراز رابطه سببیت ،معقول
بودن اعت ماد خواهان و نیز معقول بودن هزینهها شرط است ،بهنحوی که عرفاً خسارات قابل
انتساب و استناد به تقصیر دولت باشد .ازاینرو دولت ملزم به جبران خسارت اشخاصی است
که با اتکا و اعتماد به اقدامات دولت متحمل ضرر و زیان شدهاند .هرچند رویه قضایی در
برخورد با خسارات ناشی از نقض اعتماد با احتیاط عمل میکند  ،اما مصادیق قیدشده داللت
بر این دارد که جامعه حقوقی ظرفیت پذیرش چنین امری را دارد و شناخت مسئولیت مدنی
ناشی از نقض اعتماد برای دولت ،نهتنها منافاتی با اقتدار و اعمال حاکمیت دولت ندارد
(چراکه هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد ،جبران خسارت شهروندان زیان دیده از
تصمیمات دولت است و نه محدود کردن اقتدار حاکمیت)  ،بلکه کارکرد بازدارندگی مسئولیت
مدنی میتواند کیفیت تصمیمگیریهای دولت را ارتقا دهد و از تغییر پی درپی خطمشیهای
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جاری جلوگیری کند .همچنین سبب افزایش اعتماد و ا طمینان شهروندان به مراجع عمومی
دولتی میشو د که این نیز خود انگیزه افراد برای مشارکت ،همیاری و پیروی را افزایش میدهد.
بنابراین پیشنهاد میشود قضات با توجه به قابلیتهای قانونی کشور با فرض تقصیر در موارد
غیرقانونی بودن تصمیم یا اعالمهای دولت و حتی در موارد قانونی بودن آنها با احراز تقصیر
و در صورت اثبات رابطه سببیت بین خسارات و قصور دولت یا حداقل قصور کارمند مربوط،
حکم به الزام به پرداخت ضرر و زیان صادر کند و در این زمینه عواملی مثل معقول بودن،
قابلیت پیشبینی ،نقش زیاندیده در بروز خسارات ،سوءاستفاده از ا ختیارات توسط مرجع
عمومی و مستقیم یا غیرمستقیم بودن خسارات میتواند بهعنوان ابزاری در تعدیل این نوع
خسارات به خصوص در جایی که منافع شخص فدای مصلحت جامعه میشود ،بهکار رود.
حتی میتوان در مواردی که خسارت وارده به منافع عمومی از ضرر وارده به اعتماد و اتکای
اشخاص بیشتر نیست و درصورتیکه منافاتی با خطمشیهای دولت نداشته باشد ،دولت را
ملزم به اعالم یا تصمیمها ی خود کرد؛ در واقع حمایت ماهوی را جایگزین حمایت ترمیمی
کرد ،چراکه پرداخت غرامت همیشه وسیلۀ مناسبی برای جبران خسارت نیست و همچنین
سبب اتالف بیت المال خواه د بود و الزام دولت به اجرای تصمیم یا اعالم خود میتواند شیوة
مناسبی برای جبران خسارت باشد.
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چکیده
در اصل  6قانون اساسی  ،یکی از شیوههای اداره کشور ،مراجعه به آرای عمومی و برگزاری
همهپرسی معرفی شده است .در همین زمینه  ،بند  3اصل  111قانون اساسی یکی از وظایف و
اختیارات مقام رهبری را صدور «فرمان همهپرسی» برشمرده است .ابهامات این بند سبب شده
است تا شمول صالحیت مقام رهبری در خصوص صدور فرمان همهپرسی تقن ینی موضوع
اصل  98قانون اساسی محل تأمل و اختالف نظر باشد .از هم ین رو سؤال اصلی این پژوهش به
تحلیل شمول صالحیت مقام رهبری در صدور فرمان همهپرسی اختصاص یافته است .پژوهش
حاضر در قالبی توصیفی  -تحل یلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای بر این باور است که
مستند به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و ادله حقوقی و همچنین با تمسک
به اطالق عبارت بند  3اصل  111قانون اساسی  ،محدود دانستن این صالحیت مقام رهبری به
صدور فرمان همهپرسی بازنگری در قانون اساسی صحیح نیست و شمول این صالحیت،
همهپرسی تقنینی موضوع اصل  98قانون اساسی را هم در برمیگیرد.
واژگان کلیدی :بند  3اصل  ، 111فرمان همهپرسی ،مقام رهبری  ،همهپرسی  ،همهپرسی تقنینی ،
همهپرسی اساسی.
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Abstract
According to the Article 6 of the Constitution, one of the methods of
governing the country is to refer to public opinion and hold a referendum. In
this regard, paragraph 3 of the Article 110 of the Constitution states that one
of the duties and powers of the Supreme Leader is to issue a "referendum
order". The ambiguities of this paragraph have led to some debates and
disagreements regarding the inclusion of the authority of the Supreme
Leader in the issuance of the legislative referendum order as the subject of
the Article 59 of the Constitution. Therefore, the main question of this
research is dedicated to the analysis of the competence of the Supreme
Leader in issuing a referendum order. The present study, through a
descriptive-analytical form and using library data, based on the detailed
negotiations of the Constitutional Review Council and the legal reasoning, as
well as adherence to the paragraph 3 of the Article 110 of the Constitution,
believes that the authority of the Supreme Leader is not limited just to issue
a referendum order on Constitutional revision, but includes the legislative
referendum set forth in the Article 59 of the Constitution.
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مقدمه
در اصل  96قانون اساسی بر حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش در
چارچوب شریعت الهی تصریح شده است .بر مبنای شناسایی چنین حقی برای مردم ،به
موجب بند  8اصل  3قانون اساسی  ،دولت جمهوری اسالمی ای ران موظف شده است تا زمی نه
مشارکت عامه مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی  ،اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی فراهم
سازد  .در راستای تحقق اصول مذکور ،در اصل  6قانون اساسی بر ضرورت اداره کشور با
اتکا به آرای عمومی تصریح شده و برای این منظور دو شیوه پیشبینی شده است ؛ یکی از
شیوههای اداره کشور با اتکا به آرای عمومی که در این اصل بیان شده  ،استفاده از نهاد
حقوقی «همهپرسی» است که البته تعیین موارد استفاده از آن به اصول دیگر قانون اساسی
احاله شده است.
با بررسی اصول قانون اساسی درمییابیم که دو نوع همهپرسی در اصول قانون اساسی شناسایی
شده است .1 :همهپرسی تقنینی مندرج در اصل  98قانون اساسی و  .2همهپرسی اساسی
مندرج در اصل  111قانون اساسی .در جریان بازنگری قانون اساسی در سال  ، 1368بند 3
اصل  111قانون اساسی به این اصل اضافه شد و در قانون اساسی مصوب  1398این صالحیت
در شمار وظایف و اختیارات مقام رهبری تصریح نشده بود .اضافه شدن صالحیت صدور
فرمان همهپرسی به اصل  111قانون اساسی و الحاق همزمان آن با الحاق اصل  111قانون
اساسی (ترتیبات بازنگری در قانون اساسی) ،سبب بروز اختالفنظرهایی بین حقوقدانان در
خصوص شمول و گستره این صالحیت شده است .برخی حقوقدانان الحاق همزمان عبارت
بند  3اصل  111و اصل  111قانون اساسی را قرینهای مبنی بر شمول حکم بند  3اصل 111
نسبت به همهپرسی بازنگری قانون اساسی قلمداد کرده و شمول حکم این بند را منصرف از
همهپرسی تقنینی دانسته اند (هاشمی  .)12 :1383 ،در مقابل ،برخی دیگر با استناد به اطالق بند
 ، 3این صالحیت مقام رهبری را شامل هر نوع همهپرسی اعم از همهپرسی تقنینی یا اصالح
قانون اساسی دانسته اند (محسنی  141 :1389 ،؛ مهرپور.)131 :1381 ،
بنابر اختالفنظرهای مذکور ،بررسی گستره و شمول صالحیت مقام رهبری در صدور فرمان
همهپرسی از موضوعات نیازمند تأمل و بررسی است که فارغ از دستاوردهای نظری آن برای
نظام حقوقی  ،مبین این مطلب است که اعمال قوه مقننه از طریق همهپرسی پس از تصویب
مجلس و تأیید شورای نگهبان مفید الزام ارجاع مصوبه به همهپرسی نیست و بر همین اساس
در نظام جمهوری اسالمی ایران ،اعمال قوه مقننه از طریق همهپرسی نیازمند فرایند دیگری نیز
است و آن صدور فرمان همهپرسی توسط مقام رهبری است.
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این پژوهش در قالب توص یفی  -تحلیلی در پی تحلیل گستره صالحیت مقام رهبری در صدور
فرمان همهپرسی و پاسخگویی به این پرسش اصلی است که آیا صالحیت مقام رهبری در
صدور فرمان همهپرسی  ،شامل همهپرسی موضوع اصل  98قانون اساسی میشود یا خیر؟
فرضیه نویسندگان این تحقیق آن است که مبتنی بر مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون
اساسی  ،اطالق بند  3اصل  111قانون اساسی و با استنا د به ادله حقوقی دیگر ،شمول صالحیت
مقام رهبری عالوه بر صالحیت صدور فرمان همهپرسی بازنگری در قانون اساسی  ،صالحیت
صدور فرمان همهپرسی تقن ینی را در برمیگیرد.
بنابر بررسی انجامگرفته  ،هرچند در برخی کتابهای حقوق اساسی به اجمال و گذرا بر شمول
یا عدم شمول صال حیت مقام رهبری در صدور فرمان همهپرسی تقنینی پرداخته شده  ،اما
تاکنون مبتنی بر فرضیه این تحقیق مبنی بر پذیرش شمول صالحیت مقام رهبری در صدور
فرمان همهپرسی موضوع اصل  ، 98ادله مخالفان این فرضیه ،بهصورت منسجم و با عطف توجه
به مباحث مطرحشده در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی تحلیل و بررسی
نشده است .افزونبر این ،سایر استناداتی که ممکن است از مشروح مذاکرات شورای بازنگری
قانون اساسی مبنی بر عدم شمول صالحیت مقام رهبری در صدور فرمان همهپرسی تقنینی
مورد استناد قرار گیرد نیز تبیین و تحلیل شده است.
بهمنظور پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش ،ابتدا مفهوم همهپرسی و انواع آن در نظام حقوقی
جمهوری اسالمی ایران و مفهوم اصطالح «فرمان همهپرسی در بند  3اصل  »111تب یین میشود،
سپس مبانی موجهه واگذاری صالحیت صدور فرمان همهپرسی به مقام رهبری مطالعه و در
نهایت شمول صالحیت مقام رهبری در صدور فرمان همهپرسی تقن ینی تحلیل و بررسی میشود.

 .1مفهومشناسي
اولین گام ضروری در این پژوهش ،تبیینی از مفاهیم موردنظر از واژگان کلیدی آن است تا از
این طریق فهم مشترکی میان نویسنده و خوانده ایجاد شود .از همین رو  ،در ادامه به واکاوی
مفهوم «همهپرسی» و انواع آن و تبیین مفهوم اصطالح «فرمان همهپرسی در بند  3اصل »111
پ رداخته میشود.

 .1- 1مفهوم همهپرسي و انواع آن در نظام جمهوری اسالمي ایران
واژه «همهپرسی» معادل واژه انگلیسی «رفراندوم» است .از نظر اصطالحی اندیشمندان حقوقی
و سیاسی تعاریف متعددی از این مفهوم ارائه کردهاند .برخی همهپرسی را به «معنای مراجعه به
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آرای ملت در امور مربوط به قانونگذاری و غیر آن» تعریف کرده اند (جعفری ل نگرودی ،
 .)331 :1381برخی دیگر همهپرسی را به معنای «رجوع به آرای عمومی و مشورت گرفتن
مستقیم از مردم در مورد وضع قانون یا تغییر و اصالح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در
خصوص مسائل مهم مملکتی» قلمداد کرده اند (قاضی  .)121 :1388 ،برخی دیگر همهپرسی را
«رأیگیری مستقیم از همه اعضاى تشکیل دهنده یک سازمان یا جامعه براى رد یا تصویب
سیاستی که رهبران یا نمای ندگان پیشنهاد کردهاند» (آشوری  ، )321 :1381 ،تعریف کرده اند .در
تعریفی دیگر نیز همهپرسی مراجعه مستقیم به عموم شهروندان یک کشور برای دریافت بدون
واسطه پاسخ آنان به پرسشی خاص دانسته شده است که این پرسش میتواند در مورد قوانین
(اساسی یا عادی) یا در مورد موضوعی بسیار مهم باشد که همراهی افکار عمومی در اجرای
آن اهمیتی ویژه دارد (اسماعیلی .)21 :1382 ،
همانطورکه در تعاریف مذکور مشاهده میشود ،برداشتهایی در تعریف همهپرسی بیان
شده است که در مجموع با استناد به تعاریف مذکور و وجوه اشتراک و اختالف آنها و در
مقام تعریف همهپرسی بهعنوان یکی از اشکال اِعمال مردمساالری مستقیم در نظامهای
مردمساالر نیمهمستقیم میتوان همهپرسی را بهعنوان یک نهاد حقوقی  -سیاسی اینگونه
تعریف کرد :همهپرسی از شیوههای مراجعه مستقیم به آرای عمومی است که توسط نهادهای
حاکم در کشور از طریق نظرخواهی مستقیم از مردم درباره پذیرش یا رد موضوعی خاص
صورت میگیرد.
همهپرسى را مىتوان از نظرگاههای مختلفی دستهبندی کرد .همهپرسی از نظر میزان اعتبار
نتیجه آن به دو گونهی «مشورتى» و «تصویبى» تقسیم میشود .درصورتیکه همهپرسى پیش از
شکلگیرى قانون ،براى اخذ نظر مردم اس تفاده شود  ،به آن «همهپرسى مشورتى» گوی ند .در این
حالت هرگاه به سؤال طرحشده رأى مثبت داده شود ،خود بهتنهایی نمىتواند قاعده موردنظر را
به گونه استقراریافته آن الزامآور سازد ،بلکه بهصورت طرح یا الیحه باید توسط مراجع
قانونگذاری به تصویب برسد .درصورتىکه اکثریت شهروندان به متن قانونی رأی دهند و آن
را تصویب کنند و بدون تصویب مؤخر مجلس آن را الزم االجرا نمای ند ،به آن «همهپرسى
تصویبى» میگویند (قاضی .)121 :1388 ،
همهپرسی از منظر اختیار دولت در برگزاری آن نیز به دو نوع «اختیاری» و « اجباری» تقسیم
میشود .همهپرسی اختیاری هنگامی است که قوه مقننه به اختیار خود ،قانونی را که تصویب
کرده است  ،به معرض قضاوت عمومی میگذارد تا ملت درباره آن نفیاً و اثباتاً اظهارنظر کند
(طباطبائی مؤتمنی  .)12 :1386 ،به تعبیر دقیقتر در همهپرسی اختیاری  ،قانون به مجلس
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قانونگذاری یا دولت این اختیار را میدهد تا در امور مهم و سرنوشتساز به آرای عمومی
مراجعه کنند تا مردم در آن خصوص تصمیمگیری کنند .در مقابل همهپرسی اجباری هنگامی
معنادار میشو د که مطابق قانون اساسی  ،قانون مصوب پارلمان یا بعضی امور باید به همهپرسی
گذاشته شود تا ملت درباره آن اظهارنظر کنند (طباطبائی مؤتمنی .)12 :1386 ،
همهپرسی از نظر موضوعی که به همهپرسی گذاشته میشود نیز به دو صورت «همهپرسی
تقنینی» و «همهپرسی اساسی» قابل دسته بندی است .موضوع همهپرسی تقنینی تصویب یا
اصالح قانون عادی است .بهعبارت دیگر ،همهپرسی تقنینی هنگامی صورت میگیرد که در
مسائل مهم ،امر قانونگذاری به آرای عمومی گذاشته شود (هاشمی  .)12 :1383 ،موضوع
همهپرسی اساسی تصویب ،اصالح یا تجدیدنظر در قانون اساسی است (خدایی  43 :1381 ،؛
هاشمی .)11 :1383 ،
از منظر نحوه طرح سؤال نیز همهپرسی ،بهصورت « دوگزینهای» مطرح میشود و مردم از میان
آن دو گزینه ،یکی از آنها را انتخاب میکنند (هاشمی .)233- 232 :1381 ،
با توجه به دستهبندیهای مختلف مطرحشده و بنابر تشریفات همهپرسی موضوع اصل 98
که در قانون همهپرسی مصوب  1368/4/4آمده است  ،همهپرسی مذکور در این اصل را
میتوان همهپرسی «تقنینی» « ،تصویبی»  « ،اختیاری» و « دو گزینهای» بهشمار آورد .توضیح
آنکه اوالً طبق اصل  98قانون اساسی که یکی از طرق اعمال قوه مقننه را از طریق همهپرسی
و مراجعه مستقیم به آرای عمومی دانسته است ،میتوان گفت که موضوع این نوع
همهپرسی ،تقنینی است؛ ثانیاً ازآنجا که بعد از تصویب درخواست همهپرسی توسط دوسوم
مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان ،رأی مردم ،سبب تصویب نهایی مصوبه مجلس
میشود ،میتوان گفت که این نوع همهپرسی تصویبی است ؛ ثالثاً با توجه به آنکه مسیر
اصلی قانونگذاری در اصل  98از طریق مجلس شور ای اسالمی مشخص میشود و در اصل
 98نیز بیان شده که اعمال قوه مقننه «ممکن است» از راه همهپرسی صورت پذیرد ،این نوع
همهپرسی ،اختیاری است و مراجع صالحیتدار بهمنظور ارائه درخواست برگزاری این
همهپرسی تکلیفی در برگزاری آن ندارند ؛ رابعاً شکل طرح سؤال به رسمیت شناختهشده در
قانون همهپرسی روش دوگزینه ای (آری یا نه) است.
از طرف دیگر در مقام تطبیق همهپرسی بازنگری در قانون اساسی با گونههای مختلف
همهپرسی ذکرشده  ،باید گفت که همهپرسی بازنگری در قانون اساسی یک همهپرسی
«تصویبی»  « ،دو گزینهای» و « اجباری» است .توضیح آنکه ،اوالً با توجه به اینکه پس از تصویب
موضوعات بازنگری در قانون اساسی در شورای بازنگری و تأیید و امضای مقام رهبری ،
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برگزاری همهپرسی و رأی مثبت اکثریت مطلق شرکتکنندگان  ،این مصوبه ،تصویبشده
قلمداد میشود ،ازاینرو میتوان گفت که این نوع همهپرسی تصویبی است ؛ ثانیاً شکل طرح
سؤال به رسمیت شناختهشده در قانون همهپرسی ،روش دوگزینه ای (آری یا نه) است؛ ثالثاً
ازآن جا که در اصل  111قانون اساسی یکی از مراحل تحقق بازنگری در قانون اساسی،
برگزاری همهپرسی دانسته شده ،ازاینرو در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در این اصل،
برگزاری همهپرسی ،اجباری است.

 .2- 1مفهوم « فرمان همهپرسي» در بند  3اصل  111قانون اساسي
پس از روشن شدن مفهوم اصطالح همهپرسی  ،موضوعی که ضرورت دارد تبیین شود و در
تحلیل گستره صالحیت مقام رهبری در صدور فرمان همهپرسی اثرگذار است ،مفهوم اصطالح
«فرمان همهپرسی» است .در توضیح این مفهوم باید گفت که تبیین مفهوم فرمان همهپرسی
تابعی از مفهوم همهپرسی است .بنابراین همانطورکه در بند قبل مشخص شد ،وجه مشترک
همه تعاریف ارائهشده از مفهوم همهپرسی و تعریف مختار ارائهشده از این مفهوم ،مراجعه
مستقیم به آرای عمومی است که این مراجعه در مرحله رأیگیری متعین میگردد .بر همین
اساس ،ازآنجا که اصطالح همهپرسی معادل با رجوع به آرای عمومی است ،از همین رو ،
ظهور فرمان همهپرسی نیز معادل با فرمان مرحله رأیگ یری قلمداد میشود .در تأیید این مطلب
میتوان به نسبت مفهومی اصطالح «همهپرسی» با اصطالح «مراجعه مستقیم به آرای مردم»
اشاره کرد که بهنظر میرسد قانونگذار اساسی  ،مفهوم واحدی از این دو اصطالح را در نظر
داشته است و از نظر وی این دو مفهوم بر معنای یکسانی داللت میکنند؛ بهگونهای که در
اصول  88 ، 98و  111قانون اساسی که قانونگذار مفهوم «همهپرسی» و «مراجعه به آرای
عمومی» را در کنار یکدیگر بهکار برده ،از مفهوم مراجعه مستقیم به آرای عمومی  ،مفهوم
همهپرسی را اراده کر ده است (فتاحی  33- 32 :1381 ،؛ منصوریان .)143 :1381 ،در تأیید این
برداشت میتوان به پرسش یکی از اعضای جلسه شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر
متفاوت بودن یا یکسان بودن مفاهیم همهپرسی و مراجعه به آرای عمومی اشاره کرد (صورت
مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ای ران ، 1381 ،ج )1461 :3
که در پاسخ به این پرسش ،بیان شده است که عطف مفهوم همهپرسی به مفهوم مراجعه به
آرای عمومی از باب «عطف تفسیری» است (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون
اساسی جمهوری اسالمی ای ران ، 1381 ،ج  ،)1461 :3بدینمعنا که مقصود از مراجعه به آرای
عمومی همان همه پرسی است و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند .البته شایان ذکر است که
برخالف اصل  88قانون اساسی ،در اصل  ، 98مفهوم مراجعه مستقیم به آرای عمومی به مفهوم
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همهپرسی عطف شده که میتوان این عطف را از باب «عطف عام بر خاص» تلقی کر د که البته
تفاوتی در قصد قانون گذار از افاده معنایی یکسان این دو مفهوم با یکدیگر نمیکند.
در مقابل این نگاه ممکن است با مقایسه مفهوم انتخابات بهمثابه مجموعه عملیاتی که همه
فرایندهای گزینشگری و اقدامات اجرایی انتخابات از مرحله تهیه مقدمات برگزاری انتخابات،
ثبت نام و بررسی صالحیتها ،تبلیغات ،اخذ رأی و شمارش آرا تا صدور اعتبارنامه منتخبان را
در برمیگیرد (راسخ ،) 113 :1381 ،گفته شود که صدور دستور آغاز انتخابات معادل با صدور
فرمان آغاز فرایند انتخابات است که اولین مرحله از مراحل انتخابات محسوب میشود و بر
همین اساس اینگونه نتیجهگیری شود که صدور فرمان همهپرسی در بند  3اصل  111معادل با
صدور فرمان آغاز فرایند بازنگری بوده که این صالحیت نیز در صدر اصل  111قانون اساسی
برای مقام رهبری پیشبینی شده است .بنابراین هدف اعضای شورای بازنگری از الحاق بند 3
اصل  ، 111پیش بینی صالحیت جدیدی برای مقام رهبری نبوده است ،بلکه آنها به دنبال
شناسایی رسمی اقدام حضرت امام خمینی (ره) بهمنظور صدور فرمان آغاز فرایند بازنگری
بوده اند که به این صالحیت نیز در صدر اصل  111قانون اساسی تصریح شده است
( ابریشمیراد و نیکونهاد .)412- 381 :1388 ،در واقع مطابق این فرض ،صدور فرمان
همهپرسی توسط مقام رهبری  ،در اصل  111قانون اساسی بهمثابه صدور فرمان آغاز فرای ند
بازنگری در قانون اساسی قلمداد میشود ( ابریشمیراد و نیکونهاد .)381- 389 :1388 ،این در
حالی است که موضوع بازنگری مطرح در اصل  111قانون اساسی  ،فرای ندی متشکل از چندین
مرحله مانند تشخیص ضرورت بازنگری  ،ابتکار بازنگری  ،تصویب موارد اصالح یا تتمیم قانون
اساسی در شورای بازنگری و تأیید و امضای مصوبات شورای بازنگری توسط مقام رهبری
است که در این میان ،مرحله همهپرسی و رأیگیری نیز آخرین مرحله فرایند بازنگری
محسوب میشود و در عرض دیگر مراحل قرار دارد و برگزاری آن نیز مستلزم صدور فرمان
همهپرسی توسط مقام رهبری است .از طرف دیگر ،موضوع قانونگذاری اصل  98قانون
اساسی نیز بهمثابه یک فرای ند ،از مراحل مختلفی همچون ابتکار همهپرسی تقنینی  ،تصویب
درخواست مراجعه به آرای عمومی  ،نظارت شورای نگهبان بر مصوبه همهپرسی تقنینی و غیره
تشک یل شده است که در این میان ،همهپرسی و رأیگیری آخرین جزء فرایند قانونگذاری
است که به عقیده نویسندگان این مقاله برگزاری آن منوط به صدور فرمان همهپرسی توسط
مقام رهبری است .بنابراین ،این مطلب که گفته شود فرمان همهپرسی شروع فرای ند بازنگری
قانون اساسی در اصل  111قانون اساسی ( ابریشمیراد و نیکونهاد )412 :1388 ،و شروع فرایند
قانونگذاری در اصل  98است ،صحیح نیست .البته الزم است به این نکته توجه شود که
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برگزاری مرحله همهپرسی و مراجعه به آرای عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران یک
مرحله فرای ندمحور است که برگزاری آن پس از صدور فرمان همهپرسی از چند مرحله مانند
تعیین و اعالم تاریخ برگزاری همهپرسی توسط وزارت کشور ضمن با هماهنگی شورای
نگهبان ،تشکیل هیأتهای اجرایی  ،تعیین تعداد و محل استقرار شعب ثبتنام و اخذ رأی ،
انتشار آگهی همهپرسی و نظارت بر همهپرسی تشکیل شده است .بنابراین در مقام جمعبندی
این بند میتوان گفت که صدور فرمان برگزاری همهپرسی معادل صدور فرمان مراجعه به رأی
مردم (رأیگیری) است که این مرحله خود از مجموعه مراحل الزم برای اجرای این مراجعه
تشک یل شده است.
با تبیین مفهوم مدنظر از فرمان همهپرسی ذکر این نکته الزم است که صالحیت مقام رهبری در
صدور فرمان همهپرسی برخالف نظر برخی حقوقدانان  ،صالحیت تشریفاتی نیست .برخی بر
این عقیده اند با توجه به اینکه در اصل  98قانون اساسی درخواست همهپرسی به تصویب
دوسوم مجموع نمایندگان موکول شده و در ماده  36قانون همهپرسی نیز انجام همهپرسی به
تصویب نمایندگان واگذار شده است  ،ازاینرو این همهپرسی با ابتکار و رأی مجلس انجام
میگیرد و در نتیجه در این فرایند ،صدور فرمان همهپرسی توسط مقام رهبری به عنوان یک
مرحلهی تشریفاتی تلقی میشو د (غمامی  .) 226 :1381 ،اما در مقابل نگاه مذکور باید گفت که
تصویب ارجاع موضوع به همهپرسی توسط مجلس شورای اسالمی با صدور فرمان همهپرسی
توسط مقام رهبری دو مرحله متفاوت از یکدیگر و مکمل فرایند تقنین از طریق همهپرسی
هستند ،بهگونه ای که تصویب مجلس ،شرط تمامکننده فرایند ارجاع به همهپرسی نیست  ،بلکه
برگزاری همهپرسی نیازمند صدور فرمان برگزاری همهپرسی توسط مقام رهبری است که البته
این صالحیت در زمره اختیارات مقام رهبری قرار دارد .در این فرض ،به عقیده نویسندگان ،به
صرف تصویب دوسوم نمای ندگان مجلس در ارجاع یک مسئله بسیار مهم به همهپرسی و تأیید
آن توسط شورای نگهبان ،لزوماً موضوع به همهپرسی ارجاع نخواهد شد؛ بلکه مقام رهبری در
صورت صالحدید فرمان همهپرسی را صادر خواهد کرد.

 .2مباني صالحیت مقام رهبری در صدور فرمان همهپرسي
پس از تبیین مفهوم و انواع همهپرسی در نظام جمهوری اسالمی ای ران ،آنچه محل تأمل بهنظر
میرسد ،تبیین مبانی و موجهات سپردن صالح یت صدور فرمان همهپرسی به مقام رهبری
است .در تبیین این مطلب باید گفت که مبتنی بر مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران و اقتضای
نظریه والیت مطلقه فقیه مصرح در اصل  91قانون اساسی میتوان گفت که بنابر دیدگاه
مشهور فقها ،والیت برای فقیه در حوزه امور عمومی به نحو اطالق جعل شده است و عموم
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مسائل و موضوعات متعلق به مصالح و منافع عمومی جامعه اسالمی را در برمیگیرد (خمینی ،
1418ق .)18 :بر این اساس در دستهبندی امور عمومی جامعه به سه دسته تقنینی  ،اجرایی و
قضایی  ،تمامی این شئون سهگانه و سایر نظامات و مناسبات حکومتی در چارچوب نظریه
والیت مطلقه فقیه در شمول شئون و ذیل والیت ولیفقیه قرار میگیرد (خمینی - 33 :1314 ،
 39؛ معرفت .)131 :1388 ،بر ای ن اساس ،هرچند مشروعیت اعمال قوای سهگانه و سایر
نظامات و مناسبات حکومتی  ،از طریق تنفیذ قانون اساسی توسط ولیفق یه تأمین شده است  ،اما
گفتنی است که مشروعیتبخشی در موضوع بحث حاضر  -مشروعیتبخشی به برگزاری
همهپرسی  -باید بهمثابه «یک فرایند» در نظر گرفته شود ،بهگونهای که با انجام هریک از مراحل
این فرای ند ،بخشی از مسیر مشروعیتبخشی به همهپرسی تأمین میشود .مبتنی بر نگاه
فرای ندمحور به مشروعیتبخشی به همهپرسی  ،امضا و تنفیذ قانون اساسی که در آن ،مفاد اصول
مربوط به قوه مقننه و مفاد اصل مربوط به بازنگری در قانون اساسی تنظیم شده ،اولین مرحله
از فرایند مشروعیتبخشی محسوب میشود و بدینترتیب مشروع بودن برگزاری همهپرسی
نیازمند وجود مرحله دیگری در تکمیل این فرای ند است و آن صدور فرمان همهپرسی توسط
مقام رهبری است .نتیجه آنکه ،تردیدی در تسری مشروعیت به ارکان نظام با ا جرای قانون
اساسی ممضای ولیفقیه وجود ندارد  ،اما این مطلب در خصوص مشروع بودن برگزاری انواع
همهپرسی تمام نیست و یکی از مراحل و ارکان این تسری مشروعیت در خصوص برگزاری
همهپرسی  ،صدور فرمان همهپرسی توسط مقام رهبری است.
از طرف دیگر ،علمای حقوق معتقدند که در مراجعه به آرای عمومی از طریق همهپرسی ،اتخاذ
تصمیم بر مدار گرایشهای هیجانی ،زودگذر و تحت تأثیر نطق و خطابه و روانشناسی شتابآلود
مردم صورت میپذیرد (قاضی  .)332 :1381 ،بر همین اساس و بهمنظور جلوگیری از وقوع
تصمیمگیریهای هیجانی و زودگذر اجتماعی ،صدور فرمان برگزاری همهپرسی در اغلب نظامهای
حقوقی در صالحیت رؤسای کشورها قرار داده میشود و ازآن جا که در نظام حقوقی جمهوری
اسالمی ای ران نیز صالحیت صدور فرمان همهپرسی فراتر از امور اجرایی حوزه ریاست جمهوری
است ،ازاینرو این کارویژه در صالحیت مقام رهبری قرار گرفته است (عمید زنجانی)181 :1389 ،
و بر همین اساس برگزاری همهپرسی تقنینی و بازنگری در قانون اساسی با فرمان همهپرسی توسط
مقام رهبری با الگوهای موجود در کشورهای مختلف تناسب بیشتری دارد.

 .3تحلیل شمول صالحیت مقام رهبری در صدور فرمان همهپرسي
با مشخص شدن مفهوم اصطالح فرمان همهپرسی و مبانی واگذاری این صالحیت به مقام
رهبری  ،آنچه محل تأمل بهنظر میرسد ،تبیین و تحلیل شمول صالحیت مقام رهبری در
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صدور فرمان همهپرسی موضوع اصل  98قانون اساسی و پاسخگویی به این پرسش است که
مقام رهبری عالوه بر صالحیت صدور فرمان همهپرسی بازنگری در قانون اساسی که قدر
متیقن این صالحیت مقام رهبری است ،آیا صالحیت صدور فرمان همهپرسی تقنینی را بر
عهده دارد یا خیر؟
در پاسخ به پرسش مذکور برخی حقوقدانان با استناد به الحاق همزمان بند  3اصل  111قانون
اساسی با اصل  111قانون اساسی و با عنایت به اینکه در ماده  36قانون همهپرسی درخواست
برگزاری همهپرسی محدود به درخواست رئیس جمهور یا صد نفر از نمای ندگان مجلس شده،
صالحیت م ندرج در بند  3اصل  111را منصرف از همهپرسی موضوع اصل  98قانون اساسی
دانسته و در مقام اثبات مدعیات خویش دالیلی را مطرح کرده اند (رستمی  183 :1381 ،؛
هاشمی .)13 :1383 ،
این گروه معتقدند با توجه به ای نکه از یک سو در اصل  98قانون اساسی از اصطالح
« درخواست مراجعه به آرای عمومی» استفاده شده و از سوی دیگر در ماده  36قانون
همهپرسی  ،درخواست مذکور فقط محدود به پ یشنهاد رئیس جمهور یا صد تن از نمای ندگان
مجلس شورای اسالمی دانسته شده است ،ازاینرو شناسایی صالحیت صدور فرمان همهپرسی
توسط مقام رهبری در مورد این نوع همهپرسی با صالحیت رئیس جمهور یا صد نفر از
نمایندگان مجلس در تعارض قرار دارد و در نتیجه اختیار رهبر شامل همهپرسی تقن ینی موضوع
اصل  98قانون اساسی نمیشو د (هاشمی .)13 :1383 ،
در مقابل نگاه مزبور و در مقام تبیین شمول صالحیت صدور فرمان همهپرسی نسبت به
همهپرسی موضوع اصل  98قانون اساسی باید بیان گفت که این نظر که صدور فرمان
همه پرسی توسط مقام رهبری را معارض با پیشنهاد رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان
می داند ،صحیح به نظر نمیرسد ،چراکه این نظر پیشنهاد رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان
مجلس جهت ارجاع مصوبه مجلس به همهپرسی را بهمثابه صدور فرمان همهپرسی تصور کرده
و بر همین اساس حکم به تعارض میان صالحیت مندرج در بند  3اصل  111و مقامات صالح
جهت پیشنهاد رجوع به همهپرسی داده است؛ این در حالی است که ابتکار درخواست و
پیشنهاد رئیس جمهور یا صد نماینده مجلس ،موضوعِ متعلق همهپرسی نیست که با فرمان
همهپرسی د ر تعارض قرار گیرد ،بلکه خود ،به موضوع دیگری یعنی به تصویب و تقنین یک
مسئله بسیار مهم از طریق همهپرسی تعلق دارد که همهپرسی نیز از عناصر تقنین بهشمار
میآید .توضیح آنکه تقنین از طریق همهپرسی فرایندی است که خود از عناصر و اجزای
متفاوتی تشکیل شده است که د ر میان این عناصر ،رجوع به همهپرسی و رأیگیری آخرین
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جزء این فرایند محسوب میشو د و در کنار سایر عناصر این فرایند یعنی درخواست
رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان و تصویب توسط حداقل دوسوم مجموع نمایندگان
مجلس و تأیید شورای نگهبان قرار دارد .بر همین مبنا باید گفت که درخواست تقنین
مصوبهای از طریق همهپرسی با صدور فرمان همهپرسی دو مرحله مجزا هستند  ،بهگونهای که
درخواست یا پیشنهاد توسط رئیس جمهور یا صد نماینده ناظر بر تصویب یک مصوبه از طریق
همهپرسی و رجوع به آرای عمومی است و صدور فرمان همهپرسی در بند  3اصل  ، 111ناظر
بر مرحله رأیگیری و فرایند اجرایی همهپرسی تقنینی در مسائل بسیار مهم است .در نتیجه
باید بیان گفت که این دو جزء با یکدیگر تعارضی ندارند و هریک جزئی از اجزای فرای ند
تقنین از طریق همهپرسی را تشکیل میدهند و معنادار میکنند.
در پاسخ به این نظر که الحاق همزمان عبارت بند  3اصل  111و اصل  111قانون اساسی را
قری نهای مبنی بر شمول حکم بند  3اصل  111نسبت به همهپرسی بازنگری قانون اساسی قلمداد
کرده و شمول حکم این بند را منصرف از همهپرسی تقنینی دانسته اند ،باید گفت که:
اوالً قانونگذار اساسی در فرایند باز نگری قانون اساسی از وجود دو نوع همهپرسی در قانون
اساسی اطالع داشته است و چنانچه می خواست صالحیت مقام رهبری را مقید به اصل 111
قانون اساسی کند ،باید بهصراحت ذکر میکرد؛ چراکه امکان برداشت اطالق از عبارت
همهپرسی در اصل  111وجود داشت.
ثانیاً توضیح مخبر کمیسیون رهبری در خصوص صالحیت صدور فرمان همهپرسی برای مقام
رهبری با بیان این جمله «مسئله صدور فرمان همه پرسی که مرجعی باید باشد که دستور بدهد که
همهپرسی انجام بشود ،کما اینکه در مسئله بازنگری در قانون اساسی آقایان عنایت فرموده بودند
این هم از اختیارات مقام رهبری دانسته شد» (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران :1381 ،ج  ، )691 :2گویای آن است که این کمیسیون درصدد
شناسایی مرجعی برای صدور فرمان همهپرسی بهطور مطلق برآمده و لذا با استناد به عبارت «کما
اینکه در مسئله بازنگری در قانون اساسی » ...نمیتوان به این مطلب قائل شد که نظر ایشان صرفاً
ناظر بر همهپرسی بازنگری در قانون اساسی بوده است ،بلکه ایشان در ادامه بیان لزوم وجود
مرجعی جهت صدور فرمان همهپرسی  ،از باب بیان نمونه چنین صالحیتی برای مقام رهبری با
استفاده از عبارت «کما ای نکه  ...این هم از اختیارات مقام رهبری دانسته شد» به مسئله بازنگری
در قانون اساسی و صالحیت این مقام در صدور فرمان همهپرسی بهمنظور ارجاع مصوبه شورای
بازنگری به همهپرسی اشاره کردند و در مقام نفی شمول صالحیت صدور فرمان همهپرسی
نسبت به همهپرسی تقنینی نبودند .ممکن است در خصوص این عبارت مخبر کمیسیون رهبری
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در مذاکرات شورای بازنگری مربوط به صالحیتهای مقام رهبری مبنی بر «کما اینکه در مسئله
بازنگری در قانون اساسی آقایان عنایت فرموده بودند این هم از اختیارات مقام رهبری دانسته
شد»  ،این ایراد مطرح شود که در جلسه گفتوگو در خصوص مسئله بازنگری در قانون اساسی
(جلسه قبل) ،هیچگونه مطلبی در خصوص فرمان همهپرسی در بازنگری قانون اساسی توسط
اعضای جلسه مطرح نشده است و بر همین اساس ،این مطلبِ مخبر کمیسیون رهبری که بهعنوان
نمونه به عنایت آقایان به آن مذاکرات در خصوص فرمان همهپرسی اشاره میکنند ،دقیق و
صحیح نیست .در پاسخ باید بیان گفت که این مطلب صحیح بهنظر نمیرسد ،چراکه در جلسه
مربوط به تصویب اصل بازنگری در قانون اساسی  ،یکی از نمایندگان در مقام اظهارنظر در
خصوص موضوع بازنگری در قانون اساسی به لزوم صدور فرمان همهپرسی توسط مقام رهبری
جهت مراجعه به همهپرسی اشاره کرده اند (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ، 1381 ،ج .)1681 :3
ثالثاً افزون بر دالیل مذکور ،مبتنی بر رویکرد تفسیری لفظگرایانه از عبارت بند  3اصل  111قانون
اساسی  ،میتوان با لحاظ شرایط مقدمات حکمت در علم اصول ،به اطالق این عبارت تمسک
جست و قائل به شمول این صالحیت به همهپرسی تقنی نی شد ؛ توضیح آنکه در علم اصول برای
تمسک به اطالق عبارات ،شرایطی مشتمل بر در مقام ب یان بودن گوی نده و نبود قرائن صارفه و
مقیده و امکان اطالقگیری از عبارت تحت عنوان «مقدمات حکمت» بیان شده است که در
صورت وجود این شرایط میتوان به اطالق یک عبارت تمسک کرد .در مقام تطبیق صالحیت
مندرج در عبارت بند  3اصل  111با شرایط مقدمات حکمت میتوان گفت که اوالً قانونگذار
اساسی در مقام بیان بوده و هنگام اساسیسازی صالحیت صدور فرمان همهپرسی  ،در خود
عبارت بند  3اصل  111ه یچگونه قید و قرینهای مبنی بر انصراف این صالحیت به همهپرسی
بازنگری قانون اساسی در نظر نگرفته ،ثانیاً در اصل  111قانون اساسی نیز به فرمان همهپرسی
تصریحی نشده تا صالحیت صدور فرمان همهپرسی منحصر در این اصل تلقی شود و صرفاً به
لزوم برگزاری همهپرسی تأکید شده و بر همین اساس ،قرینهای مبنی بر تقیید صالحیت صدور
فرمان همهپرسی به این اصل و انصراف از اصل  98قانون اساسی وجود ندارد ،ازاینرو نمیتوان
این صالحیت را محدود به یک نوع همهپرسی دانست ،بلکه این صالحیت را میبایست شامل
هر دو نوع همهپرسی مذکور در قانون اساسی اعم از همهپرسی تقنینی یا بازنگری در قانون
اساسی قلمداد کرد (محسنی  4 :1389 ،؛ مهرپور.)131 :1381 ،
ممکن است گفته شود که از مذاکرات شورای بازنگری مربوط به تصویب اصل  111قانون
اساسی که در آن به شناسایی لزوم عرضه مصوبات شورای بازنگری به همهپرسی پرداخته شده
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و برخی از اعضای این شورا نیز به لزوم صدور فرمان همهپرسی توسط مقام رهبری اشاره
کرده اند ،این مطلب به دست میآید که صالحیت صدور فرمان همهپرسی مندرج در بند  3اصل
 111قانون اساسی صرفاً ناظر بر موضوع همهپرسی بازنگری در قانون اساسی است و
همهپرسی تقنینی را در برنمیگیرد .اما در پاسخ باید گفت که اوالً اعضای شورای بازنگری در
موارد مذکور که به پیشنهاد و جود فرمان همهپرسی پرداختند ،دنبال این بوده اند که از این طریق
شبهه شمول ذیل اصل  98قانون اساسی مبنی بر لزوم تصویب مصوبه شورای بازنگری توسط
دوسوم مجموع نمایندگان مجلس را رفع کنند و در مقام بیان انحصار فرمان همهپرسی به
همهپرسی بازنگری قانون اساسی و نفی شمول آن به همهپرسی تقنینی نبوده اند .برای مثال یکی
از نمای ندگان در این خصوص میفرماید « :در هر حال این ابهام وجود دارد که آیا همهپرسی که
مربوط به بازنگری در قانون اساسی هم هست بعد از این تصویب در شورای بازنگری قانون
اساسی یا پس از تأیید مقام رهبری بایستی به تصویب دوسوم آراء مجلس برسد و بعد به
همهپرسی گذاشته بشود یا نه؟ این ابهام وجود دارد» (صورت مشروح مذاکرات شورای
بازنگ ری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ، 1381 ،ج  .)1689 :3بهمنظور تأکید بر این
مطلب ،نماینده دیگری مطرح میکند « اشکال این است که اآلن نظریهای در مجلس هست
خیلی از نمای ندگان چنین نظریه دارند که هرگونه همهپرسی را باید مجلس شورای اسالمی با
دوسوم تصویب کند .این نظریه وجود دارد .اوالً اینجا تصریح بشود که این مشمول آن اصل
نیست .این باید بشود ،به هر حال شبههای در ذهن افراد هست( .صورت مشروح مذاکرات
شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ، 1381 ،ج  .)1686 :3در نهایت بهمنظور
تأمین این نظرها  ،عبارت «رعایت ذیل اصل  98در بازنگری قانون اساسی الزم نیست»  ،مطرح
میشود و با کسب رأی اکثریت به تصویب میرسد.
ثانیاً نمیتوان به این استناد که در مشروح مذاکرات اصل  111قانون اساسی تنها بر لزوم ارجاع
مصوبات شورای بازنگری به همهپرسی تأکید شده و هیچگونه اشاره ای به همهپرسی تقنینی
نشده است و هیچگونه اصالحاتی هم در خصوص مفاد اصل  98در مورد پیش بینی صدور
فرمان همهپ رسی برای مقام رهبری انجام نگرفته است  ،صالحیت صدور فرمان همهپرسی را
محدود به همه پرسی بازنگری در قانون اساسی دانست ،چراکه همانطورکه در اصل  111قانون
اساسی به مرجع صدور فرمان همهپرسی اشاره نشده و مستند به بند  3اصل  111قانون اساسی
میتوان به صالحیت مقام رهبری در این زمینه پی برد  ،در اصل  98قانون اساسی نیز مرجع
صدور فرمان همهپرسی بیان نشده است و اطالق بند  3اصل  111این نوع همهپرسی را هم
شامل میشود .با وجود این در قوانین اساسی برخی کشورها بر شمول فرمان همهپرسی نسبت
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به تمامی همهپرسیهای مصرح در قانون اساسی تصریح شده است .بهطور مثال بخش 62
قانون اساسی اسپانیا در مقام بیان صالحیت برگزاری همهپرسی برای مقام پادشاه ،بر
عام الشمول بودن صدور فرمان همهپرسی به هرگونه همهپرسی شناساییشده در قانون اساسی
این کشور با عبارتپردازی «اعالم همهپرسی در موضوعات پیشبینی شده در قانون اساسی»
تصریح شده است .همچنین ماده  81قانون اساسی ایتالیا در این زمینه مقرر می دارد- ...« :
برگزاری همهپرسی را در مواردی که در قانون اسا سی مقرر گردیده است ،پیشنهاد میکند».

نتیجهگیری
با توجه به مطالب بیانشده ،الحاق همزمان صالحیت صدور فرمان همهپرسی موضوع بند 3
اصل  111قانون اساسی با اصل  111این قانون در سال  ، 1368برخالف نظر برخی حقوقدانان
که معتقد به شمول این صالحیت به همهپرسی بازنگری قانون اساسی و انصراف آن از
همهپرسی تقنینی موضوع اصل  98قانون اساسیاند ،صالحیت مقام رهبری در صدور فرمان
همهپرسی عالوهبر صالحیت صدور فرمان همهپرسی بازنگری در قانون اساسی  ،مشمول
صالحیت صدور فرمان همهپرسی تقنینی نیز میشود .در تأیید این ادعا ،مبتنی بر مبانی حقوقی
موجهه واگذاری صالحیت صدور فرمان همهپرسی به رؤسای کشورها و در نظام جمهوری
اسالمی ایران به مقام رهبری بهمنظور جلوگیری از وقوع تصمیمگیریهای هیجانی و زودگذر
اجتماعی و با عنایت به مبانی نظریه والیت مطلقه فقیه این مطلب به دست آمد که با توجه به
آ نکه اِعمال قوه مقننه از طریق همهپرسی از شئون ولیفق یه و اِعمال آن مستلزم تأیید مقام
رهبری است ،ازاینرو قانونگذاری از طریق برگزاری همهپرسی و رجوع به آرای عمومی
منوط به تأیید مقام رهبری در قالب صدور فرمان برگزاری همهپرسی خواهد بود.
از طرف دیگر برخالف این نظر برخی حقوقدانان که الحاق همزمان بند  3اصل  111با اصل
 111را قرینهای مبنی بر انصراف صالحیت صدور فرمان همهپرسی از همهپرسی تقنینی
می دانند ،این مطلب به دست آمد که چنانچه قانونگذار اساسی در مقام تحدید صالحیت مقام
رهبری به همهپرسی موضوع اصل  111قانون اساسی میبود ،میبایست بهصراحت به تصریح
آن میپرداخت ،درحالیکه از وجود دو نوع همهپرسی در قانون اساسی اطالع داشته و
هیچگونه تصریحی مبنی بر انصراف این صالحیت از همهپرسی تقنینی و انحصار این
صالحیت به همهپرسی بازنگری قانون اساسی نداشته است .بهعالوه بررسی مشروح مذاکرات
شورای بازنگری مؤید آن است که کمیسیون رهبری با شناسایی این صالحیت برای مقام
رهبری  ،در مقام شناسایی مقامی برای صدور فرمان همهپرسی بهطور مطلق بوده و در مقام نفی
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شمول صالحیت صدور فرمان همهپرسی نسبت به همهپرسی تقنی نی نبوده است .افزونبر این،
اطالق عبارت بند  3اصل  111قانون اساسی و قابلیت تمسک به آن ،مثبت آن است که
صالحیت صدور فرمان همهپرسی هر دو نوع همهپرسی شناساییشده در قانون اساسی را در
برمیگیرد.
از طرف دیگر برخالف این ادعا که صدور فرمان همهپرسی توسط مقام رهبری معارض با
پیشنهاد رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان دانسته شده و حکم به انصراف صالحیت مقام
رهبری از همهپرسی تقنینی داده شده است  ،مشخص شد که ابتکار درخواست و پیشنهاد
رئیس جمهور یا صد نماینده مجلس ،موضوع متعلق همهپرسی نیست که با فرمان همهپرسی در
تعارض قرار گیرد ،بلکه خود ،به موضوع دیگری یعنی به تصویب و تقنین یک مسئله بسیار
مهم از طریق همهپرسی و رجوع به آرای عمومی تعلق دارد و صدور فرمان همهپرسی در بند
 3اصل  ، 111ناظر بر مرحله رأیگیری و فرایند اجرایی همهپرسی تقنینی در مسائل بسیار مهم
است .ازاینرو این دو جزء با یکدیگر تعارضی ندارند و هریک جزئی از اجزای فرایند تقنین از
طریق همهپرسی را تشکیل میدهند و معنادار میکنند .بنابراین شمول صالحیت مقام رهبری
در صدور فرمان همهپرسی هر دو نوع همهپرسی تقنینی و بازنگری در قانون اساسی را در
برمیگیرد.
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یادداشتها
 .1اصل  98قانون اساسی « :در مسائل بسیار مهم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه
مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد .درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به
تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
 .2اصل  88قانون اساسی« :شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،مجلس
شورای اسالمی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».
 .3اصل  111قانون اساسی ...« :مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء
عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همه پرسی برسد»....
« .4سؤال من این است که این « مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی» این دوتا است یا یکی است؟ اگر دو تاست
فرقش چیست؟ چطور شده که ذکرشده؟».
« .5آراء عمومی و همه پرسی عطف تفسیر است».
 .6اصل  111قانون اساسی « :مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء
عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همه پرسی برسد».
 .7صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران ،تهران :اداره کل امور
فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ،ج  ،3ص .1688
 .8صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران ،تهران :اداره کل امور
فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ،ج  ،3ص .1688
9. Part c of Section 62 of Spanish Constitution, )1978, (It is incumbent upon the
King:
c) To call for a referendum in the cases provided for in the Constitution., Available at:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/
const_espa_texto_ingles_0.pdf
10. Art 87 of the Constitution of the Italian Republic (1947), The President shall:
call a general referendum in the cases provided for by the Constitution, Available at:
https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012.pdf?lang=en

گستره صالحیت مقام رهبری در صدور فرمان همهپرسي (موضوع بند  3اصل  111قانون اساسي)
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آسیبشناسی ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد
تجاری-صنعتی با معیارهای حکمرانی شرکتی در
بخش عمومی
عادل شیبانی  ، *1ابراهیم عبدی

پورفرد   2

 .1دانشجوی دکتری حقوق عمومی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران.
 .2استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم ،قم ،ایران.
تار یخ در یافت99/0/03 :

تار یخ پذ یرش99/7/5 :

چکیده
مناطق آزاد با جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت تولید مبتنی بر صادرات  ،نقش مهمی در
توسعه اقتصادی کشورها دارند .در ایران براساس ماده  5قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  ،اداره
هریک از این مناطق بر عهده سازمانی دولتی است که ارکان شرکتهای تجاری را دارد ،در عین
حال از رعایت تمامی قوانین و مقررات ناظر بر اداره و نظارت بر شرکتهای دولتی مستثناست.
براساس مطالعات موجود ،مناطق آزاد ایران توفیق چندانی در دستیابی به اهداف
سیاستگذاریشده ،نداشتهاند .از جمله رهیافتهایی که میتواند به اصالح و بهبود عملکرد این
مناطق منجر شود ،آسیبشناسی حقوقی سازمان اداری مناطق یادشده است .طی دو دهه گذشته ،
حکمرانی شرکتی الگوی اصلی مطالعه ساختار و قواعد شرکتها -در بخشهای خصوصی و
دولتی  -شناخته شده است .پژوهش حاضر در پی ارزیابی ساختار و قواع د راهبری سازمان مناطق
آزاد با معیارهای حکمرانی شرکتی است .یافتههای تحقیق نشان میدهد طراحی قواعد راهبری
سازمان مناطق آزاد ایران ،با م عیارهای حکمرانی شرکتی همسو نیست .بهعبارتی ،وضعیت حقوقی
این سازمان  ،محصول تلفیقِ معیوبِ وظایف گسترده حاکمیتی ،با اهداف اقتصادی است .بنابراین ،
یکی از راههای بهینهسازی و کارامدی آن ،جداسازی اختیارات حاکمیتی از فعالیتهای مدیریتی و
تجاری معطوف به توسعه اقتصادی است.
واژگان کلیدی :بنگاههای عمومی ،حکمرانی شرکتی ،سیاستهای اصل  44قانون اساسی،
مناطق آزاد ،مالکیت دولتی.
نویسنده مسئول

Email: Adel.sheibani@yahoo.com
Email: Drabdipour@yahoo.com
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مقدمه
پیش بینی مناطق آزاد تجاری -صنعتی از جمله سازوکارهایی است که زمینه توسعه اقتصاد
ملی را فراهم میکند  ،ازاینرو پرداختن به آنها در تحقیقات و سیاستگذاری جوامع در حال
توسعه اهمیت فراوانی دارد .این مناطق با کاهش موانع تجارت و سرمایهگذاری میتوانند زمینه
مساعدی را برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده و تولید مبتنی بر صادرات
را تقویت کنند (رهنورد .)47 :1039 ،اساس شکلگیری مناطق آزاد ،انتخاب راهبرد
صادراتگرا بهعنوان محور توسعه است .در این رویکرد تأسیس مناطق آزاد تجاری -صنعتی یا
بهعبارت بهتر «مناطق پر دازش صادرات» بهعنوان راهکار جهت دهی کلی اقتصاد  ،از درونگرایی
به برونگرایی مورد توجه کشورها قرار میگیرد (التجایی.)191 :1033 ،
در تعریف ،منطقه آزاد تجاری بخشی از قلمرو یک کشور بهشمار میرود که خارج از
محدوده قانونی  ،اداری و فیزیکی تأسیسات گمرکی و م عموالً در محدوده یک بندر قرار گرفته
است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شمرده میشود .این مناطق جهتگیری
صادراتی دارند و در آنها ورود و خروج کاال ،سرمایه ،همچنین جابهجایی نیروی کار
متخصص بهسهولت صورت میگیرد1.دولتها برای تأسیس مناطق عالوهبر مدنظر قرار دادن
مالحظات اقلیمی ،جغرافیایی و طبیعی تالش میکنند در تدوین مقررات ،برتری رقابتی مناطق
یادشده را نسبت به بخش کالن شکل دهند تا از این راه سرمایهها را در مسیری که حداکثر
منافع را برای جامعه داشته باشد  ،هدایت کنند (گرجی ازندریانی و بارانزهی.)153 :1093 ،
از جمله مهمترین تفاوتهای مناطق آزاد با سایر نقاط قلمرو یک کشور از منظر حقوق
اقتصادی  ،در نظر نگرفتن مالیات برای کاالهای کشور میزبان است .همچنین در محدوده این
مناطق بسیاری از محدودیتهای تجارت خارجی برای صادرات و واردات اعمال نمیشود
( .)Grubel, 1982: 40در واقع میتوان مناطق آزاد را بخشی از قلمرو داخلی بهشمار آورد که
از نظر مقررات تجاری خارج از مرزهای ملی تلقی میشود (.)Xia Lu, 2014: 361
در مجموع مناطق آزاد ایران به خصوص در قیاس با مناطق مشابه خارجی نتوانستهاند

اهداف2

سیاستگذاریشده را محقق سازند (مرکز پژوهشهای مجلس  73 :1095 ،؛ اسفندیار و همکاران،
 140 ، 1037؛ رهنورد 0.)53 :1039 ،بیشک عوامل و نارساییهای متعددی در این ناکامی نقش
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داشته است .در عین حال همانطورکه دیگر نویسندگان نیز اشاره کرده اند ،میتوان ساختار اداره
این مناطق را از دالیل عمده ناکارامدی آن تلقی کرد (افتخارجهرمی و رضوانی.)252 :1095 ،
منظور از ساختار اداره مناطق آزاد  ،آن دسته از قوانین  ،هنجارها و فرایندهای اداری است
که نهاد متولی اداره هریک از مناطق آزاد اقدامات و تصمیمات خود را براساس آن اتخاذ
میکند .در واقع مسئله پ ژوهش حاضر در نگاهی گسترده  ،ارزیابی و آسیبشناسی مقررات
حاکم بر سازمان اداری مناطق آزاد تجاری -صنعتی ایران است .برای تحقق این امر مجموعهای
از اصول و شاخصهای مدیریت سازمانی بهکار میرود که در ادبیات حقوقی و اقتصادی تحت
عنوان حکمرانی شرکتی 4از آنها یاد میشود .حکمرانی شرکتی در مفهومی ساده شامل
سازوکارهای حقوقی و اقتصادی است که میتوانند در فرایندهای سیاسی متحول شوند (

La

 .)Porta et al., 1997: 1150مطالعات متعددی در خصوص مفهوم حاکمیت شرکتی انجام گرفته
است که میتوان آنها را به دو دسته تفکیک کرد؛ دسته اول ،به الگوهای رفتاری میپردازند و
شیوههای اجرایی سازمانها را از نظر ساختار ،عملکرد ،وضعیت سهامداران و ذی نفعان بررسی
میکنند .این الگو برای مطالعه وضعیت یک بنگاه بهویژه از بعد شاخصهای اقتصادی مناسب
بهنظر میرسد.
دسته دوم ،چارچوبهای هنجاری را مدنظر قر ار می دهند و از جمله به مطالعه مقررات
حاکم بر فعالیت بنگاه ،ارتباط آن با نظام حقوقی و قضایی ،بازارهای مالی و شرایط نیروی کار
میپردازند .برای انجام مطالعه تطبیقی به خصوص از نظر تحلیل قوانین و هنجارهای حاکم بر
مؤسسات ،رویکرد اخیر مناسبتر است ،زیرا نشان می دهد چگونه اختالف در چارچوب
هنجاری حاکم بر مؤسسات ،بر الگوی رفتاری آن مؤسسه ،سرمایهگذاران و سایر اشخاص تأثیر
میگذارد

(& Yurtoglu, 2013: 3

 .)Claessensواضح است که روش پژوهش حاضر با الگوی

اخیر مناسبت دارد.
با این توضیح ،پرسش اصلی تحقیق پیشرو این است که نسبت قواعد راهبری سازمان مناطق
آزاد با مع یارهای حکمرانی شرکتی چیست و معیارهای حکمرانی شرکتی در طراحی حقوقی
سازمان اداری مناطق آزاد تجاری -صنعتی چه جایگاهی دارند؟ در تالش برای پاسخگویی به این
پرسش ،سؤاالت فرعی دیگری نیز قابل طرح و بررسی است ،از جمله اینکه مفهوم حکمرانی
شرکتی چیست؟ اصول بایسته آن در بخش دولتی و بنگاههای عمومی کدام است؟
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روش تحقیق حاضر عمدتاً توصیفی  ،تحلیلی و تطبیقی است و تالش خواهد شد در ابتدا با
استفاده از منا بع کتابخانه ای و پژوهشهای موجود  ،مفهوم و هنجارهای حکمرانی شرکتی
توصیف شود و در تطبیق با آن  ،مقررات حاکم بر سازمان اداری مناطق آزاد تجاری -صنعتی از
منظر حقوقی تحلیل گردد .به این منظور نخست پیشینه تقنینی تأسیس مناطق آزاد در ایران و
ساختار کنونی آن بررسی میشود .سپس با نگاهی به مفهوم حکمرانی شرکتی  ،مهمترین
معیارها و اصول آن ارزیابی خواهد شد و در ادامه  ،ضمن بررسی و تطبیق مقررات حاکم بر
تأسیس و اداره سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی با معیارهای موصوف  ،به تحلیلی مهمترین
نکات و نتایج آن خواهیم پرداخت.

 . 1پیشینه مناطق آزاد تجاری -صنعتی و راهبری آن
در ایران نخستین سابقه تقنینی در خصوص منا طق آزاد به اواخر دهه شصت و اولین قانون
برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به سال 1033

میرسد5.

پس از آن در دهه  73روند قانونگذاری و تأسیس مناطق آزاد تسریع شد و در سال 1072
« قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسالمی ایران» به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسید .براساس ماده  5این قانون« :هر منطقه توسط سازمانی که بهصورت
شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره
میشود .این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای
دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامههای
مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیشبینی نشده در این قانون و اساسنامه ،تابع قانون تجارت
خواهند بود».
بر این اساس متولی اداره هر منطقه آزاد تجاری صنعتی سازمانی است که در قالب یک
شرکت تأسیس می شود و در اجرای اختیارات خود از رعایت کلیه قوانین و مقررات عمومی
ناظر بر اداره و نظارت بر شرکتهای دولتی مستثناست .اخ تیاراتی که براساس مواد  7تا 11
قانون یادشده به این سازمان اعطا شده است  ،حیطه بسیار گسترده ای را در برمیگیرد .به
موجب مواد  7و  3قانون یادشده سازمان مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تأسیس
شرکتهای الزم مطابق با قانون تجارت اقدام کند  ،آنگاه از طریق این شرکتها قراردادهای
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الزم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی منعقد سازد و با مشارکت سرمایهگذاران
داخلی و خارجی به اجرای طرحهای تولیدی و عمرانی اقدام کند.
همچنین به موجب ماده  11قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی« :صدور
مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز ،ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع
مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ،در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در
محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان میباشد».
ماده  112قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
نیز ،در چند بند بر اختصاص تمامی وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی به استثنای
اختیارات دفاعی و امنیتی به مدیران سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی ،تأکید کرد ه

است3.

حکم ماده  112قانون برنامه پنجم توسعه سرانجام ،عیناً در بند «الف» ماده  35قانون احکام
دائمی برنامههای توسعه کشور تکرار و به بیان دیگر تثبیت

شد7.

صرف نظر از وضعیت اختیارات اعطایی ،چالش دیگر در موا جهه با دستگاه ادارهکننده
مناطق آزاد  ،استفاده قانونگذار از دو عنوان «سازمان» و «شرکت» برای توصیف این نهاد است.
سازمان در قوانین اداری  ،تعریف مشخص و روشنی ندارد .با این حال بهنظر میرسد در
معنایی عام سازمان اداری یا دولتی ،نهادی فرادست محسوب میشود که برای تحقق اهداف
کالن حاکمیتی یا انجام بخشی از وظایف و امور مربوط به یکی از قوای سهگانه بهکار

میرود3.

در معنای خاص اما ،شاید بتوان سازمان را معادل وضعیت حقوقی «مؤسسه دولتی» در ماده 2
قانون مدیریت خدمات کشوری 9و ماده  0قانون محاسبات عمومی13تلقی کرد .این ب رداشت ،با
وظایف حاکمیتی و اختیارات قانونی سازمان مناطق آزاد منطبق است ،هرچند ممکن است برای
تحقق سودآوری و اهداف اقتصادی تأسیس مناطق آزاد تجاری -صنعتی ،همچنین با ساختار
شرکتی پیشبینیشده در قانون و اساسنامه حاکم بر آن سازمان ،نامتناسب بهنظر برسد 11.البته
همانطورکه بیان شد ،قانونگذار در عین حال عنوان شرکت را هم بهکار برده و بر پیچیدگی
آثار حقوقی این نهاد افزوده است .شرکت به تعبیر ماده  4قانون مدیریت خدمات کشوری و
ماده  4قانون محاسبات عمومی  ،بنگاهی اقتصادی است که بهمنظور انجام قسمتی از تصدیهای
دولت ایجاد میشود .از نظر منطقی بهکارگیری عنوان شرکت جایی توجیهپذیر است که مسئله
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تصدیگ ری و سود و زیان ،محور اصلی باشد و این ساختار در ماهیت خود ،تاب اعمال
حاکمیت و تحقق اهداف کالن سیاسی اداری را ندارد.
بهطور کلی بهنظر میرسد قانونگذار از میان عناوین سهگانه پیشبینیشده در ماده 103
قانون محاسبات عمومی کشور ، 12وظایف و اختیارات «مؤسسه دولتی» را با اهداف و
ساختارهای «شرکت دولتی» تلفیق کرده و عنوان آن را سازمان گذارده است .در تحلیل نهایی
میتوان سازمان مناطق آزاد را یک شرکت دولتی خاص تلقی کرد که از اقتدارت گس ترده
حاکمیتی بهرهمند است و در عین حال از مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی تبعیت نمیکند.
ساختار شرکتی سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ابتنای آن بر ارکان شرکتهای
تجاری از جمله مجمع عمومی ،هیأت مدیره و مدیر عامل ، 10امکان سنجش آن را با معیارهای
حکمرانی شرکتی فراهم میکند .در ادامه مفهوم حکمرانی شرکتی و عناصر آن به اجمال بررسی
خواهد شد.

 .1- 1حکمرانی شرکتی؛ مفهوم و مؤلفههای بنیادین
پس از گذار از نظریات دولت رفاهی بزرگ 14و دولت ژاندارم
تکامل ا داری دولت نظریه « حکمرانی

شایسته»13

حداقلی، 15

آخرین مرحله

است .در دوره نخست ،گسترش مالکیت

دولتی مهمترین رهیافت توسعه اقتصادی بهشمار می رفت .در دوره دوم ،خصوصیسازی
شرکتهای دولتی و کوچک سازی دولت جایگزین آن شد و در دوره سوم ،مداخله دولت برای
زدودن آثار منفی خصوصی سازی ،مدنظر قرار گرفت (میدری.)235- 232 :1035 ،
حکمرانی شایسته به نظامی از ارزشها اشاره میکند که جامعه با استفاده از آن قادر
می شود اقتصاد ،سیاست و مسائل اجتماعی خود را از طریق تعامل سه بخش دولت ،بازار و
جامعه مدنی مدیریت کند (قلیپور .) 33 :1030 ،از نظر کمیسیون اروپا حکمرانی شایسته
عبارت است از مدیریت شفاف و مسئوالنه منابع یک کشور برای توسعه اقتصادی اجتماعی
پایدار و عادالنه (.)Landman, 2002: 2
مطابق این الگو که توسط محافل بینالمللی سیاستگذار اقتصادی مانند بانک جهانی
توصیه شده است ، 17دولتها باید با بهکارگیری رهیافتهای مختلف  ،نتایج منفی
خصوصی سازی و کاهش مداخله دولت را رفع کنند ،همچنین عملکرد شرکتها و بخشهای
دولتی را با سیاستگذاری مناسب ارتقا بخشند .از نظر بانک جهانی ویژگیهای حکمرانی
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خوب عبارت است از :حق اظهارنظر و پاسخگویی ،کیفیت مقررات  ،اثربخش دولت ،ثبات
سیاسی و نبود خشونت ،حاکمیت قانون و مهار فساد (.)Kaufmann et al., 2002: 5-6
یکی از توصیههای اجرایی نظریه حکمرانی خوب در زمینه راهبری و مدیریت بنگاههای
اقتصادی  ،نظریه « حکمرانی

شرکتی»13

است .در مفهوم کلی  ،حکمرانی شرکتی به شیوهها ،

فرایندها و پیوندهایی اطالق میشود که از طریق آنها بنگاهها قانونگذاری و مدیریت میشوند
(.) Subramanian, 2015: 97

پیشینه و نقطه عزیمت شکلگیری مفهوم حکمرانی شرکتی  ،به

جداسازی مدیریت از مالکیت  ،و تفکیک هیأت مدیره از سهامداران شرکت بازمیگردد
( . )Bainbridge, 2008: 4-6مسئله اصلی حکمرانی شرکتی ،ترغیب سهامداران و جلب اطمینان
آنان برای واگذاری اختیار اموال خود به مدیران شرکت است .این مفهوم با هدف دستیابی به
سازوکارهایی که ضمن صیانت از حقوق همه ذینفعان کارایی اقتصادی را نیز بهبود بخشد ،در
دو دهه گذشته به الگوی اصلی تحقیقات در حوزههای مدیریت ،اقتصاد و حقوق مبدل شده
است (.)Hess & Impavido, 2003: 2
رهیافتهای حکمرانی شرکتی با نزدیک کردن منافع سهامداران و مدیران شرکت
هزینههای

نمایندگی19

را کاهش میدهند  .رابطه نمایندگی در حقوق و اقتصاد چنانچه در

چارچوب قوانین و رویههای روشن و کارامد مهار نشود  ،همواره مستعد تولید تعارض منافع، 23
ناکارامدی و فساد است

(1998: 437

 .)Zacharias,بنابراین یکی از مزیتهای بهکارگیری

توصیههای حکمرانی شرکتی در بخشهای عمومی  ،کاهش مشکالت نمایندگی در این
بخشهاست (.)Hess & Impavido, 2003: 14
در قیاس با بخش خصوصی  ،بنگاهها و شرکتهای دولتی با چالشهای ویژه حکمرانی هم
مواجهند که بر عملکردشان تأث یر میگذارد .مهمترین چالش آنها اتخاذ تصمیمات اقتصادی
است ؛ درحالیکه شیوه ارائه محصوالت و خدمات آنها متأ ثر از اهداف سیاسی است
(مهاجرانی و همکاران .)3 :1093 ،بنابراین استفاده از اصول و معیارهای حکمرانی شرکتی در
این حوزه نیز بسیار مؤثر است.

 . ۲اصول و هنجارهای حکمرانی شرکتی
ضرورت توجه به اصول و معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی موجب شد
سازمان توسعه همکاریهای

اقتصادی21

بهعنوان مرجع اصلی سیاستگذار در این حوزه ،
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مجموعه توصیههای خود را در خصوص حاکمیت شرکتی در بخش عمومی م نتشر کند .این
راهنماییها که در سال  2315بازبینی و تکمیل شده است  ،دامنهای از اصول مرتبط با
قاعدهگذاری  ،هدایت و مدیریت در بخشهای عمومی را عرضه

می دارد22 .

از میان هفت اصل توصیه شده از سوی سازمان توسعه همکاریهای اقتصا دی ،در ادامه به
تبیین پنج اصل منتخب میپردازیم و با استفاده از آنها وضعیت حقوقی سازمان مناطق آزاد را
بررسی

میکنیم20 .

 .1- ۲دالیل و منطق مالکیت دولت

۲2

از نظر سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی ،بیشینهسازی ارزش مالکیت برای جامعه از
طریق تخصیص کارامد منابع توسط دولت صورت میگیرد و دولت باید از این راه ،مالکیت
خود را به نفع عموم مردم اعمال کند .همچنین دولت باید اهداف و توجیهات خود را با دقت
ارزیابی و منتشر کند ،بهطوریکه دالیل و اهداف مالکانه دولت ،همواره بهروشنی در معرض
بررسی انتقادی افکار عمومی قرار گیرد .تحقق این امر مستلزم سیاستگذاری جامع در حوزه
مالکیت دولت است .این سیاستگذاری باید تمام جوانب مالکیت دولت را توضیح دهد و
دولت را متعهد به پاسخگویی گرداند (.)OECD, 2015: 29-32
در خصوص سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی  ،اوالً مطابق ماده  5قانون چگونگی اداره
مناطق آزاد و ماده  14اساسنامه آن ،سرمایه و بهتبع آن مالکیت سازمان یادشده تماماً متعلق به
دولت است .به عبارت دیگر براساس قانون ،بخش خصوصی امکان شراکت در مالکیت این
سازمان را ندارد.
ثانیاً ،در شرایط کنونی مهمترین متون قانونی در خصوص سیاستگذاری در حوزه مالکیت
دولت در ایران ،سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،ابالغی خرداد  1034و قانون اجرای
این سیاستها مصوب  1033/11/33است .ازاین رو برای ارزیابی مالکیت دولتی در این
سازمان ،باید الزامات متون قانونی یادشده یه خصوص احکام مواد  2و  0قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل  44را مدنظر قرار داد.
بر این اساس بهنظر میرسد موضوع بخش عمده ای از فعالیتهای سازمان مناطق آزاد
تجاری -صنعتی از نوع فعالیتهای احصاشده در بند  1ماده  2قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل  44است؛ فعالیتهایی که به موجب بند «الف» ماده  0همان قانون؛ مالکیت،
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سرمایهگذاری و مدیریت دولت در این فعالیتها به هر نحو و هر میزان ممنوع است و دولت
مکلف شده براساس تبصره  1ماده  0مذکور ،تا پایان برنامه چهارم توسعه تمام حقوق متعلق به
آن از جمله حقوق مالکانه ،سهم الشرکه ،حق تقدم ناشی از سهام ،حق بهره برداری و حق
مدیریت خود را به بخشهای خصوصی ،تعاونی و عمومی غی ردولتی واگذار کند.
با توجه مواد قانونی مذکور و با در نظر داشتن محتوای توصیههای سازمان توسعه
همکاریهای اقتصادی در خصوص مالکیت دولت ،نمیتوان توجیه روشنی برای وضعیت
فعلی سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی ارائه کرد .از سوی دیگر با توجه به عدم توفیق
سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی در رسیدن به اهداف سیاستگذاریشده ، 25بهنظر نمیرسد
تخصیص منابع در این زمینه سبب بیشینهسازی ارزش دارایی جامعه و رسیدن به شرایط بهینه
شده باشد .در واقع در اینجا نیز ناکارامدی ناشی از مالکیت گسترده دولتی بهعنوان یکی از
ویژگیهای اقتصاد ایران ،میتواند بهعنوان علت اصلی ناکامی تلقی شود
13

( Omidvar & Faghih,

 .)2011:در چنین شرایطی ،و با مالحظه تجربه موفق کشورهایی که از رهیافتهای

خصوصیسازی برای تأسیس و اداره مناطق آزاد بهره گرفته اند ، 23انتظار میرود که ساختار این
سازمان براساس تجویزهای اسناد باالدستی مورد بازبینی قرار گیرد.

 .۲- ۲نقش دولت به عنوان مالک

۲2

براساس توصیههای سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی  ،دولت باید راهبرد مالکانه خود
را بهصورت آگاهانه و فعال اعمال کرده و اطمینان حاصل کند که راهبری شرکتها بهصورت
شفاف ،مسئوالنه و با حداکثر تخصص و اثربخشی انجام میگیرد .برای تحقق این امر
میبایست شیوههای عملیاتی مورد استفاده در بنگاههای عمومی و دولتی ،استاندارد و مطابق با
هنجارهای متداول باشد .تغییر یا تعریف مجدد اهداف به روشی غ یرشفاف و مداخله در
مدیریت و استقالل عمل شرکتها  ،مغایر با الزامات یادشده است و نباید صورت گیرد.
همچنین الزم است حقوق مالکانه دولت بهطور مشخص تعیین و در نهاد ذیصالح متمرکز
شود .اهداف اصلی حقوق مالکانه دولت براساس هنجارهای سازمان توسعه همکاریهای
اقتصادی ،عبارت است از حضور مؤثر در مجامع عمومی ،تالش برای شکلگیری هیأت مدیره
براساس اصل شایستگی و تکثر ،نظارت بر تحقق اهداف اقتصادی و تنظیم فرایندهای
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گزارشدهی و نظارت .این اهداف باید مطابق با ساختار قانونی هر بنگاه اقتصادی ،تنظیم و
اعمال شود (.)OECD, 2015: 33-43
عمده تأکیدات این بخش ناظر بر تفکیک مالکیت از اداره و لزوم تالش دولت برای
تضمین اصل تخصص و شایستگی در مدیریت شرکت است .این توصیهها در صورت وجود
خط و مشی مشخص برای مالکیت بخش عمومی و تضمین استقالل هیأت مدیره شرکتها در
تصمیمگیری محقق میشود.
همانگونهکه گفتیم ،چنانچه مبنای مالکیت دولت صحیح و مطابق با سیاستگذاریهای
پیشینی و کارامد باشد ،باید به افزایش ارزش دارایی و منافع عمومی منجر شود .نکته مهم این
است که حتی در چنین شرایطی نیز نباید مدیریت شرکت را جزء حقوق مالکانه دولت فرض
کرد ،بلکه نقش سازنده دولت در اینجا محدود به نظارت بر فرایندهایی است که استقالل و
تخصص مدیران شرکت را فراهم میآورد.
با این اوصاف حتی اگر مالکیت دولت بر سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی به موجب
دادههای اطمینانبخش سودآور و توجیهپذیر میبود ،باز هم براساس آموزههای حکمرانی
شرکتی ،ترتیبات انتخاب هیأت مدیره و مدیرعامل به شرح ماده  3قانون چگونگی اداره مناطق
آزاد تجاری -صنعتی23و مواد  12و  10اساسنامه آن ، 29غیرقابل قبول و ناکارامد تلقی میشد.
براساس ترتیبات یادشده  ،اعضای هیأت مدیره توسط هیأت وزرا (نماینده صاحبان سهام در
مجمع عمومی) و مدیر عامل به عنوان باالترین مقام اجرایی ،از میان آنان و با حکم
رئیس جمهور منصوب خواهد شد .این ترکیب کامالً دولتی از یک سو انتخاب مدیران براساس
معیارهای تخصص و اثربخشی را تضمین نمیکند ،از سوی دیگر مانعی در برابر استقالل عمل
و مدیریت شایسته سازمان خواهد بود .به این ترتیب میتوان گفت سازمان مناطق آزاد
تجاری -صنعتی دارای یک ساختار بسیار متمرکز و دولتی است که در آن جدایی مدیریت از
مالکیت بهسختی اتفاق می افتد ؛ آسیبی که سایر شرکتهای دولتی ایران نیز از آن رنج می برند
(.)Omidvar & Faghih, 2011: 15

 .3- ۲اطمینان از رابطه با ذینفعان

33

سیاست مالکیت دولتی باید مسئولیت اشخاص و بنگاههای عمومی را در برابر ذینفعان
به طور کامل شناسایی و مطالبه کند .الزم است سیاستهای یادشده انتظارات مربوط به رفتار
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مسئوالنه در این زمینه را روشن کر ده و از حقوق قانونی یا قرار دادی ذی نفعان در برابر
اشخاص عمومی و دولتی  ،صیانت کنند .این امر در گرو گزارش مستمر امور مرتبط با ذینفعان
و گروههای وابسته است.
تدوین و اجرای منشور اخالقی و پیشبینی رویههای نظارت درونی الزامات دیگری هستند
که ارتباط با ذینفعان و درک مطالبات آنها را ممکن میسازند .همچنین سیاستگذاری
مالکیت عمومی باید بهگونهای باش د که راه سوءاستفاده از مؤسسات و شرکتهای عمومی
جهت تأمین هزینه فعالیتهای سیاسی را مسدود کند و اجازه ندهد این بخشها مبدل به سکه
دولت در بازار سیاست شوند (.)OECD, 2015: 57-60
توصیههای سازمان توسعه همکاری های اقتصادی در زمینه اطمینان از رابطه با
ذی نفعان را می توان حول سه محور خالصه کرد؛ نخست لزوم صیانت از حقوق ذینفعان
و تدوین کدهای اخالقی الزم برای تعامل با آنها  ،دوم گزارش و ارزیابی مستمر وضعیت
ارتباط با ذینفعان  ،و در آخر ممانعت از تبدیل شرکتها و بنگاههای عمومی بهعنوان منبع
مالی فعالیتهای حزبی سیاسی.
منظور از ذینفعان ،ا شخاص و بازیگرانی غیر از سهامداران شرکت است که حقوق و منافع
آنها مستقیماً از تصمیمات و اقدامات سازمان متأثر میشود

( Claessens & Yurtoglu, 2013:

 .)18-19به همین دلیل هنجارهای حکمرانی شرکتی برای اطمینان از بررسی و اعمال
دیدگاههای آنها در راهبری سازمانها ،الزاماتی را توصیه میکند.
واقعیت این است که مبنای طراحی ساختار و شیوههای راهبری سازمان مناطق آزاد در
ایران ،نگاهی حاکمیتی و مشارکتناپذیر بوده است و ازاینرو مسئله لزوم تعامل با ذینفعان و
شنیدن صدای

آنها01

در قوانین حاکم بر سازمان  ،بهعنوان یک دغدغه مدنظر قرار نگرفته

است .صرفنظر از ماده  3قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که اجازه انعقاد قرارداد با اشخاص
یا سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی به سازمان داده،
قانونگذار حاکمیت اندیش از استماع نقطهنظرات و مطالبات ذی نفعان کامالً فارغ بوده است.
برای نمونه براساس ماده  « :11صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز ،ایجاد
بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی
که متصدی مستقیم ندارند  ،در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان میباشد» .همچنین
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براساس ماده  112قانون برنامه پنجم توسعه و متعاقب آن بند «الف» ماده  35قانون احکام
دائمی برنامههای توسعه کشور« :مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت،
باالترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای
اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.
سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی و
اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند».
بنابراین نهتنها صدور مجوز فعالیت و سرمایهگذاری در بسیاری از زمینهها در انحصار
سازمان است  ،بلکه این نهاد بهعنوان باالترین مقام محلی از اقتدارات عمومی فراوانی بهرهمند
است و ه یچگونه تکلیف قانونی یا رویهای برای استماع مطالبات ذی نفعان یا ارائه گزارش و
ارزیابی دیدگاههای آنها ندارد .از سوی دیگر ساختار متمرکز و تماماً دولتی مدیریت

سازمان02

و نهاد سیاستگذار و باالدستی آن ( شورای عالی مناطق آزاد) 00نیز  ،سازمان یادشده را به
گزی نهای مناسب جهت تأمین اهداف و منافع حزبی سیاسی تبدیل کرده است ؛ مضافاً اینکه این
به ظاهر شرکت دولتی  ،مطابق ماده  5قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از رعایت تمام قوانین
ناظر و محدودکننده عملکرد شرکتهای دولتی (با تمام نواقصشان) معاف است و
نظارتناپذیری  ،معضل دیگری است که در جای خود به آن

 .2- ۲مسئولیتهای هیأت مدیره

میپردازیم04

33

مطابق توصیههای سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی ،هیأت مدیره شرکتهای دولتی
باید از اقتدار  ،صالحیت و بیطرفی الزم برخوردار باشد تا بتواند به وظایف خود در زمینه
جهت دهی راهبردی و نظارت بر مدیریت سازمان اقدام کند و مسئولیت نهایی عملکرد شرکت
به آن منتسب شود .الزم است هیأت مدیره با همه سهامداران رفتاری منصفانه داشته و در برابر
آنها پاسخگو باشد .همچنین این هیأت باید تماماً در جهت منافع بنگاه عمل کند.
هیأت مدیره باید قدرت تعیین و برکناری مدیرعامل و تخصیص پاداش کارکنان را براساس
اهداف بلندمدت سازمان داشته باشد .ترکیب هیأت مدیره باید امکان داوری عینی و مستقل در
امور شرکت را فراهم کند .الزم است انتخاب تمامی اعضا حتی اعضای دولتی  ،براساس
تخصص و شایستگی صورت گیرد و مسئولیت آنها در برابر قانون یکسان باشد .همچنین
اعضای هیأت باید از هرگونه سوداگری و رابطه با شرکت  ،مدیران و سهامداران عمده آنکه
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ممکن است بیطرفی عمل آنها را دچار مخاطره کند  ،عاری باشند .در واقع فرایندهای راهبری
شرکت باید بهگونهای سامان دهی شود تا مانع از شکلگیری تعارض منافع 03و خروج اعضای
هیأت مدیره از بیطرفی شود و دخالت سیاسی در امور آنها را محدود گرداند.
رئیس هیأت مدیره باید مسئولیت کارایی هیأت را بر عهده بگیرد و با هماهنگی سایر
اعضا ،بهعنوان رابط میان رکن مدیریت و مالکیت عمل کند.
بهمنظور ارتقای عملکرد هیأت مدیره الزم است آموزشهای الزم برای بهبود مهارتها ،
اطالعات و استقالل بیشتر در نظر گرفته شود .توصیه دیگر این است که سازوکار نظارت
درونی و حسابرسی داخلی توسط هیأت مدیره بهکار گرفته شود و کمیتههای حسابرسی ،
مدیریت ریسک  ،پا داش و ارزیابی عملکرد ساالنه پیش بینی شود (.)OECD, 2015: 69-76
در خصوص وضعیت هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی  ،مطابق ماده  3قانون
چگونگی اداره مناطق آزاد و مواد  12تا  17اساسنامه آن  ،انتخاب و عزل کلیه اعضای هیأت
مدیره در اختیار تنها سهامدار یعنی همان دولت است .طبعاً این ترکیب منتخب ،مستعد تبدیل
شدن به حیاط خلوت و باشگاه دولتی است .چنین ساختاری ظرفیت خود را در خدمت منافع
فاتحان صندوقهای رأی قرار میدهد و نمیتواند اهداف بلندمدت و تجویزهای مبتنی بر
دانش و تجربه را بر منافع کوتاهمدت ترجیح دهد.
براساس نتایج مطالعات ،استقالل هیأت مدیره نقش تعیینکننده ای در ارتقای عملکردی
بنگاه های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور دارد

( & Claessens

 .)Yurtoglu, 2013: 25بنابراین فقدان استقالل هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد میتواند موجب
شو د سازمان یادشده از هدایت راهبردی شرکت و انجام وظایفی که در ماده  17اساسنامه به آن
اشاره شده است ،باز ماند و نتواند اهداف سیاستگذاریشده را محقق سازد.
نکته دیگر  ،در خصوص تعداد اعضای هیأت مدیره است .براساس معیارهای حکمرانی
شرکتی  ،تعداد اعضای هیأت مدیره باید بهگونه ای باشد که افرادی با طیف وسیعی از مهارتهای
مالی  ،تجاری و حقوقی را در برگیرد .بهنظر میرسد حداقل مذکور در ماده ( 3سه نفر) برای
پوشش تخصص های الزم کافی نیست و الزم است تعداد و تخصص اعضا بازبینی شود.
عالوه بر موارد مذکور ،ابهام در خصوص وظایف و مسئولیتها  ،نبود دستورالعمل ارزیابی ،
و ناتوانی در انتخاب مدیرعامل از جمله خألهای دیگری است که حکمی در خصوص آن در
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قانون و اساسنامه سازمان قید نشده و قانون الزامآور دیگری نیز بر آن تأکید نکرده است .از این
نظر نیز ساختار دولتی سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی با معضلی مشابه با سایر شرکتهای
دولتی روبهروست (.)Omidvar & Faghih, 2011: 24

 .3- ۲افشای اطالعات و شفافسازی

32

بنگاههای عمومی باید باالترین معیارهای شفافیت را رعایت کنند و از این نظر تابع همان
استانداردهای مطلوب حسابرسی و شفافیت در شرکتهای غ یردولتی باشند .این سازمانها باید
دادههای مالی و غیرمالی بااهمیت را ،براساس شاخصهای پذی رفتهشده بینالمللی منتشر کنند و
در دسترس عموم قرار دهند .با توجه به ظرفیت و میدان فعالیت بنگاه ،اطالعات منتشرشده
میتواند شامل موارد زیر باشد:
 اظهارنامه روشن در خصوص اهداف سازمانی و شیوههای تحقق آنها ؛ منابع مالی و عملیاتی بنگاه عمومی؛ از جمله دادههای مربوط به ترتیبات بودجه وهزینههای اهداف سیاستگذاریشده ؛
 اطالعات مربوط به چگونگی مالکیت  ،سیستم رأیگ یری و راهبری اجرایی شرکت؛ میزان پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیران کلیدی؛ دادههای مربوط به چگونگی انتخاب  ،اطمینان از صالحیت  ،استقالل و تکثر اعضایهیأت مدیره ؛
 اطالعات هرگونه مخاطره قابل پیش بینی که میتواند موجب تغییر ارزش داراییها شودو اقدامات اتخاذشده برای مدیریت این مخاطرات؛
 جزئیات مربوط به هرگونه کمک مالی از جمله اطالعات قراردادهای مهم و ضمانتنامههایدریافتشده از دولت  ،قراردادهای ناشی از مشارکتهای دولتی و خصوصی؛
 دادههای مرتبط با کارمندان و سایر ذینفعان.عالوهبر انتشار موارد مذکور ،سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی توصیه میکند صورتهای
مالی ساالنه بنگاههای عمومی براساس معیارهای مطلوب  ،تحت حسابرسی مستقل قرار گیرد.
همچنین نهاد مالکیت دولتی باید توسعه و استمرار گزارشهای تجوی زشده را مدنظر قرار
دهد و تضمین کند  .در نهایت از نظر سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی استفاده از
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ارتباطات مبتنی بر وب بهمنظور تسهیل دسترسی همگانی به دادهها  ،اقدامی مطلوب برای تحقق
اهداف این بخش بهشمار میرود (.)OECD, 2015: 61-67
مبنای بحث شفافیت و افشای اطالعات  ،تسهیل در نظارتپذیری بهمنظور اطمینان از
سالمت سازوکارهای اداره یک سازمان است .بنابراین میزان افشای دادههای عملکردی و انتشار
فعال آنها  ،معیاری است که میتواند کیفیت راهبری ،سطح فسادپذیری و حتی ارزش بنگاه و
اقبال سرمایهگذاران نسبت به آن را نشان دهد (.)Claessens & Yurtoglu, 2013: 24
اغلب سازمان اداری کشورهایی که اقتصاد خود را با تکیه بر فروش منابع طبیعی اداره
میکنند  ،در برابر شفافیت و پاسخگویی مقاومت میکنند و خصلت نظارتناپذیر

دارند03

در خصوص سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی نیز  ،نهتنها در قانون و اساسنامه آن
هیچگونه حکمی مبنی بر لزوم افشا و انتشار اطالعات وجود ندارد  ،بلکه برعکس  ،این سازمان
همانطورکه گفتیم ،براساس ماده  5قانون تأسیس خود از قوانین عمومی ن ظارت نیز مستثنا شده
و با این اوصاف  ،حتی توجیه لزوم اعمال نظارت بر آن مستلزم اجتهاد حقوقی است! 09امری
که در حالت عادی از فرط بداهت نیازی به تأکید ندارد.
در مجموع دخالت قانونگذار و پیشبینی مقرراتی که افشای اطالعات را الزامی سازند،
ضروری بهنظر میرسد ،چراکه در ایران از یک سو پنهانسازی اطالعات و « چراغ خاموش»
کار کردن روشی سودمند بهشمار میرود ،و از سوی دیگر ،براساس نتایج پژوهشهای
انجامگرفته مهمترین علت خودداری از افشای اطالعات  ،ن بود احکام قانونی الزامآور در این
خصوص برای بازیگران عرصه اقتصادی است (.)Omidvar & Faghih, 2011: 45-48
هرچند در سال های اخیر با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و آییننامه
اجرایی آن برخی تکالیف در خصوص انتشار فعال اطالعات برای دستگاههای ا جرایی و از
جمله سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مقرر شد ه است ، 43با وجود این احکام قانون یادشده
یا اجرا نمیشود یا ناقص اجرا میشود .صرفنظر از این موضوع ماهیت اطالعاتی که تحقق
حکمرانی شرکتی در بخش عمومی مستلزم افشای آنهاست  ،دادههایی است که به صورتهای
مالی  ،پاداش مدیران  ،قراردادهای مهم و  ...مربوط میشود  ،ازاینرو بهنظر میرسد تکلیف به
انتشار آنها نیاز به قانونگذاری مستقل دارد.
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نتیجهگیری
سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی ،مؤسسه ای دولتی با ارکان شرکت است و قانونگذار
دو عنوان سازمان و شرکت را برای آن بهکار برده است .بهنظر میرسد دوگانگی عنوان  ،ریشه
در دوگانگی اهداف و کارکردهای سازمان یادشده دارد ،که همزمان تلفیقی از اقتدارات عالی
حاکمیتی در کنار اهداف اقتصادی مبتنی بر تجارت آزاد را در برمیگیرد .این ابداع
قانونگذارانه محصول ناتوانی دستگاه تقنین در انطباق وظایف حاکمیتی با اهداف توسعه
اقتصادی است و شاید بتوان منشأ آن را ناسازگاری مبانی اقتصادی قانون اساسی با طرحها و
انتظارات کنونی دانست.
در پژوهش حاضر تالش شد قواعد راهبری سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی  ،با
معیارهای حکمرانی شرکتی -بهمثابه الگوی اصلی مطالعات مربوط به راهبری شرکتها در
بخشهای خصوصی و دولتی  -ارزیابی شود .این سنجش که براساس پنج معیار منتخب
صورت گرفت ،نشان داد الگوی فعلی راهبری سازمان مناطق آزاد در ایران ،فارغ از هنجارهای
حکمرانی شرکتی طراحی شده و در نتیجه این دو الگو کامالً ناهمسو بهنظر میرسند ،زیرا
الگوی حکمرانی شرکتی در بخش عمومی ،براساس منطق اقتصادی و با هدف تأمین بیشترین
منافع ارکان شرکت و ذی نفعان آن شکل گرفته است ،و این الگو در راهبری خود از فنون
مدیریت دولتی نوین بهره می برد .اما الگوی راهبری سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی،
عبارت است از واگذاری دامنۀ وسیعی از اختیارات حاکمیتی به یک ساختار متمرکز دولتی ،با
کمترین میزان نظارت و پاسخگویی .بنابراین جداسازی اختیارات حاکمیتی از فعالیتهای
مدیریتی و تجاری معطوف به توسعه اقتصادی را میتوان نخستین گام تحقق حکمرانی شرکتی
در سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی ،تلقی کرد.
بازسازی حقوقی سازمان جایگزین ،باید با رعایت سیاستهای اصل  44قانون اساسی در
خصوص مالکیت دولتی در بخش عمومی صورت گیرد و احکام مواد  2و  0قانون اجرای این
سیاستها ،در آن رعایت شود .عالوه بر آن در طراحی حقوقی ساختار جایگزین پیشنهاد میشود:
ـ الزامات قانونی ساختار شرکتها از جمله استقالل اعضای هیأت مدیره و عدم دخالت دولت
در امور آنها تثبیت شود؛
ـ برخورد عادالنه با همه سهامداران و مشارکت آنها در تصمیمگیریهای شرکت تضمین شود؛
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ـ با تهیه منشور اخالقی مناسب ،خط و مشی ارتباط با ذی نفعان و استماع مطالبات آنها تدوین
و گزارشهای آن بهطور مستمر منتشر شود؛
ـ سازوکارهای حسابرسی داخلی کارامد ،و حسابرسی مستقل خارجی پیش بینی شود و
گزارشهای عملکرد ساالنه بههمراه سایر اطالعاتی که مورد توجه عموم است ،با استفاده از
ارتباطات مبتنی بر وب در اختیار عموم قرار گیرد؛
ـ هدایت راهبردی شرکت بر عهده هیأت مدیره ای که از ترکیب و مهارتهای الزم برخوردار
است گذاشته شود و این هیأت ،آموزشهای دوره ای مورد نیاز را دریافت کند؛
ـ سرانجام ،هیأت مدیره با پایش مدیران ،تشکیل کمیتههای مدیریت ریسک ،حقوق و مزایا
مس ئولیت نهایی عملکرد شرکت را بر عهده گیرد.
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یادداشتها
 .1برای دیدن تعاریف بیشتر ر.ک:
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی (  ،)1095فراتحلیل مطالعات مناطق آزاد ،ص .13
قابل دسترسی در:

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/991799

 .2ر.ک :ماده  1قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسالمی ایران ،ماده  5اساسنامه
سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی و بند  11سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی .1092 /11 /29
 .3همچنین ر.ک:
ـ دالیل ناکا می مناطق آزاد ایران در مقایسه با منطقه آزاد جبل علی؛ گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسال می (  ،)1077قابل دسترسی درhttps://rc.majlis.ir/fa/report/show/729504 :

ـ کامران :1031 ،صص .42- 02
4. Corporate Governance.

 .5تبصره  19قانون برنامه اول توسعه« :به دولت اجازه داده میشود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور،
مناطق آزاد تجاری صنعتی تأسیس نماید» .
« .6الف ـ مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت ،باالترین مقام منطقه محسوب میشوند و
کلیه وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی
و امنیتی به عهده آنها است .سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری
صنعتی و اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند».
تبصره « :1واگذاری وظایف ،اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری ،با موافقت
ایشان صورت می پذیرد».
تبصره « :2اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان
منطقه آزاد واگذار میشود» .
 .7ر.ک :ماده  35قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور.
 8در مصوبات دولتی اشاراتی به مفهوم سازمان شده است .از جمله مطابق ماده  1آییننامه چگونگی تنظیم و
انعقاد توافقهای بینالمللی مصوب  ، 1071 /32 /10دستگاه یا سازمان دولتی عبارت است از وزارتخانه ،مؤسسه یا
شرکتی که مطابق قوانین و مقررات ،اعمال حاکمیت یا تصدی دولت جمهوری اسالمی ایران را در امری بهعهده
دارد .در مواردی که موضوع در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای چند دستگاه باشد ،تعیین دستگاه مسئول بر
عهده هیأت وزیران میباشد.
 .9ماده  2قانون مدیریت خدمات کشوری « :مؤسسه دولتی :واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون
ای جادشده یا میشود و با داشتن استقالل حقوقی ،بخشی از وظای ف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سهگانه
و سایر مراجع قانونی میباشد انجام می دهد »
 .11ماده  0قانون محاسبات عمومی « :مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و
زیر نظر یکی از قوای سهگانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندار د».
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 .11ر.ک :مواد  5و  3قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسالمی ایران ،و مواد  4و 3
اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی.
 .12ماده  103قانون محاسبات عمومی کشور« :از تاریخ تصویب این قانون ای جاد یا تشکی ل سازمان دولتی با توجه
به مواد  2و  0و  4این قانون منحصراً بهصورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود کلیه
مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که بهصورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه
دولتی یا شرکت دولتی ای جاد شده و اداره میشوند مکلفاند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این
قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبی ق دهند واال با انقضاء این
فرصت مؤسسه دولتی وحسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود».
 .13ر.ک :ماده  3قانون و اساسنامه مناطق آزاد تجاری صنعتی.

14. Welfare State.
15. Night-watchman state.
16. Good Governance.
17. see: World Bank. (2003), Better Governance for Development in the M iddle East and
North Africa. available at:
http://documents.worldbank.org/curated/en/558101468776955399/Better-governance-fordevelopment-in-the-M iddle-East-and-North-Africa-enhancing-inclusiveness-andaccountability
18. Corporate Governance.
19. Representation.
20. Conflict of Interest.
21. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
22. See: OECD (2005), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned
Enterprises, 2015 Edition, OECD Publishing, Paris. Available at:
http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en.

 .23از میان اصول هفتگانه پیشنهادی ،به دو اصل شرکتهای دولتی در بازار « State-owned enterprises in
 » the marketplaceو روابط سهامداران و تجارت مسئوالنه « Stakeholder relations and responsible

 » businessکه به معیارهای هنجاری تجارت و رفتار حرفهای در بازار پرداختهاند ،اشاره نخواهد شد .این امر اوالً
بهسبب رعایت اختصار است ،ثانیاً ،با توجه به این واقعیت که سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی با وجود اهداف
اقتصادی تأسیس آن ،ماهیتاً شرکت دولتی صرف نیست.
24. Rationales for state ownership .

 .25ر.ک :مقدمه همین نوشتار.
 .26ر.ک:
 گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسال می (  ،)1095فراتحلیل مطالعات مناطق آزاد ،صص .22- 13 التجایی.233- 194 :1033 ، افتخار جهرمی و رضوانی.255- 254 :1095 ،27. The state’s role as an owner.
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 .28ماده « :3سازمان توسط هی أت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهـد شـد .اعضـای هیـأت مـدیره توسـط
هی أت وزیران انتخاب خواهند شد .مدیرعامل سازمان که ریاست هی أت مدیره را بهعهده خواهـد داشـت ،بـه موجـب
حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هی أت مدیره منصوب و بـاالترین مقـام اجرایـی در زمینـههـای اقتصـادی و
زیربنایی منطقه میباشد .انتخاب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سـال بـوده و انتخـاب مجـدد آنـان
بالمانع است .عزل مدیر عامـل و اعضـای هیـ أت مـدیره بـا همـان مراجـع انتخـابکننـده مـیباشـد .هیـأت وزیـران
مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را بهعهده دارد».
 .29ماده « :12سازمان توسط هیأت مدیرهای متشکل از سه یا پنج نفر با تشخیص مجمع عمومی اداره میگر دد.
اعضای هی أت مدیره توسط مجمع عمومی انتخابمیشوند .عزل اعضای هیأت مدیره با همان مرجع انتخاب کننده
میباشد».
ماده « :10اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب میشوند .انتخاب مجدد آنان بالمانع است .تا زمانیکه
اعضای هی أت مدیره جدید انتخاب نشدهاند ،هیأت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد».
30. Equitable treatment of shareholders and other investors.
31. Hearing.

 .32ر.ک :ماده  3قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریصنعتی ،همچنین مواد  12و  10اساسنامه آن.
 .33برای دیدن ترکیب و اختیارات شورای عالی مناطق آزاد ر.ک:

http://www.dastour.ir/Print/?LID=173356

 .33ر.ک :بخش  2- 5همین مقاله.
همچنین ر.ک :فضلی و هداوند 9 :1093 ،ـ .01
35. The responsibilities of the boards of state-owned enterprises.
36. Conflict of Interest.
37. Disclosure and transparency.
38. See: “The Rentier State in the Arab World”, Beblawi, Hazem, Arab Studies Quarterly,
Vol. 9, No. 4, 1987, pp. 383–398.

 .39ر.ک :فضلی و هداوند.1093 ،

 .31ر.ک :ماده  13قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  1037/11/33و ماده  2آیین نامه
اجرایی آن.
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رویکرد فقهی به رأی ممتنع
سید محسن قائمی خرق

1

 .1استاد حوزه علمیه قم  ،قم ،ایران
تاریخ دریافت97/9/11 :

تاریخ پذیرش99/4/3 :

چکیده
رأی بهمثابه فعل سرنوشت ساز در انتخابات ،فارغ از میزان تأثیر در نظم مردمساالری دینی،
در همهپرسی و انتخابات ،گاه شکل ممتنع به خود میگیرد و بهصورت سفید انداخته میشود.
نظام های حقوقی ،هریک تحلیلی در هویت و اثر رأی ممتنع برگزیده اند؛ اما در نظام حقوق
اساسی ایران ،رأی ممتنع در زمره آرای مأخوذه و باطل انگاشته میشود .مسئله اساسی این اثر،
تحلیل رأی ممتنع در دو جانب شهروند و نیز مواجهه حقوقی نظام انتخاباتی حاکم است .در
سوی اول ،هویت حق انگار یا حکم انگار رأی ممتنع ،وضعیت حقوقی انتخابکننده در قبال
شرکت در انتخابات را مشخص می سازد و تکلیف یا حق او را نسبت به نظام سیاسی و نیز
نامزدهای انتخاباتی روشن میکند .در مقابل ،رأی ممتنع ا خذشده از سوی مجریان ،چه هویت
و اثری بر سرنوشت انتخابات و نظام سیاسی خواهد داشت .این نوشته براساس مطالعات
کتابخانه ای و رویکرد توصیفی -تحلیلی ،بی آنکه در دوگانه حق یا تکلیف گرفتار آید ،حفظ
نظام سیاسی و وجوب مشورت دهی به حاکم اسالمی را قیودی بر حق رأی یا مبنایی برای
حرمت دهی به رأی ممتنع می داند و ماهیت رأی ممتنع را نیز از قبیل سکوت یا «ال أدری»
تحلیل میکند.
واژگان کلیدی :رأی ممتنع ،امتناع از رأی ،رأی ممتنع بهمثابه سکوت ،رأی ممتنع بهمثابه کتمان
شهادت ،فقه انتخابات.

Email: M .ghaemi313@gmail.com
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مقدمه
انتخابات بهمنزله خون ،مایه حیات دموکراسی محسوب میشود

(2013: 81

.)Douglas,

رأیگیری هم برای انتخابات عمومی که مردم باید نمایندگان خود در نهادهای دموکراتیک را
انتخاب کنند ،امری حیاتی و هم برای نهادهای شورایی و مظاهر تجلی خرد نمایندگی امری
بی بدیل بهشمار میرود که در آنها الزمه پیشرفت امور و تحقق هویت شورایی ،رأیگیری و
به دست آوردن برایندی از اظهارات اعضای مجامع شورایی در قالب «رأی» است.
آنچه پیشبرد مسائل کشور از رهگذر «مردمساالری» و « خرد جمعی» ایجاب میکند ،تحقق
مشارکت همگانی از طریق «رأی گویا و غیرممتنع» است .اما در برابر ،رأی ممتنع میتواند
فرایند اخیر را تا حدودی آسیبپذیر سازد .ازاین رو ،چالش و مسئله اصلی مقاله حاضر در
خصوص رأی ممتنع است؛ بدینشکل که «رأی ممتنع» در سیاق و رویکرد فقهی ،چه ماهیت و
اقتضائاتی از حیث حکمشناختی دارد؟ همچنین سؤاالت فرعی مانند اینکه رأی ممتنع نوعی
حق است یا تکلیف و نیز درصورتی که جنبه اعتراضی به خود گیرد ،چه احکامی بر آن مترتب
خواهد شد؟ ضرورت بررسی این مسئله ازآن روست که تقریباً در برخی انتخابات نظام
جمهوری اسالمی ایران برخی آرا ،ممتنع در صندوق آرا انداخته میشوند و فارغ از مسئله
فقهی عملکرد «رأی دهنده» که با توجه به گفتمان فقه حکومتی ،در این مقاله بررسی میشود،
شیوه مواجهه ناظران و شمارشکنندگان آرا و بهطور کلی « حکومت اسالمی» با رأی ممتنع نیز
امری نیازمند بررسی و گفتوگوست؛ بهویژه اینکه این مسئله با وجود بسامدهای اگرچه
متفاوت در انتخابات گوناگون در قوا نین انتخاباتی ایران مسکوت باقی مانده است .در برخی
موارد نیز موضع قانون گذار ایران نسبت به رأی ممتنع را امری قابل تحلیل و تأمل می داند؛
توضیح اینکه در نظام حقوقی حاکم بر انتخابات ایران ،در چندین مورد به رأی ممتنع اشاره
شده است؛ از جمله ماده  37قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی ، 1ماده  19قانون انتخابات
مجلس ( اصالحی  ۱)131۱/1۱/1و تبصره ماده  5مواد الحاقی مصوب  1395/3/3مجلس
اسالمی3.

شورای
تحقیق حاضر ،در بخش نخست به ماهیت و درونمایه رأی ممتنع ،در بخش دوم به
امکان سنجی مشروعیت رأی ممتنع (بهعنوان عملی از سوی انتخابکنندگان) و در بخش سوم
به مواجهه حکومت اسالمی با رأی ممتنع و کارکرد رأی ممتنع میپردازد.

 . 1مفهوم و درونمایه رأی ممتنع
مطابق لغتنامه

حقوقی Black’s

رأی ممتنع عبارت است از عملی مبنی بر انصراف یا خودداری
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از چیزی به خصوص رأی دادن .بنابراین میتوان کسی را که در جلسه حاضر است و از رأی
دادن مثبت یا منفی خودداری میورزد ،نمایندهای دارای رأی ممتنع نامید .بنابراین آرای ممتنع
شامل آرای سفید یا نانوشتهای است که نماینده با وجود شرکت در جلسه از دادن رأی
خودداری میکند ( .)Home Affairs Department, 2006: 1در واقع رأی ممتنع فرصتی را برای
رأی دهندگان بههنگام تصویب و ارزیابی پیشنهادهای رسمی ایجاد میکند که گزینهای غیر از
«آری» یا « خیر» را انتخاب کنند ،بنابراین رأی ممتنع همانگونهکه در انتخابات مردمی وجود
دارد ،در نهادهای تصمیمگیری همچون مجالس قانونگذاری ،دادگاه و هیأت مدیره شرکتها
نیز رخ میدهد ( )Hayden, 2010: 588و مورد اخیر موضوع پژوهش پیشرو است .ولی از حیث
داللت و درون مایه رأی ممتنع ،باید به آثار این رأی مراجعه کرد که بالتبع با توجه به تفاوت
آثار ،درونمایه نیز تحت تأثیر قرار میگیرد؛ در واقع ،رأی ممتنع را باید از نگاه معناشناختی،
نوعی عدم اعمال حق رأی دانست؛ به خصوص اینکه میزان آرای مأخوذه ممتنع در کل
مشارکت سیاسی به شمار نیاید .ولی در صورت احتساب آرای ممتنع در زمره مشارکت،
نمی توان یکسره آن را از قبیل عدم اعمال حق رأی دانست .در حقیقت باید در این مورد میان
ن یامدن به پای صندوق رأی (امتناع از رأی) و افکندن رأی ممتنع درون صندوق تفاوت قائل
شد .بنابراین برخالف رأی ممتنع در ساحت دموکراسیهای مشورتی نظیر استیضاح وزرا که
عمالً به نفع اصل عدم اعتماد بهکار میآید ،درونمایه رأی ممتنع بسته به تعامل نظام سیاسی
متفاوت میشود.

 . 2مشروعیت رأی ممتنع در پرتو مبانی فقهی
با توجه به اینکه ماهیت رأی در نظم حقوق اساسی مدرن ،برابرمعنایی دقیق یا بهعبارت بهتر
واحدی ندارد و چه بسا بتوان آن را بر مجموعه ای از مبانی و برابرها استوار دانست ،ازاینرو در
ذیل قالبها متعددی برای تحلیل پیشنهاد میشود.

 .1- 2رأی ممتنع بر پایه «بیعت»
بیعت ،در لغت ،از ریشه «بیع» و به « دست به دست هم دادن بر ایجاب بیع و معامله»  « ،دست
به هم دادن برای اطاعت» ( ،خلیل بن احمد ،بیتا ،ماده بیع) شناخته شده است .ازاینرو میتوان
مهمترین مؤلفه مندرج در اصطالح «ب یعت» را «تعهد» دانست .در اصطالح ،مراد از آن «پ یمان
بستن برای فرمانبری و اطاعت است .بیعتکننده با امیر خویش پ یمان میبندد که در امور
مربوط به خود و مسلمانان ،تسلیم نظر وی باشد و در هیچ چیز از امور مزبور با او به ست یز
برنخیزد و تکال یفی که بر عهده وی میگذارد و وی را به انجام دادن آن مکلف میسازد اطاعت
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کند ؛ خواه تکالیف به دلخواه او باشد یا مخالف میلش» (قلقشندی1447 ،ق .)۱11 :بیعت
خالفت و امامت ،به معنای پذیرش والیت امر در تمام امور و به تمام معناست؛ نظیر بیعت
گرفتن پیامبر برای علی (ع) (طبری ،بیتا ،ج.)9۱ :۱
بیعت اخیر از جانب ماهیت حقوقی ،پدیده ای ذوطرفین و عقد بهشمار میرود .اگرچه بیعت از
ابعاد مختلفی قابل تحلیل است ،در آموزههای روایی ،برای فرد غایب « اجازه رد کردن بیعت»
درنظر گرفته نشده و او حق رد بیعت شکلگرفته از سوی مردم را ندارد (شیخ مفید1413 ،ق:
 .)95بهنظر میرس د این بخش را نباید به معنای عدم امکان انداختن رأی ممتنع تلقی کرد ،بلکه
به معنای عدم امکان برهم زدن بیعت شکلگرفته از سوی شرکتکنندگان در بیعت توسط
غایبان در بیعت بوده است .مفهوم غیبت در بیعت اگرچه تا حدودی میتواند به معنای نتیجه
رأی ممتنع باشد ،با حضور در صحنه بیعت و امتناع از بیعت متفاوت است .ازاینرو آموزههایی
از این قبیل ،بر فرض پذیرش انطباق رأی بر بیعت در حقوق اسالمی ،در تحلیل رأی ممتنع
کارساز نیست .در حقیقت ،در ماهیت عقدی بودن رأی و شباهت آن به اصلیترین رکن بیعت،
تردید راه دارد و استقالل حقوق عمومی از حقوق خصوصی و ممنوعیت «همسان انگاری
پدیدههای حقوق عمومی (بیعت) با مفاهیم رایج در ساحت حقوق خصوصی» نیز بر این
مطلب دامن میزند .افزون بر این ،مسائلی همچون توسعه آثار رأی به همه شهروندان (حتی
ممتنعان و مخالفان) برخالف آثار بیعت است.
به هر روی نویسندگان مسلمان ،بیعت را در قالبهای متعددی تحلیل کرده اند؛ از جمله بیع
(که طی آن مسلمانان ،مال و جان و اختیار خود را به خلیفه می سپارند و او نیز در مقابل بر
طبق مصالح آنان عمل میکند) ،هبه از سوی مردم ،وکالت (وکالت منتخب از امت اسالمی) و
امانت (ر.ک :عبدالمجید .) 1991 ،در همه این موارد ،امتناع از رأی ،امری مشروع و مانع از
بیعت خواهد بود ،ولی در سویه ناگزیر دیگری ،امتناع عده ای از بیعت ،به معنای فرار از
تکالیف قدرت یا مصلحت اندیشی حکومت علیه آنان نییست 4؛ این منطق در رویکرد امامیه که
بیعت را زمینهساز والیت امامان و نه ایجادکننده مشروعیت می داند ،امری قابل پذیرش است.
در این اندیشه ،قلمرو بیعت ،مقام تولی است نه جعل و وضع والیت .در رویکردهای جدید
اهل سنت نیز که بیعت را در دو مرحله ترشیح اهل حل و عقد و بیعت مردم می دانند نیز امری
پذیرفتنی می نماید .در این تحول ،بیعت مردم  ،صرفاً بیعتی تأییدی و از نوع بیعت اطاعت تلقی

میشود – چندانکه اصطالح بیعت تأییدی از سوی یحیی اسماعیل مورد استعمال قرار گرفته
است (اسماعیل144۱ ،ق - )179 :و بلکه مردمان موظفاند با کسی که به یکی از راههای
سهگانه به امامت رسیده ،بیعت کنند (شمس الدین141۱ ،ق .) 19 :در همین زمینه ،شرکت در
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رأی مصطلح ،امری تکلیف انگار تلقی می شود که حتی امتناع از آن به معنای تأثیرگذاری بر
فرایندها که درونمایه « اعمال حق» یا «ترک فعل» را شکل می دهد ،نخواهد بود.
در مقام جمع بندی باید گفت که نمی توان انتخابات و رأی را با ماهیت بیعت بازگشایی
هویتی کرد و فراتر از این ،از گزاره های پیرامون امتناع از بیعت برای تحلیل رأی ممتنع
بهره جست.

 .2- 2رأی ممتنع بر پایه تئوری «رأی بهمثابه شهادت»
نویسنده سعی در تکرار تحلیلهای صورتگرفته در خصوص ماهیت فقهی انتخابات ندارد و
به همین دلیل ،افزون بر اینکه در این قسمت به تئوری خود در خصوص ماهیت شهادتگونه
رأی اشاره میکند ،رأی ممتنع را نیز در این قالب تحلیل میکند .البته این نظریه ،پیشتر نه
به عنوان یک تئوری مستقل ،بلکه در ضمن برخی نوشتهها مورد اشاره قرار گرفته است (مصباح
یزدی ۱54 :131۱ ،؛ الشنتوت.)۱7 :۱441 ،
شهادت عبارت است از خبر دادن از حق ثابتی برای شخص دیگر ،بهشرطی که خبردهنده
قاضی یا حاکم نباشد ،زیرا در این صورت حکم محسوب می شود نه شهادت (عاملی جبعی،
1413ق ،ج  .) 153 :14قیود تعریف اخیر ،ماهیت عمل انتخابات را به شهادت نزدیک میسازد
(از جمله حق ثابت ،به خصوص در حالتی که ماهیت انتخابات ،کشفکنندگی از انتصاب الهی
باشد و قید احتراز آن از حکم بودگی و خصلتی چون اعطای تولیت) .در این نظریه ،ماهیت
رأی در نظم حقوق اساسی جوهرگرای اسالمی ،مانند شهادت دانسته میشود .انتخابکنندگان
بهمثابه عامالن و فاعالن انتخابات ،در فرایند انتخاب ،به صالحیت و مقبولیت نامزد انتخابات از
حیث واجدیت شرایط و اصلحیت شهادت می دهند.
بر پایه آموزه های فقهی نیز ادای شهادت واجب است و دلیل آن صریح آیات شریفه ،روایات و
اتفاق مسلمین است .در  17آیه قرآن ،واژه کتمان شهادت بهکار رفته که در  1۱مور د خداوند
کتمان حقیقت را مذموم دانسته و به کتمانکننده هشدار داده است (بقره.)۱13 ، 4۱ ، 33 :
همچنین باید توجه داشت در برخی آیات نظیر آیه  ۱13سوره بقره اگرچه بر حرمت کتمان
شهادت در دین اشاره دارد ،بدیهی است که مورد مخصص نیست؛ چون کتمان گواهی ناشی از
گناه قلبی است و این معنای کتمان در کلیه شهادتها موجود است (نجارزادگان و مسعودیان،
( ) 31 :1311همچنین ر.ک :بقره 14۱،159،174 ، 144 :؛ آلعمران 71 :؛ نساء 37 :؛ مائده.)14۱ :
بدین ترتیب ،شهادت حقی است که خداوند آن را بین بندگان خود مقرر فرموده و بر ایشان
واجب است که آن را بدون تحریف آنچنانکه هست ،اقامه کنند و چیزی از آن را کتمان نکنند
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(طباطبایی ، 13۱۱ ،ج  .) ۱17 :۱البته استدالل بر برخی این آیات در راستای حرمت کتمان
شهادت و وجوب ادای آن محل تأمل است .برای نمونه شیخ طوسی در تفسیر آیه  159سوره
بقره میگوید :از آیه تنها حرمت کتما ن علم دین استفاده میشود و حرمت کتمان علوم (و
حقایق) دیگر را باید از ادله دیگر مانند «من سئل عن علم یعلمه ،فکتمه اُلجم یوم القیامة بلجام
من نار» استفاده کرد (1449ق ،ج .)4۱ :۱در روایات نیز گزارههای متعددی بر این منظور داللت
میکند؛ از جمله:
 کسی که چون برای شهادت دادن فراخوانده شود ،آن را کتمان کند ،همانند کسی استکه شهادت دروغ دهد» (متقی هندی ، 1397 ،ج.)14 :7
 « هر که شهادتی را کتمان کند یا شهادتی دهد که خون مسلمانی را پایمال کند یا مالمسلمانی را از بین ببرد ،روز قیامت در حالی آورده شود که چهره اش تاریک است و
ظلمت آن تا جایی که چشم کار میکند ،کشیده شده است و در صورتش خراشهایی
-

است و مردمان او را به نام و نسبش میشناسند» (مجلسی ، 1374 ،ج.)311 :9
همچنین در روایات متعددی با توجه به وعده عذاب برای این فرد ،میتوان حرمت
این عمل را استنباط کرد (مجلسی ، 1374 ،ج.)314 :5

با توجه به تحلیلهای صورتگرفته ،سکوت و رأی ممتنع به فرد یا افرادی مشخص ،مصداق
کتمان شهادت است .در این تحلیل ،رأی ،ماهیتی کارکردگرا پیدا میکند که اثر آن ،در تحقق
حقوق عمومی مردم از رهگذر توزیع صحیح مناصب است .هرچند در کفایی یا عینی بودن
وجوب ادای شهادت اختالف است (بهوتی1411 ،ق ،ج) 514 :۱؛ ولی در هر حال همه
معتقدند که اگر کس دیگری برای ادای شهادت نباشد ،وجوب آن عینی است (ابنقدامه ،بیتا،
ج .) 11 :1۱همچنین اگر عدم ادای شهادت ،موجب ضرر به صاحب حق شود (حائری،
1415ق .) 413 :البته برخی کتمان شهادت را ضمان آور ند انسته اند (گلپایگانی ،بیتا ،ج)14 :1
که برابر این مبنا ،مسئولیت آسیبهای ناشی از رأی ممتنع متوجه انتخابکننده نخواهد بود.
شایان ذکر است که نمیتوان با حرمت تکلیفی رأی ممتنع به حرمت وضعی و بی اعتباری مطلق
أای ممتنع نظر داد؛ چه آنکه میتواند اثر مشارکت در ح فظ نظام سیاسی را داشته باشد ،ولی
فراتر از آن در انتخاب فردی مشخص بیتأثیر باشد.
قید دیگری بر تحلیلهای صورتگرفته میتوان طرح کرد؛ توضیح اینکه ،عدول ،وقتیکه کسان
دیگری را تعدیل میکنند ،جز در حوزه علم و اطالع خود شهادت نمی دهند .ازاینرو
درصورتیکه فرد با وجود بررسی ،به فرد خاصی نظر نیافته باشد ،چه بسا بتوان حق بر سکوت
در رأی را برای وی در نظر انگاشت؛ بی آنکه حق بر امتناع از شرکت در اصل انتخابات داشته
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باشد .ولی به هر روی ،چنانکه تبیین شد ،میتوان رأی را در قالب شهادت تحلیل کرد که قدر
متیقن از حرمت رأی ممتنع در این قالب ،دو حالت « فقدان شاهد و یا ضرر به حقوق دیگران
در اثر رأی ممتنع» است.

 . 3- 2تحلیل در پرتو ماهیت حقگونه یا تکلیفی رأی
از دیگر مبانی تحلیل رأی ممتنع در شریعت اسالمی ،تمرکز بر ماهیت رأی است .نظرات
متعددی در خصوص رأی وجود دارد که برخی آن را حقی از حقوق ذاتی افراد می دانند .نظر
دیگری آن از صرفاً وظیفه ای از وظایف عمومی می داند .نظر سوم رأی را آمیزه ای همزمان از
حق و وظیفه میداند.
نظریه نخست مبتنی بر مبنای حاکمیت ملت است؛ برخالف رویکرد وظیفهگرا که براساس
نظریه حاکمیت امت است ) .(Hauriou, 1967: 244, 245این نظریه ،حق را امری ذاتی و شخصی
می داند که برای هر فرد ثابت است .همچنین با توجه به ماهیت پیشاتقنینی این حق ،حکومت
نمی تواند این حق را مقید یا برای عدم استعمال آن مجازات بینگارد (صبری.)13۱ :1949 ،
شارحان این ماهیت چنان در وصف و توسعه اختیارات دارنده آن ستوده و اغراق کرده اند که
دارنده آن می تواند هرگونه تصرفی در اعمال این حق ،از جمله انداختن رأی ممتنع ،فروش
رأی و ...داشته باشد (عفیفی 44۱ :۱44۱ ،؛ العطار.)۱5۱ :19۱1 ،
نظریه دوم ،انتخاب را بهمثابه وظیفه قلمداد میکند که در طی آن ،مقتضای رأی ،انتخاب
صالحترین اشخاص بنابر وظیفه و خدمت عمومی به امت است (شیحا .)۱۱9 :۱444 ،درونمایه
این نظریه ،لزوم انتخاب افرادی است که به مصالح امت و نه مصالح شخصی نزدیک باشند .بر
این اساس ،در صورت تشریع قانون یا اضرار رأی ممتنع به مصالح عمومی ،مجاز نخواهد بود.
نظریه سوم از آن سوی که محرومیت برخی افراد از حق انتخابکنندگی را ضروری میداند
(مانند محکومان به جرائم حیثیتی) ،نظریه حق مطلق را نمیپذیرد و نیز بدانسبب که تکلیف
مطلق پنداشتن آن نیز انتخابات آزاد و مشارکت ملی را به حاشیه میکشاند ،نمیپسندد و به
میانه ای از این دو رهنمون می شود .بر این اساس ،انتخاب ،حقی شخصی است که قانون
بهواسطه دعاوی قضایی از آن حمایت میکند و در عین حال ،انتخابکننده ،حق شخصی خود
را در انتخابات اعمال نمیکند؛ بلکه او به وظیفه خود در قبال «شرکت در اعطای تولیت به
نهادهای عمومی» جامه عمل پوشانده است (دلّه ۱71 :۱44۱ ،و  .)۱79این نظریه با وجود
تناقض نظری ،به نظریه جدیدی نقل یافته که طبق آن ،رأی ،سلطه ای قانونی است که قانون
برای افراد تثبیت کرده است ،ولی مناط اثبات آن ،مصالح خصوصی نیست ،بلکه مصالح عمومی
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در آن اهمیت دارد (شیحا ،بیتا .) ۱74:بنابر این نظریه ،امکان تحدید حق مردم به
ممنوعیت انگاری رأی ممتنع وجود دارد ،ولی این ممنوعیت باید در راستای مصالح عمومی
مردم باشد .بنابراین از حیث مبانی حق ،تنها در قالب دو نظریه « انتخاب بهمثابه وظیفه» و
« انتخاب بهمثابه سلطه قانونی» میتوان به امکان ممنوع انگاری رأی ممتنع رهنمون شد.

 . 4- 2رأی سفید بهمثابه رای اعتراضی

5

گاهی مصداق اعتراض به انتخابات (اعم از فرایندهای انتخاباتی یا افراد کاندید) و سیاستهای
یک دولت میتواند در قالب تحریم انتخابات مطرح شود؛ در حقیقت ،شهروندان زمانی به رأی
دادن ترغیب میشوند که منافع مورد انتظار از رأی دادن بیشتر از رأی ممتنع یا هزینههای رأی
دادن باشد .بدین معنی که اگر آنان فکر کنند که در صورت رأی دادن تغییراتی در خروجی
سیاستها پدید نمی آید ،در این صورت از رأی دادن امتناع خواهند کرد  ،ولی درصورتیکه به
این واقعیت برسند که رأی آنان در اثرگذاری بر سیاستهای آتی مؤثر است  ،در این جا منافع
رأی دادن بر امتناع و عدم شرکت در انتخابات غلبه پیدا میکند (.)Blais et al., 2014: 42
ولی آنچه در آستان این نوشته مدنظر است ،کاربست رأی ممتنع بهعنوان رأی اعتراضی از
منظر مشروعیت اسالمی است .نظیر آنکه ،فردی از گزینههای انتخابات ناراضی باشد ،به
نشانه حمایت از فردی که بختی برای پیروزی ندارد ،از رأی ممتنع استفاده کند .در واقع،
آرای ممتنع میتواند وجهه دموکراتیک دولت را مخدوش کند و از مردمساالری موجود در
جامعه بکاهد .از جمله دالیلی که میتوان برای افزایش آرای ممتنع ذکر کرد  ،عدم مشروعیت
نظام سیاسی و بیطرفانه نبودن انتخابات است ( ) Hanna, 2009: 278یا اینکه بسیاری از آنان
اعتقاد دارند که سیاستمداران به دنبال منافع خود هستند و وقعی برای منافع مردم نمینهند
(2007: 612

.)Rosema,

اگرچه حق تمرد در قوانین موضوعه ،گنجانده نمیشود و ح تی درج آن در عمل سودمند
نیست ،کاربست رأی در قالب «رأی ممتنع» میتواند در قالب حق تمرد مطرح شود و بهنوعی
به شکست نظام سیاسی ب ینجامد؛ چه مقبولیت و تولی سازی در حکومت اسالمی از رهگذر
آرای عمومی فراهم می شود .الزام سیاسی شهروندان به عدم امتناع در رأی ،از اساسیترین
مسائل فلسفه سیاسی است؛ بدینمعنا که آیا تعهد فرد به حفظ نظام سیاسی دینی به معنای
پذیرفتن حق الزام دولت « در هر شرایطی» است یا حق الزام در راستای اهداف غایی خاصی
پذیرفته شده است.
بر همین اساس ،میتوان در انتخابات حکومت جور ،افزون بر تحریم شرکت در انتخابات ،به
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« حق رأی ممتنع» نظر داد .حکومت جور در عصر غیبت حکومت حاکمی است که از سوی
« امام اصل» مأذون نباشد و ازآن جا که چنین اذنی اختصاص به فقیه عادل دارد و یا برای غیر از
ایشان به اثبات نرسیده است ،دولتی که تحت زعامت فقیه نباشد ،دولت جور بهشمار میرود
(خمی نی ، 1379 ،ج .) ۱۱1 :14در این موارد ،مشارکت فعال در انتخابات ،مصداقی از همکاری
با دولت جور است که حرمت آن در نزد فقها به اثبات رسیده است .شایان ذکر است که اگر
حکومت جنبه اضطراری بیابد ،درصورتیکه عدم استفاده از حق رأی ممتنع برای حراست از
جامعه اسالمی باشد و نه تقویت سلطان ،کاربست اعتراضی خود را از دست داده و وجوب
مییابد (سنهوری.)۱33 :۱441 ،
در این جا خودداری از بیعت در قالب رأی ممتنع یا امتناع از رأی بهعنوان مرحلهای از نهی از
منکر و تابع شرایط آن نیست؛ بلکه خود تکلیف مستقلی است که باید بهعنوان «واجب عینی»
بدان عمل شود .این تکلیف ،خود مشروط به شرایطی است ،از جمله:
-

عدم توجه ضرر به خود یا یکی از مسلمانان (نجفی1444 ،ق ،ج .)37۱ :۱1البته این
شرط مخالفانی دارد که طبق آن دیدگاه باید مالحظه اهمیت موضوع را داشته و
اقداماتی نظیر رای ممتنع با علم به ترتب ضرر هم واجب باشد (خمینی ،بیتا ،ج:1

-

.)449
شرط قدرت داشتن برای رسیدن به پیروزی در نظر اهل سنت (ابن خلدون:13۱۱ ،

 ) 1۱1تا بتوان از اقداماتی نظیر امتناع در رأی بهمنظور براندازی استفاده کرد.
اما نسبت به حکومت عدل ،رأی ممتنع بنابر فرض حاضر در دولت مبتنی بر نظریه والیت
فقیه ،می تواند متوجه فرمانروایان میانی و مدیران میانی باشد؛ چه آنکه در مقبوله عمر بن
حنظله آمده است که وقتی حاکم « بر طبق حکم ما» حکم بنماید و پذیرفته نشود ،با ما مخالفت
شده و چنین کاری در نهایت ،در حد شرک است (کلینی1447 ،ق ،ج .)41۱ :7البته مدیران نیز
از حیث اعتبار متفاوتاند ؛ برای نمونه ،فردی همچون مالک اشتر است که هیچ اقدامی بدون
امر حضرت انجام نمی دهد « ،ال یقدم و ال یحجم و ال یؤخر و ال یقدم اال عن امری :او پیش
نمیتازد و هجوم نمیبرد و گامی به عقب یا جلو نمیگذارد مگر طبق دستور من» (نهجالبالغه ،
نامه  .)31البته باید در نظر داشت که بهرهگ یری از رأی ممتنع در انتخابات ناظر بر نامزدهایی
که مورد تأیید فقیه باشد یا نامزد انتخاباتی ،فقیه باشد ،میتواند به دالیل متعددی باشد ،از
جمله:
 .1انحراف فرمانروا یا فقیه از مبانی فقهی :چنین اشتباهاتی هرچند نادر ،نشانه خلل در ملکه
اجتهاد فقیه نیست ،ولی تکرار آن با شرط اجتهاد و فقاهت وی ناسازگار است .البته تا وقتی
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این مسئله به شکل کلی به ورطه اثبات نیاید ،هتک حرمت و تزلزل منصب وی جایز نیست
(ر.ک :شیخ انصاری.)11 :1415 ،
 . ۱خطای سیاسی :برخی اشتباهات حاکم ناشی از خطا در شناخت رخدادها و درک مصالح
جامعه است که اگر به صورت مکرر نباشد تا نشانی بر عدم درک اجتماعی صحیح و سیاست و
تدبیر الزم برای والیت محسوب گردد ،برخی متفکران معاصر ،چنین احکامی را با «یقین به
خطا» بی اعتبار دانسته و لزوم پیروی از آن را نفی کردهاند (جوادی آملی)4۱9 :139۱ ،؛ ولی
شهید محمدباقر صدر مینویسد:
« درصورتیکه مجتهد از جایگاه والیت عامه بر شئون مسلمین  -و نه قضاوت  -حکمی صادر
کند ،نقض آن حتی با علم به مخالفت ،جایز نیست و کسی که به خطای آن پی میبرد
نمی تواند بر طبق علم خود عمل کند و حکم حاکم را نادیده گیرد .شرح یکی از شاگردان
شهید صدر بر این سخن این است که در موارد حکم والیی ،چون حاکم شخصاً به انشاء حکم
میپردازد لذا به دلیل نبود چنین حکمی قبل از انشای حکم ،علم به خطای حاکم اساساً
بیمعناست .حتی اگر کسی بدین نحو گوید که حاکم در شناخت اوضاع و احوال اشتباه کرده
است و لذا باید به گونه دیگری حکم می شد باید بدو گفت :سپردن والیت به شخصی به
معنای آن است که تشخیص وی مالک است؛ نه تشخیص مولی علیه» (حائری.)113 :1399 ،
بنابراین اگرچه برخی دیدگاهها حسب اینکه وجود حداقل نظم و حاکم  -حتی اگر ستمگر و
نامشروع باشد ،بهتر از فتنه و هرج و مرج است ،نافرمانی مدنی در قالب رأی را در مقابل
حکام غاصب منع کردهاند  ،ولی در رویکردهای دیگر ،استدالل میشود که چنین ابزاری تنها
زمانی موجه است که راههای قانونی برای ابراز مخالفت و اصالح وضع موجود مسدود شده
باشد (.)Kent Greenwalt, 1998: 366-367; John W.D.Gruchy, 1997: 152-153
 .3وجود تأو یل یا شبهه نسبت به حکومت و حکمرانان یا قصد براندازی در منتخبان :این
حالت با وجود شرایطی میتواند تحت عنوان بغی طرح شود .بغات در اصطالح شرع و
متشرعه کسانی هستند که بر دولت اسالمی که بهصورت صحیح و مشروع بهوجود آمده است،
قیام کنند و فرقی نمیکند که رهبر دولت ،پیامبر یا امام یا نایب خاص یا نایب عام آنها یعنی
فقیـه جامع الشرایط باشد» (حسینی شیرازی1449 ،ق ،ج .)131 :41خروج علیه حکومت و منع
از تسلیم حق به امام (طوسی ،بیتا ،ج ،)1۱7 :۱وجود تفسیر و تأویل ناروا در تفکر و ذهنیت
آنان و گروهی و دارای تشکیالت و سازمان بودن (ابن ادریس1414 ،ق )114 :از جمله شرایطی
است که رأی ممتنع را بهعنوان اقدامی ارادی و هماهنگشده مصداق بغی قرار می دهد .البته
برخی گروهی نبودن و انفرادی بودن را نیز منشأ اثر دانستهاند (عاملی ، 1314 ،ج .)۱۱1 :1از
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نظر فقهی نیز حقوقدانان اسالمی ذیل عنوان بغی به قصد جنایی باغیان مبنی بر قصد خروج بر
امام با توسل به سالح و قصد خاص عزل و خلع حاکم یا عدم اطاعت از او تأکید کرده اند
(زحیلی ، 1997 ،ج 5413 :7؛ عودة ، 1959 ،ج .) ۱71 :۱البته تحلیل رأی ممتنع در قالب بغی به
معنای نفی گزارههایی از جمله « نصیحت ائمه مسلمین» و یا امر به معروف به حکام و لزوم
پاسخگویی به شهروندان نیست ،همچنانکه پیش از بغی ،سازوکارهای متعددی برای نفی
تأویل و تحقق خواستههای مشروع شهروندان وجود دارد.
در مجموع ،در این فرضیه ،باید قائل به تفص یل میان حکومت جور و حکومت عدل شد؛ به
این معنا که در حکومت جور بسته به تقویت سلطان جور یا حراست از کیان و جامعه اسالمی،
رأی ممتنع ،بهترتیب ،حکم وجوب و حرمت میگیرد .اما در حکومت عدل ،رأی ممتنع
می تواند در صورت وجود انحراف حاکم از مبانی فقهی و یا وجود خطای سیاسی در حکم
والیی (نه قضایی) و نیز براندازی حکومت اسالمی مجال یابد .در صورت نخست ،هتک
حرمت حکمران اسالمی جایز نیست و در صورت دوم نیز تشخیص ولی ،مالک است و در
صورت نهایی نیز رأی ممتنع جایز نیست.

 . 5- 2رای ممتنع در قالب «مشورت»
بر طبق برخی مبانی میتوان ماهیت انتخابات را مانند مشورت دا نست؛ برای نمونه
درصورتیکه رابطه میان « حاکم اسالمی» و « نمایندگان منتخب» را از قبیل کارگزار یا وکالت
قانونی مأذون از والیت فقیه (کعبی و حکیمی ) 141 :1393 ،دانست که حاکم اسالمی برای
تعیین آنها از مشورت مردم بهرهمند می شود (خرد جمعی)؛ فارغ از وجوب رجوع به خرد
جمعی یا عدم وجوب آن و نیز وجوب عمل به نتیجه آن یا فراغت از آن و نیز متعلق مشورت
که عموم مردم باشد ( حسینی شیرازی )17- 14 :1374 ،یا تنها متخصصان امر (منتظری،
1441ق ،) 37 :مفهوم رأی ممتنع نیز در این زمینه قابل تحلیل است .بنابراین برخالف آنچه گاه
گفته میشود ،چنین نیست که نقش مشارکت جدی و فعاالنه و نهادینه مردم در حکومت
اسالمی نفی شود (سیفزاده.)111 :1373 ،
بر مبنای «و شاورهم فی االمر» حاکم اسالمی موظف به رجوع به مشورت است و بر پایه «و
امرهم شورا بینهم» بر مردم واجب است تا در مشورت با امام مسلمین شرکت جویند و نظر
ارائه دهند (شمس الدین 1414 ،ق )147 :این وجوب دوسویه مشارکت فعال و آگاهانه مردم در
حیطههای مختلف اجتماعی ،حرمت رأی ممتنع و ضرورت کسب آمادگی الزم و رفع جهل از
گزی نههای انتخاباتی را الزم می دارد .در حقیقت ،مردم موظف اند در اجرای حکومت اسالمی
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بهعنوان مق دمه واجبِ اجرای احکام اسالمی به ولیفقیه کمک نمایند ( جوادی آملی:1371 ،
 ) 1۱که این امر خود نیازمند ایجاد تشکیالت و انتخاب نمایندگانی برای مدیریت آنها از سوی
مردم و طبعاً انداختن رای غیرممتنع و مصرح در انتخابات خواهد بود.
در آرای فقهی معاصر نیز نگرشهای متع ددی وجود دارد؛ در یک نگاه ،سعی بر ارائه منظری از
حق بر رأی ممتنع به عنوان آخرین راهکار و در صورتی است که فرد با مشورت و مطالعه
نتوانسته به شخص خاصی اعتماد کند ) .(https://makarem.irاما نظر دیگری حتی در صورت
تحیر پس از فحص و بررسی ،آن را درصورتیکه موجب تضع یف نظام اسالمی باشد ،حرام
می داند (سایت فارسی مقام معظم رهبری و نیز ر.ک :بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم
استان کردستان.)1311/۱/۱۱ ،
گویی در نظریه اخیر ،برخالف نظریه اول ،افزون بر اینکه شرکت در انتخابات ،برای حمایت از
نظام اسالمی ضرورت دارد ،رأی به فردی مشخص حتی در صورت تحیر نیز امری
ضرورت بردار است .در رویکرد اخیر ،مشارکت مؤثر و فعال در انتخابات موضوعیت دارد که
افزون بر شرکت در انتخابات به تعیین افراد اصلح و شایسته نظر دارد .تبیین آنکه ،وقتی از مبانی
وجوب شرکت در انتخابات ،مصلحت مسلمین است ،بدیهی است که رأی دادن هم باید
بهگونهای باشد که آن مصلحت اصلی یعنی تحکیم نظام اسالمی را هم در برداشته باشد.
به طور کلی و بنابر آنچه در قسمت دوم طرح شد ،بنابر مبانی و راهبردهای «رأی بهمثابه
شهادت»  « ،انتخاب بهمثابه وظیفه و یا سلطه قانونی» « ،رأی بهمثابه مشورت» و نیز « امکان
کاربست رأی ممتنع به عنوان اقدامی برانداز و یا فعلی برخالف مصلحت مسلمین» قائل به عدم
مشروعیت رأی ممتنع شد .اما در برخی موارد که رأی ممتنع در مقام مبارزه با حکومت جور
باشد ،میتواند صورت جواز بیابد.

 . 3تحلیل کارکرد رأی ممتنع بهمثابه سکوت یا «ال أدری»
در خصوص ماهیت رأی ممتنع میتوان دو حالت را فرض کرد؛ نخست اینکه آن را «سکوت»
دانست و دیگر اینکه آن را از قبیل گفتن «ال أدری [:نمی دانم]» بهعنوان ماهیتی فقهی فهم کرد.
اگرچه زمینه دو ماهیت نامبرده که اغلب در بستر و بابی تحت عنوان کتاب القضا طرح
میشود ،با ب حث حاضر نمایان است؛ چه شأن بحث حاضر ،ایجادی و انشایی است ،ولی در
مباحث قضایی ،مسئله در خصوص حق از پیش موجود و اخبار به آن است .بنابراین ،بیآنکه
تمامی مباحث آن جا منطبق بر بحث فعلی باشد ،از حیث ماهیت رأی ممتنع ،تحلیلهای فقهی
و دقیقی را در پی خواهد داشت.
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ح الت ساکت در متون فقهی ،به مانند کسی است که اگرچه فعلی ایجابی و اعالمی از وی
صادر می شود ،ولی در اثر سکوتش نه امضای عقد و نفی خیار و نه بقای خیار به او نسبت داده
نمیشود (ابنبراج144۱ ،ق ،ج .) 357 :1در این میان ،برخی بقای خیار ساکت را ظاهر
دانسته اند (شهید ثانی1413 ،ق ،ج .)197 :3همچنانکه صلح علیه او امضا نمیشود ،ولو اینکه
حاضر در مجلس باشد (حلی1413 ،ق .) 3۱4 :برخی نیز در پی تعریف ایمان به اجزایی چون
اقرار لسانی ،در خصوص کفر فرد ساکت بحث کرده اند (مجلسی دوم1444 ،ق ،ج.)149 :7
برخی اصولیین نیز از بحث سکوت در بحث « اجماع سکوتی» استفاده کرده اند که در آن،
سکوت بهعنوان عدم مخالفت احراز میشود و ازاین رو ،موضوع ،امری اجماعی تلقی شده و
سکوت به اثبات ملحق می شود .البته در خصوص اجماع به شمار آمدن آن و نیز حجت بودن
آن حدود شش نظر وجود دارد که برخی به دلیل لزوم احراز «وفاق»  ،عدم علم به مخالفت را
دلیلی بر تحقق اجماع ندانسته اند .ولی موافقان ،عادت را چنین دانسته اند که در صورت انکار و
مخالفت ،عموماً سکوت ترک میشود (بحرانی1419 ،ق ،ج .)۱49 :3در همین زمینه ،سکوت
بر فعل یک قوم درحالیکه قدرت بر رد و انکار یا منع از آن وجود داش ته باشد ،بنابر
گزارههایی چون «الساکت عن الحق شیطان أخرس»  « ،الساکت شریک المغتاب» و « الراضی
بفعل قوم کالداخل فیه معهم» بهمثابه رضایت به فعل آن قوم خواهد بود (حسینی شیرازی،
14۱1ق ،ج ۱11 :3و  .) 347برخی چون شیخ انصاری نیز با ذکر اینکه سکوت اعم از رضاست،
ولی س کوت را ظاهر در رضایت دانسته اند؛ ولو اینکه مفید قطع نیست و دلیل این برداشت را
دفع حرج بر فرد و دیگران تحلیل کرده اند .همچنین صرف اینکه فرد پس از علم به مطلب،
سکوت کرده است ،در اجازه و رضایت کفایت میکند (شیخ انصاری1414 ،ق ،ج.)341 :1
کاشف الغطا نیز این نظریه را در حد احتمال پذیرفته است (کاشف الغطا14۱۱ ،ق.)39 :
برخی دیگر ،سکوت را الاقتضا دانسته (ال ینسب القول للساکت) و آن را اعم از رضایت
دانسته اند (نجفی1444 ،ق ،ج ) 1۱ :۱3و در برابر فقهی ،درصورتیکه اخذ حق و تعیین تکلیف
با سکوت از روی عناد فرد مواجه شود ،او ر ا تا زمانیکه جواب دهد و یا حکم نکول در
خصوص او صادر شود (پس از عرضه جواب بر او که اگر جواب ندهی تو را ناکل قرار
خواهم داد) ،حبس میکنند (شهید ثانی141۱ ،ق ،ج) ۱45 :1؛ زیرا جواب ،حقی واجب بر
اوست و سکوت او تضییعکننده حق دیگری است( ۱وجدانی14۱۱ ،ق ،ج .)3۱7 :5حاکم وی
را براساس امر به معروف و نهی از منکر ابتدا از روی لطف و رفق و پس از آن به غلظت و
شدت به جواب فرا می خواند ،ولی به مرحله ضرب و شتم نمیرسد؛ چون اقرار پس از اینها
مستند به ضرب و اهانت و اکراهی و بالاثر است (مؤمن قمی14۱۱ ،ق.)۱53 :
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دسته سوم از فقها ،انصاف را در آن دانسته اند که سکوت از روی تعنت و عناد ،در حکم ناکل
(امتناع از رأی) و بلکه بدتر از آن تلقی شود؛ چه آنکه تلفظ در نکول موضوعیت خاصی ندارد؛
بلکه کسی که عملی نتیجه مخالفت را ابراز نماید ،به طریق اولی در حکم ناکل محسوب
خواهد شد (موسوی اردبیلی14۱3 ،ق ،ج .) 159 :۱برخی نیز حتی بر فرض اینکه ساکت ،ناکل
محسوب نشود ،در خصوص میزان الحاق حکمی ساکت به ناکل سخن گفته و سه راهکار در
این خصوص طرح کرده اند؛ از جمله شمول ادله حکم ناکل بر ساکت ،یا تعدی حکم ناکل به
ساکت بنابر اولویت ،و یا مساوات این دو در فهم عرفی (حسینی حائری1415 ،ق.)۱1۱ :
اما در خصوص «ال ادری»  ،روایات متعددی در نهی از فتوا و ارائه نظر به آنچه نسبت به آن
علم وجود ندارد ،وارد شده است؛ برخی از آنها انصراف به حرمت افتاء از روی جهل دارد،
ولی دسته ای دیگر به دلیل عمومیت ،ناظر بر بحث حاضر است و وزر و مسئولیت عمل به
رأی ناشی از عدم علم را بر عهده فرد قرار می دهد (برقی ، 1371 ،ج .)۱44 :1ولی بهنظر
می رسد این روایات از محل بحث انصراف دارد ،چراکه در این جا امکان تحصیل علم
تفصیلی وجود دارد.
به هر روی ،اگر ماهیت رأی ممتنع از قبیل «الادری» (نمی دانم) دانسته شود ،برخی آن را ذیل
سکوت درج کرده اند که مباحث گفته شده در مورد سکوت پیرامون آن خواهد آمد .برخی نیز
الادری را ظاهر در «مخالفت» دانسته اند (آشتیانی14۱5 ،ق ،ج ) ۱55 :1که بایستی مدنظر ناظران
انتخابات و شمارش کنندگان آرا قرار گیرد؛ ولی قول الادری ،بیانگر جهل فرد به حال است و
نه علم او به عدم؛ در حقیقت عدم علم اعم از علم به عدم است (رشتی1441 ،ق ،ج.)۱۱3 :1
این مبانی ،با وجود تفاوت در تفسیر ،بینگر این است که ممتنع از رأی ،اجبار به مشارکت
نمی شود ،ولی فرد دارای رأی ممتنع مجبور به تعیین منظور میشود و در صورت عرضه جواب
بر وی ،به نکول حکم می شود و در زمره امتناع از رأی درمیآید (ر.ک :مؤمن قمی14۱۱ ،ق:
 .) ۱۱4نکول چه در بحث قضا و چه در بحث پیشرو ،به معنای تمکین او به «رأی اکثریت
سایرین» و «واگذاری» حق خویش به ایشان در جهت « انتفاع متناسب اکثریت از امتناع او»
است .ولی اگر سکوت و الادری را به معنای مخالفت در نظر آوریم ،حقوق «رأی ممتنع» نه در
جهت انتفاع متناسب اکثریت ،بلکه در جهت « انتفاع انحصاری مجموع آرای مخالف چه
حداقل باشد چه حداکثر» خرج میشود.
افزون بر این ،رأی ممتنع حتی اگر بنا به این دلیل باشد که شخص رأی دهنده به حجت عقلی و
شرعی نرسیده و می خواهد از ذمه رأی ناصواب برحذر باشد ،وی را به مقصود خود
نمیرساند ،چراکه بههنگام احتساب حد نصابِ خاص یا اکثریت نسبی بهعنوان معیار
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تعیینکننده سرنوشت رأیگیری« ،هر رأی ممتنع» در حقیقت بهمثابه «یک رأی مخالف»
شمارش میشود ،به این معنا که فرد بدون رسیدن به حجت عقلی و شرعی« ،رأی مخالف
دادن» را بر ذمه خویش گردن گرفته است .در حقیقت ،نهتنها هیچ امتناعی از رأیگیری صورت
نگرفته است ،بلکه او بهطور جبری و غیراختیاری (فقط و فقط) رأی مخالف داده است.
بنابراین ،رأی ممتنعی که به صندوق انداخته میشود  ،حقیقتاً نمیتواند ممتنع باشد؛ معنا آنکه
تنها حاضرانی موفق به « امتناع» میشوند که اساساً هیچ بلیتی به صندوق نیندازند .ازاینرو
امتناع صوری و رفع تکلیف مورد خواست او را ملغی میسازد.
بنابراین بهطور کلی میتوان نتیجه این بخش را چنین جمع بندی کرد که اگرچه در تحلیل رأی
ممتنع بهمثابه سکوت و نیز «الادری» اختالف نظرهایی وجود دارد؛ از جمله اینکه برخی این
ممتنع بودن را به رضایت ،اعم از رضایت و نیز مخالفت محسوب کرده بودند ،با وجود این و
چه بسا برخالف مقصود رأی دهنده ممتنع ،اثری حاصل شود.

نتیجهگیری
در مجموع آنچه در این نگاره گذشت ،میتوان مالحظات فقهی در تحلیل رأی ممتنع را
در دو قسمت قابل پیگیری دانست؛ نخست از حیث مشروعیت و امکان رأی ممتنع .در
این خصوص ،عمل فرد انتخابکننده ،تحت عنوان «مشارکت فعال» موضوع حکم
وجوب قرار گرفته است .بنابراین چه رأی را مصداق «بیعت» « ،مشورت به حکومت» یا
«شهادت» در نظر بگیریم ،مبانی نامبرده میتواند تحت عنوان قاعده حفظ نظام،
«مشارکت فعال و ممنوعیت رأی ممتنع» را تقوبت کند .در مقابل درصورتیکه کارکرد
رأی ،شهادت به نفع حکومت جور یا تقویت مبانی آن باشد ،رأی سفید میتواند بهعنوان
نافرمانی مد نی و رأی اعتراضی کارکردی موجه در برخی حاالت داشته باشد.
قوانین انتخاباتی ایران ،اگرچه به ابهام و اختصار موضوع رأی ممتنع را مطرح کرده اند،
از سیاق مقررات ،برمیآید که قانونگذار ایران ،بدون توجه به رویکرد احتیاط انگار که
محذوراتی فقهی از قبیل کتمان شهادت و حفظ نظام را در نظر دارد ،یکسره ،رأی ممتنع
را امری در حوزه فردی و نوعی حق مطلق فرض کرده است.
قسمت دیگر این مقاله به تفسیر و کارکرد رأی ممتنع از منظر فقه اختصاص داشت که با
توجه به تحلیلهای ارائه شده در آن قسمت ،اکنون میتوان پرسش مقاله را پاسخ گفت.
پاسخ به کارکرد رأی ممتنع ،باید با توجه به مؤلفههای مختلف باشد:
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مؤلفه نخست :ماهیت رأی ،ولو ممتنع باید بهعنوان « حقالناس» لحاظ شود؛ به این معنا
که نباید تفسیر و اثری مغایر نیت و اراده رأی دهنده از آن اراده شود .این در حالی است
که سازوکار فعلی میتواند رأی ممتنع ر ا به ورطه ای مخالف آنچه منظور واقعی
رأی دهنده بوده است ،بکشاند.
مولفه دوم :تفاوت میان تاثیر « امتناع از رای» و « امتناع در رای» ؛ منطق این تفاوت نیز در
الزامات فقهی و حقوقی این دو است؛ زیرا ممتنع از رای ،اجبار به مشارکت نمیشود
ولی ممتنع در رای ،مجبور به تعیین منظور میشود و نکول وی ،به معنای تمکین او به
«رأی اکثریت» می باشد .البته اگر امتناع در رای ،به معنای رای مخالف فهم شود ،رای
وی ،نه در جهت انتفاع متناسب اکثریت ،بلکه در جهت « انتفاع انحصاری مجموع آراء
مخالف چه حداقل باشد چه حداکثر» خرج میشود.
مؤلفه سوم :بیان صریح اراده قانون گذار با توجه به مبنای فقهی برتر در طول تحقیق (از
جمله سکوت و الادری) در قوانین .در صورت رعایت این مؤلفه ،افزون بر اینکه
مؤلفههای قبل نیز رعایت می شود ،موجب خواهد شد که مواجهه نظام انتخاباتی با رأی
ممتنع ،اثری خالف آنچه مقصود رأیدهند ه بوده است ،بر جای نگذارد.
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یادداشتها
« . 1جلسات هیأتهای اجرای اصلی و فرعی با حضور دوسوم کلیه اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت
مطلق حاضرین خواهد بود.
تبصره :رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود ».

 « .2در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه ،برگهای رأی ،باطل و مراتب در صورتجلسه،
قید و آرای مذکور ضمیمة صورتجلسه خواهد شد:
الف  -در موارد ذیل برگههای رأی ،باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب میگردد - 3 ..:آرایی که سفید به صندوق
ریخته شده باشد ».

 « . 3در سامانه انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رأی سفید را پیشبینی کرد تا افراد بتوانند در صورت
تمایل ،از حق قانونی خود استفاده کنند ».
 .4از جمله از نامه حضرت امیرالمؤمنین (ع) به معاویه استفاده میشود که مردم مدینه ،با حضرت بیعت کردند و
همین بیعت ،برای مردم ساکن در شهرهای دیگر نیز کافی است و مردم شام نمی توانند به بهانه عدم شرکت در
بیعت ،از اطاعت امام جامعه سر باز زنند « :فإنَّ بیعتی بالمدینه لزمتک و أنت بالشام؛ ألنَّه بایعنی القوم (شیخ مفید،
 1413ق.)95 :

5 . Protest vote.

 . 6البته تعبیر صحیح این است که جواب حق طرف مقابل نیست ،بلکه مقدمه وصول او به حق است (آشتیانی،
 14۱5ق :ج .)44۱ :1
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منابع
الف :فارسی و عربی
 .1ابن ادریس ،جعفر (1414ق) ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی  ،قم :مؤسسه النشر االسالمی،
چ دوم.
 .۱ابن خلدون ،عبدالرحمان ( ،)13۱۱المقدمه  ،برگردان محمد پروین گنابادی  ،تهران :علمی و
فرهنگی ،چ دوم.
 .3ابنقدامه ،عبداهلل (بیتا) ،المغنی  ،بیروت :دار الکتاب العربی ،بیچا.
 .4اسماعیل ،یحیی (144۱ق) ،منهج السنة فی العالقة بین الحاکم والمحکوم  ،قاهره:
دارالوفاء ،الطبعة االولی.
 .5انصاری ،مرتضی (1414ق) ،کتاب المکاسب ،قم :دارالکتاب ،چ سوم.
 .۱آشتیانی ،میرزا محمدحسن (14۱5ق) ،کتاب القضاء  ،قم :زهیر ،چ اول.
 .7بحرانی ،احمد (1419ق) ،الرسائل األحمدیة ،قم :دار المصطفی إلحیاء التراث ،چ اول.
 .1البحری ،حسن ( ،)۱449القانون الدستوری "النظریة العامة" ،دمشق :الجامعـة االفتراضـیة
السوریة ،الطبعة األولی.
 .9برقی ،احمد ( ،)1371المحاسن  ،قم :دار الکتب اإلسالمیة ،دوم.
 .14بهوتی ،منصور (1411ق) ،کشاف القناع ،بیروت :دار الکتب العلمیه ،بی چا.
 .11جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)1371والیت فقیه ،والیت فقه و عدالت  ،قم :اسراء ،چ دوم.
 .1۱حائری ،سید کاظم (1399ق) ،أساس الحکومة اإلسالمیة  ،بیروت :مطبعة النیل ،چ اول.
1415( __________ .13ق) ،القضاء فی الفقه اإلسالمی  ،قم :مجمع اندیشه اسالمی ،چ اول.
 .14حسینی شیرازی ،سید محمد (1449ق)  ،الفقه ،بیروت :دارالعلوم ،چ دوم.
14۱1( _________ .15ق) ،من فقه الزهراء علیها السالم  ،قم :رشید ،چ اول.
 .1۱حلّی ،نجم الدین (1413ق) ،الرسائل التسع ،قم :کتابخانه آیةاهلل مرعشی ،چ اول.
 .17خمی نی موسوی ،سید روحاهلل ( ،)1379صحیفه امام ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ،بی چا.
( __________ .11بیتا) ،تحریرالوسیلة  ،قم :مؤسسه مطبوعات دارالعلم ،چ اول.
 .19دلّة ،سام سلیمان ( ،)۱44۱مبادئ القانون الدستوری والنظم السیاسیة  ،دمشق :مطبعة
المحبة ،الطبعـة الثانیة.
 .۱4زحیلی ،وهبه (  ، )1997الفقه االسالمی و ادلته  ،دمشق :دارالفکر المعاصر ،الطبعة الثانیة.
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 .۱1سیفزاده ،حسین (« ،)1373تحول از مشارکت منفعالنه به مشارکت فعاالنه :تأمل نظری» ،
فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی  ،سال هفتم ،دور دوم ،ش  ، 3۱صص .71- 45
 .۱۱السنهوری ،عبدالرزاق ( ،)۱441فقه الخالفة و تطوره لتصبح عصبة امم شرقیّة  ،تحقیق
توفیق الشاوی و نادی عبدالرزاق ،بیروت :دارالفکر العربی ،الطبعة االولی.
 .۱3شمس الدین ،محمدمهدی (1443ق) ،اصول الحکم واالدارة فی االسالم  ،قم :دارالثقافة ،
الطبعة الثالثة.

141۱( _______ .۱4ق) ،نظام الحکم و االدارة فی االسالم  ،بیروت :دارالثقافة ،الطبعة الثانیة.
 .۱5الشنتوت ،خالد احمد ( ،)۱441االنتخابات أمانة و شهادة ،بی جا :بینا ،الطبعة الثالثة.
 .۱۱شیحا ،إبراهیم عبد العزیز ( ،)۱444النظم السیاسیة والقانون الدستوری ،تحلیل النظـام
الدسـتوری المصری  ،اإلسکندریة :منشأة المعارف ،الطبعة الثالثة.
 .۱7صبری ،السید ( ،)1949مبادئ القانون الدستوری  ،القاهرة :المطبعة العالمیة ،طبعـة عـام .1949
 .۱1طباطبایی ،سید محمدحسین ( ،)13۱۱المیزان فی تفسیر القرآن  ،تهران :دار الکتب
االسالمیة ،چهارم.
 .۱9طرابلسی ،ابنبراج (144۱ق) ،المهذب  ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ اول.
 .34طوسی ،ابوجعفر (1449ق) ،التبیان فی تفسیر القرآن  ،قم :اسالمی ،بیچا.

( ___________ .31بیتا) ،المبسوط فی فقه االمامیه  ،تصحیح محمد باقر بهبودی ،بیروت:
مکتبة المرتضویة ،الطبعة االولی.
 .3۱عاملی ،زین الدین بن علی (141۱ق) ،الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة  ،قم :دفتر
تبلیغات اسالمی ،چ اول.

1413( ____________ .33ق) ،مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم  ،قم :موسسه

معارف اسالمی ،ال ط.
 .34عبدالمجید ،احمد فوأد عبدالجواد ( ،)1991البیعة عند مفکّری اهل السنة و العقد االجتماعی
فی الفکر السیاسی الحدیث :دراسة مقارنة فی الفلسفة السیاسیة  ،قاهره :بینا ،بی چا.
 .35العطار ،فؤاد ( ،)19۱1النظم السیاسیة  ،القاهرة :دار النهضة العربیة ،طبعة االولی.
 .3۱عفیفی ،کامل ( ،)۱44۱األنظمة النیابیة الرئیسیة ،نشاتها ،تطورها ،تطبیقاتها ،دراسة
تحلیلیـة مقارنة ،اإلسکندریة :منشأة المعارف ،طبعة سنة .۱44۱
 .37عوده ،ع بدالقادر (1959م)  ،التشریـع الجنایـی االسالمی مقارنـاً بالقانون الوضعی  ،قاهره:
دارالعروبه ،الطبعة االولی.
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 .31قلقشندی ،احمد بن عبداهلل الشافعی (1447ق) ،صبح االعشی  ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،بیچا.
 .39کاشف الغطاء ،حسن بن جعفر (14۱۱ق) ،أنوار الفقاهة  ،نجف :مؤسسه کاشف الغطاء ،چ اول.
 .44کعبی ،عباس؛ حکیمی ،سجاد (« ،)139۱ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری
اسالمی ایران»  ،مجله حکومت اسالمی  ،سال نوزدهم ،ش دوم ،پیاپی  ، 7۱صص .9۱- 5۱
 .41گیالنی ،میرزا حبیباهلل رشتی (1441ق) ،کتاب القضاء ،قم :دار القرآن الکریم ،چ اول.
 .4۱متقی هندی ،عالءالدین (1397ق) ،کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال  ،تصحیح صفوة
السقا ،بیروت :مکتبة التراث االسالمی ،الط.
 .43مجلسی ،محمدباقر ( ،)1374بحاراالنوار  ،تهران :کتابفروشی اسالمی ،چ سوم.
1444( ___________ .44ق) ،مرآة العقول  ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چ دوم.
 .45مف ید ،محمد بن محمد بن النعمان العکبری (1413ق) ،الجمل ،قم :کنگره شیخ مفید  ،چ سوم.
 .4۱منتظری ،حسینعلی (1441ق) ،مبانی فقهی حکومت اسالمی  ،ترجمه محمود صلواتی و
ابوالفضل شکوری ،قم :مؤسسه کیهان ،چ اول.
 .47موسوی اردبیلی ،سید عبدالکریم (14۱3ق) ،فقه القضاء  ،قم :دفتر معظمله ،چ دوم.
 .41مؤمن قمّی ،محمد (14۱۱ق) ،مبانی تحریر الوسیلة  -القضاء و الشهادات  ،تهران :مؤسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چ اول.
 .49نجارزادگان ،فتح اله و مصطفی مسعودیان ( « ،)1311بررسی تطبیقی جرائم علیه عدالت
قضایی از دیدگاه قرآن و حقوق کیفری ایران»  ،پژوهشهای میانرشتهای قرآن کریم  ،دوره
اول ،ش  ، 3صص .4۱- ۱9
 .54نجفی ،محمدحسن (1444ق) ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم  ،بیروت :دار إحیاء
التراث العربی ،هفتم.
 .51وجدانی فخر ،قدرت اهلل (14۱۱ق) ،الجواهر الفخریة فی شرح الروضة البهیة  ،قم :سماء
قلم ،چ دوم.
ب :التین
1. Frazier , Robert,L , (1998) , "Duty" , in Routledge Encyclopedia of
philosophy, General Editor : Eduard craig , New Fetter land ,
London: Routledge, Vol.3.

001

رویکرد فقهی به رأی ممتنع

2. GreenWalt, Kent (1998), “Civil Disobedience” in Routledge
Eneyclopedia of Philosophy, General Editor : Eduard craig , New Fetter
land , London: Routledge, Vol.2.
3. Hauriou, André (1967), Droit Constitutionnel et Institutions Politique,
Paris Montchrestien, Deuxième Edition.
4. Hayden, Grant M, (2010), “Abstention: The Unexpected Power of
Withholding Your Vote”, CONNECTICUT LAW REVIEW, Vol. 43, No.
2, pp: 585- 615.
5. Home Affairs Department (2006), Further Interpretation of the Term
“Majority” – How Abstention Votes should be Counted, LC Paper No.
CB(2)954/05-06(01).

فصلناهم دانش حقوق عمومي  /سال نهم ،پاییز  ،9911شماره  ،91صفحات  991تا 993

حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان
عدالت اداری
محمد ام ین ابریشمی راد

1
،

حسین

آئینه نگینی   2

 .1ا ستادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان  ،سمنان ،ا یران
 .2دانش آموخته حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  ،تهران ،ا یران
تاریخ دریافت99/4/22 :

تاریخ پذیرش99/8/22 :

چکیده
بر طبق قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب  ،)1992آیین دادرسی در
دیوان به سه صورتِ پیشبینی صریح احکام در این قانون ،ارجاع صریح برخی موضوعات به قانون
آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع کلی در موارد سکوت در این قانون به
قوانین مذکور تعیین شده است .در قالب پژوهشی توصیفی -تحلیلی ،بهمنظور تبیین حدود
استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری این نتیجه بهدست آمد که در هیچیک
از دو حالت اخیر که امکان استناد به قانون آیین دادرسی م دنی در دیوان عدالت اداری فراهم شده
است ،بهصورت مطلق نمی توان به مفاد آن قانون استناد کرد ،بلکه در مقام استناد به قانون آیین
دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری تنها باید به آن دسته از احکام این قانون استناد کرد که با
اقتضائات ساختاری ،صالحیتی و ماهیت دعاوی م طروحه در دیوان همخوانی دارند .با توجه به
اینکه عدم تبیین ضوابط مذکور ،موجبات بروز تشتت در رویه قضایی یا تضییع حقوق اشخاص را
فراهم می کند ،پیشنهاد شد تا قانون جامع آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تفصیل و دقت
بیشتری تصویب شود.
واژگان کلیدی :آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  ،سکوت نسبی ،سکوت مطلق ،قانون آیین
دادرسی مدنی  ،ماده  122قانون دیوان.
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مقدمه
اصل  1۷9قانون اساسی در مقام تبیین نظام حقوقی حاکم بر دیوان عدالت اداری پس از معرفی
مبنای تشک یل و ساختار آن دیوان  ،تع یین « حدود اخت یارات و نحوه عمل این دیوان» را در
صال حیت قانون دانسته است .هرچند نحوه عمل دیوان میتواند ابعاد مختلف ی داشته باشد ،اما با
توجه به اینکه ماه یت و وجه غالب عملکرد دیوان عدالت اداری بهعنوان یک محکمه
اختصاصی« ،قضایی» است ،باید عبارت «تع یین نحوه عمل دیوان» در ذیل اصل مزبور را ناظر
بر «آیین دادرسی دیوان» دانست .بنابراین مستند به این حکم ،آیین دادرسی دیوان باید توسط
مجلس شورای اسالمی و در قالب «قانون» تع یین شود.
با وجود تأک ید اصل  1۷9قانون اساسی بر لزوم تصویب آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در
قالب قانون ،نحوه پیش بینی آیین دادرسی دیوان از بدو تشک یل این نهاد تاکنون تحوالت زیادی
را به خود دیده است؛ گاهی آیین دادرسی دیوان در قالب «قانون» متجلی شده و گاهی در
قالب «آییننامه» .گاهی در قانون به اجمال و مختصر بدان پرداخته شده است و گاهی بهصورت
مفصلتر .ثمره تحوالت ذکرشده  ،امروزه در قالب «قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری  -مصوب  »- 1992تجلی یافته است.
اگرچه تبادر اولیه از عنوان این قانون ،پیش بینی همه احکام مربوط به تشکیالت و آیین
دادرسی دیوان در این قانون است ،بررسی مفاد این قانون مؤید آن است که در متن این
قانون صرفاً بخشی از فرایند دادرسی و آیی ن رسیدگی در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده
و به موجب مواد مختلف آن از جمله ماده  ، 122بخش زیادی از آیین دادرسی در دیوان
عدالت اداری به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی احاله شده است .در
این زمینه ،ماده مذکور مقرر داشته است« :مقررات مربوط به ر د دادرس و نحوه ابالغ اوراق،
آرا و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون بهترتیبی است که در
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام
مدنی مقرر شده است».
با عنایت به حکم ماده  122قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1که بهصورت
مطلق در «موارد سکوت» قانون دیوان ،استناد به قانون آیین دادرسی مدنی را ممکن ساخته ،این
سؤاالت مطرح خواهد شد که آیا همه موضوعات ،موارد و فرایندهای مندرج در قانون آیین
دادرسی مدنی امکان بهکارگ یری و اعمال در فرایند دادرسی دیوا ن عدالت اداری را دارند؟ آیا
به موجب حکم مذکور میتوان در مواردی که قانون دیوان در خصوص یک موضوع ساکت
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نیست ،ولیکن احکام آن نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی ناقص است ،به قانون آیین
دادرسی مدنی نیز استناد کرد؟
مبتنی بر ابهامات ذکرشده ،این تحقیق بنا دارد تا در قالبی توصیفی -تحلیلی به این پرسش
محوری پاسخ گوید که شمول و گستره امکان رجوع به قانون آیین دادرسی مدنی در فرایند
دادرسی در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
فرضیه نویسندگان آن است که مبتنی بر تبادر اولیه از ماده  122قانون دیوان ،باید قاضی دیوان
را مجاز دانست که در خصوص هر موردی که در این قانون تعیین تکلیف نشده است ،به
قانون آیین دادرس ی مدنی استناد کند.
بررسیهای صورتگرفته گواه آن اند که اگرچه در کتابها و مقاالتِ راجع به دیوان عدالت
اداری به موضوعات مربوط به دادرسی در دیوان پرداخته شده ،در این منابع اختصاصاً درباره
تعیین حدود استناد به قانون آ یین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری سخنی گفته نشده
است .از طرفی ،سؤاالت و یافتههای این تحق یق با مقاله «عدم استقالل آیین دادرسی اداری در
چار چوب قانون دیوان عدالت اداری» (مرادخانی و موالیی )1991 ،تمایز چشمگ یری دارد.
عالوهبر اینکه بدیع بودن موضوع این تحقیق ،ضرورت پرداختن به آن را توجیه میسازد  ،با
توجه به آثار متعددی که انجام این تحقیق بر کیفیت فرایند دادرسی در دیوان عدالت اداری
دارد ،باید انجام این تحقیق را ضروری دانست.
مبتنی بر مطالب ذکرشده  ،در این تحقیق ابتدا مفهوم و تاریخچه آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری تبیین میشود (بند )1؛ در ادامه ،استنادپذیری آیین دادرسی مدنی در موارد ارجاع صریح
موضوعات به آن تحلیل میشود (بند )2؛ در نهایت ،استنادپذیری آیین دادرسی مدنی در
وضعیت ارجاع کلی موضوعات به آن تحلیل خواهد شد (بند .)9

 .1مفهوم و تاریخچه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
با اقتباس از ماده  1قانون آیین دادرسی مدنی ، 1آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری را میتوان
مجموعه اصول و مقرراتی دانست که در فرایند تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات مردم از
مراجع دولتی و مأموران آنها  ،در دیوان عدالت اداری مورد عمل قرار میگیرند .همچنین ،با
اقتباس از تعاریف حقوقدانان برای آیین دادرسی مدنی (شمس ،)19 :199۷ ،آیین دادرسی در
دیوان عدالت اداری را میتوان مجموعه قواعد و احکامی معرفی کرد که بر شاکی در مقام
طرح دعوا ،بر طرف شکایت در مقام دفاع و پاسخ و بر دیوان در مقام رسیدگی به دعوا ،صدور
رأی و حتی اجرای رأی حاکم است .مبتنی بر تعاریف ذکرشده  ،در دسته بندی قوانین به
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«قوانین شکلی» 2و «قوانین ماهوی» 9باید قوانین مربوط به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را
در زمره «قوانین شکلی» تلقی کرد.
همانطورکه ذکر شد ،مستند به عبارت ذیل اصل  1۷9قانون اساسی تعیین نحوه عمل و آیین
دادرس ی دیوان عدالت اداری از سال  1928تاکنون ،در صالحیت خاص تقنینی مجلس قرار
گرفته است .در این زمینه توجه به این نکته مفید خواهد بود که مبتنی بر اصول متعدد قانون
اساسی ،صالحیت تقنینی مجلس شورای اسالمی به دو حوزه عام و خاص قانونگذاری قابل
تقسیم است .به استناد اصل  ۷1قانون اساسی ،مقصود از صالحیت عام قانونگذاری مجلس،
آن است که این نهاد صالحیت وضع قانون در عموم مسائل را دارد .در مقابل ،صالحیت
خاص قانونگذاری مجلس مربوط به موضوعاتی است که قانونگذار اساسی بهصراحت
تصویب قانون در موضوع خاصی را بر عهده مجلس شورای اسالمی گذاشته است 4که این امر
آثار حقوقی ویژه ای خواهد داشت که بررسی آن از ظرف یت این تحق یق خارج است.
علیای حال ،بررسی سیر تطور آیین دادرس ی در دیوان عدالت اداری گویای آن است که هرچند
به صراحت عبارت ذیل اصل  1۷9قانون اساسی ،تعیین نحوه عمل دیوان مشخصاً در صالحیت
قانونگذار بوده ،این موضوع در ادوار مختلف ،تحوالت عدیده ای به خود دیده و در قالبهای
مختلف به شرح ذیل ظهور و بروز یافته است.

 . 1- 1در زمان حکومت قانون دیوان عدالت اداری (مصوب )1631
قانون دیوان عدالت اداری مصوب  1911را باید قانون نسبتاً مختصری قلمداد کرد .این قانون،
در  21ماده به تب یین ساختار ،ارکان  ،صالح یت و ترت یب رس یدگی در دیوان عدالت اداری
پرداخته بود .طب یعی است که در این قانون بس یاری از موضوعات مربوط به آیین دادرسی در
دیوان مغفول مانده باشند .از سوی دیگر  ،با توجه به اختصار این قانون و تع یین تکلیف نکردن
بس یاری از موضوعات مرتبط با عملکرد دیوان ،در مواد مختلف قانون مذکور  ،به اجرای برخی
از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تأک ید شده بود .برای نمونه ،ماده  1۷این قانون مقرر داشته
بود « :ابالغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان بهوسیله مأمورین ابالغ و اجرای دادگستری و با
ضوابط آیین دادرسی مدنی میباشد» .مشخص است که قانون مزبور در جهت پوشش نواقص
آیین دادرسی خود تنها به امکان استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در موضوعات مشخصی
تصریح داشته است.
مبتنی بر این موضوع ،ابهامی که در خصوص دادرسی دیوان در آن بازه زمانی وجود داشته
است ،امکان رجوع به قانون آیین دادرسی مدنی در سایر موارد و موضوعاتی است که قانون
دیوان راجع به آنها فاقد حکم بوده است .مبتنی بر این موضوع و اینکه قانون مختصر سال

حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری

111

 1911نواقص و کاستیهای مشهودی در حوزه آیین دا درسی در دیوان داشته ،شورای عالی
قضایی از طریق «آییننامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» (مصوب  )1912/۷/11به تب یین
برخی از فرایندهای مربوط به رسیدگی و صدور حکم در دیوان عدالت اداری پرداخت که این
آیین نامه تا زمان ابالغ آییننامه جدید توسط رئ یس وقت قوه قضای یه در تاریخ 19۷9/2/19
واجد اعتبار بود.
در خصوص مبنا و مستند صالحیت شورای عالی قضایی و همچن ین رئ یس قوه قضاییه
بهمنظور وضع آییننامه در این زم ینه باید توجه داشت که به موجب ماده  29قانون دیوان
عدالت اداری (مصوب  )1911مقرر شده بود« :آییننامههای مربوط به این قانون بهوسیله
هیأت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورای عالی قضایی به مورد اجرا

درمیآید»2.

ازاینرو هرچند مستند به عبارت ذیل اصل  1۷9باید آیین دادرسی دیوان توسط مجلس
وضع و ابالغ میشد ،ول یکن مستنبط از صالح یت ذکرشده در ماده  29قانون مذکور  ،عمالً
شورای عالی قضایی و رئ یس قوه قضاییه خودشان را در این زم ینه واجد صالح یت دانستند.
این در حالی است که بهمنظور تفس یر منطقی ماده  29قانون دیوان عدالت اداری بهگونهای که
مغایر با اصل  1۷9نباشد ،باید صالح یت مذکور در ماده  29آن قانون را از موضوعات مربوط
به صالح یت خاص قانونگذاری مجلس منصرف تلقی کرد .بنابراین ،تصویب آییننامه آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی قضایی و رئیس قوه قضاییه در آن برهه
زمانی مغایر قانون اساسی بوده و با توجه به گستره صالحیت دیوان در آن زمان ،این موضوع
نهتنها قابل ابطال در دیوان عدالت ا داری بوده ،بلکه در آن بازه زمانی (از تصویب قانون
دیوان در سال  1911تا  )1989/11/21مستند به اصل  1۷1قانون اساسی می بایست از سوی
قضات دیوان در جریان رس یدگیها نادیده گرفته میشد 1.البته به عقیده نویسندگان این
تحقیق ،با عنایت به اصل  11۷که مقرر داشته است قضات دادگاهها نمیتوانند به بهانه
سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع
کنند  ،در آن بازه زمانی  ،در موارد سکوت قانون دیوان (مصوب  )1911قضات صالحیت
استناد به قانون آیین دادرسی مدنی را داشتهاند.

 .2- 1در زمان حکومت قانون دیوان عدالت اداری (مصوب )1631
اصالح قانون دیوان عدالت اداری در سال  1982موجب شد تا قانونگذار موضوعات مرتبط با
آیین دادرسی در دیوان را با تفصیل ب یشتری مورد توجه قرار دهد .با این حال ،این قانون نیز
نواقص و کاستیهای متعددی در زم ینه آیین دادرسی در دیوان داشت .بر این اساس ،در مواد
مختلف قانون مزبور به اجرای احکام قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان تصریح شده بود.
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برای نمونه ،ماده  29این قانون مقرر داشته بود که «وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امور مدنی) است».
نکته مهم در خصوص قانون دیوان عدالت اداری مصوب  1982آن است که با اینکه این قانون
در زمینه آیین دادرسی در دیوان واجد احکام متعددی بود ،ول یکن در ماده  ، 48قوه قضاییه را
موظف کرده بود تا «ظرف شش ماه الیحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم
مجلس شورای اسالمی نماید» .ازاینرو علم قانونگذار به ناقص بودن احکام مذکور در این
قانون در خصوص آیین دادرسی در دیوان ،به تکل یف قوه قضاییه به ارائه الیحه ای جامع در
این زم ینه منجر شد .البته با وجود تکلیف منجز قوه قضاییه برای ارائه الیحه آیین دادرسی
دیوان ،هیچگاه این موضوع در مجلس مطرح نشد.
با توجه به عدم تصویب قانون آیین دادرسی دیوان در مهلت ذکرشده و اینکه به موجب
عبارت ذیل ماده  48قانون مزبور مقرر شده بود که «تا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور ،بر
طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد»  ،این سؤال مطرح خواهد شد که در مدت
اجرای قانون دیوان عدالت اداری مصوب  1982تا زمان تصویب قانون تشک یالت و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری که بهصراحت در ماده  ، 124آییننامه رئ یس وقت قوه قضاییه
(مصوب  )19۷9/2/21منسوخ اعالم شد ،آیا امکان استناد به آیین نامه مورد اشاره وجود
داشته است یا خیر؟
به عقید ه نویسندگان این تحق یق ،با توجه به اینکه در ماده  48قانون دیوان عدالت اداری
مصوب  1982تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی دیوان ،بایستی به موجب این قانون و
«قوان ین سابق» عمل میشده و حال آنکه بر آییننامه مصوب رئ یس قوه قضاییه صدق عنوان
قانون نمیشود ،ازاینرو از زمان تصویب قانون  ، 1982استناد به آیین نامه مزبور خالف بوده
است .با این حال ،تصریح ماده  124قانون دیوان مصوب  1992بر اینکه « از تاریخ الزم االجرا
شدن این قانون ... ،آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  19۷9/2/21قوه قضاییه لغو
میشود» حاکی از آن است که آیین نامه یادشده تا زمان تصویب این قانون در نظم حقوقی ایران
مجرا بوده است.
مبتنی بر نکات مذکور در این قسمت ،روشن است که در زمان حکومت قانون دیوان عدالت
اداری مصوب  ، 1982موضوع آیین دادرسی در دیوان از پ یچیدگی خاص ی برخوردار بوده و در
عمل نسبت به آیین دادرسی در دیو ان در این دوره ،سه هنجار قانون دیوان عدالت اداری،
قانون آیین دادرسی مدنی در موارد خاص و آییننامه رئ یس قوه قضاییه در موارد سکوت در
دو منبع ذکرشده  ،مورد عمل بوده است.
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 .6- 1در زمان حکومت قانون تشکیالت و آیین دادرس ی دیوان عدالت اداری
مصوب 1632
با توجه به تجربه ناموفق ماده  48قانون دیوان عدالت اداری مصوب  ، 1982نظام
قانونگذاری ایران در قانون مصوب  1992که با عنوان « الیحه آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری» مطرح شد ،تالش کرد تا تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در قالب
قانون ی واحد و یکپارچه به تصویب برساند .ب ررسی قانون تشک یالت و آیین دادرسی دیوان
مؤید آن است که موضوع آیین دادرس ی در دیوان در قانون مزبور به سه طریق مختلف مورد
توجه قرار گرفته است:
الف) پیشبینی بهصورت صریح :برخالف قوان ین قبلی دیوان عدالت اداری ،در قانون
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان با تفص یل ب یشتری به ذکر احکام مربوط به آیین دادرسی در
دیوان پرداخته شده است .برای نمونه ،برخالف قوان ین قبلی ،در این قانون ویژگیهای
« دادخواست» و « درخواست» در مواد  81 ، 1۷ ، 18و  111بهتفص یل مشخص شده است.
ب) ارجاع صریح موضوعات به سا یر قوانین :در برخی از مواد قانون تشکیالت و آیین
دادرسی دیوان ،مشابه قوان ین قبلی دیوان ،ش یوه عمل دیوان در زم ینه برخی از موضوعات
بهصراحت به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی یا قانون اجرای
احکام مدنی ارجاع شده است .از جمله این موارد میتوان به تبصره  2ماده ( 11مهلت تقدیم
دا دخواست) ،بند «ب» ماده  ( 12ابالغ آرای دیوان) ،تبصره ماده ( 9۷ابالغ و اصالح آرای هیأت
عمومی) ،بند  9ماده  ( 111دستور توقیف و ضبط اموال اشخاص) و صدر ماده ( 122رد
دادرس و نحوه ابالغ اوراق ،آرا و تصمیمات دیوان و وکالت در دیوان) اشاره کرد.
ج) ارجاع کلی موضوعات به سایر قوانین :عالوه بر دو طریق ذکرشده که در قوان ین قبلی
دیوان دارای سابقه بوده اند ،در ماده  122قانون دیوان ،بهصورت مطلق «موارد سکوت در این
قانون» به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده شده است .ازاینرو
در هر موضوعی که قانون تشک یالت و آیین دادرسی دیوان حکم منجزی نداشته باشد ،قانون
آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی حاکم است و قضات دیوان باید احکام مزبور
را مورد عمل قرار دهند.
مبتنی بر دستهبندی ذکرشده  ،بدیهی است که در حال حاضر ،به موجب قانون دیوان ،در دو
وضعیت « ارجاع صریح موضوعات به سایر قوانین» و « ارجاع کلی موضوعات به سایر قوانین»
امکان استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در فرایند دادرسی دیوان عدالت اداری فراهم شده
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است .با این مقدمه ،در ادامه مبتنی بر دو وضعیت ذکرشده  ،حدود استنادپذیری قانون آیین
دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری بررسی خواهد شد.

 .2استنادپذیری آیین دادرسی مدنی در موارد ارجاع صریح موضوعات به آن
همانطور که توضیح داده شد ،آیین دادرسی به مجموعه اصول و مقرراتی اطالق میشود که در
فرایند دادرسی مورد استناد و استفاده قرار می گیرند .در واقع آیین دادرسی ترتیبات و تشریفات
ف رایند دادرسی در محاکم را تبیین و تنظیم میکند .مبتنی بر تعریف و ویژگیهای آیین
دادرسی ،بیتردید آیین دادرسی هر محکمه باید متناسب با ویژگیها و اقتضائات خاص
ساختاری  ،صالحیتی و اقتضایی آن محکمه پیش بینی و تدوین شود .بهعبارتی ،مفاد آیین
دادرسی باید متناسب با جایگاه ،ساختار ،صالحیتها و ماهیت دعاوی مطروحه در محاکم
باشد .علی رغم ضرورت توجه به نکته کلیدی ذکرشده  ،با توجه به اینکه برخی از موضوعات
مرتبط با آیین دادرسی ،در محاکمِ مختلف یکسان اند ،بهمنظور خودداری از تکرار و حجیم
شدن قوانین و صرف زمان در تصویب قوانین مؤخر  ،ارجاع موضوعات مشابه به سایر قوانینی
که پیشتر به تصویب رس یده اند ،امری متداول و معمول در رویههای قانونگذاری محسوب
می شود که طبیعتاً امکان بروز این وضعیت در حوزههای مشابه همچون آیینهای دادرسی در
محاکم مختلف به سبب وجود وجوه اشتراک بین آنها از فراوانی بیشتری برخوردار است.
در این زمینه ،با توجه به قدمت و جامعیت قانون آیین دادرسی مدنی و نوظهور و ناقص بودن
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،کامالً معقول بوده است که قانونگذار در جریان تصویب
قانون آیین دادرسی دیوان ،به جای تصویب برخی موضوعات مشابه ،قواعد آن را به آیین
دادرسی مدنی ارجاع دهد .این وضعیت در فرایند تصویب قانون دیوان موجب شد تا
قانونگذار به صراحت برخی از موضوعات مشابه در فرایند دادرسی دیوان و آیین دادرسی
مدنی مشابه را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دهد که نمونههای آن پیشتر ذکر شد.
بررسی تطبیق ی این رویکرد مؤید آن است که در کشورهای تابع الگوی دادگاه اختصاصی که
مشابه جمهوری اسالمی ایران بهمنظور رسیدگی به دعاوی اداری اقدام به پیش بینی ساختار و
تشکیالت خاص و مستقلی از دادگاههای عمومی کرده اند ،مبتنی بر اقتضائات این الگو ،معموالً
در عرض آیین دادرس ی مدنی و کیفری ،تحت عناوین مختلف آیین دادرسی خاص دعاوی
اداری پیش بینی شده است .نکته شایان توجه در خصوص شیوه شناسایی آیین دادرسی اداری
در قوانین و مقررات خاص آیین دادرسی اداری در کشورهای اخیرالذکر این است که با اینکه
آیین دادرسی اداری در این کشورها در قالب قانون و آییننامههایی خاص و مجزا شناسایی
شده ،معموالً در این قوانین ،نحوه عمل در خصوص بخشی از فرایندها و ترتیبات مرتبط با
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آیین دادرسی اداری به صورت موردی به سایر اقسام قوانین آیین دادرسی بهویژه «قانون آیین
دادرسی مدنی» ارجاع داده شده است .برای نمونه ،در ماده ( )121- 9آیین نامه اجرایی قانون
عدالت اداری فرانسه ،موضوعاتی همچون نحوه اعمال « نیابت قضایی داخلی» به مواد  ۷91تا
 ۷92قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده شده است .در قانون آیین دادرسی اداری ایتالیا نیز به
دفعات و تکرار ،موضوعات مختلفی به قانون آیین دادرسی مدنی این کشور ارجاع داده شده
است .همچنین ،در قانون آیین دادرسی اداری آلمان ،در مواد متعددی همچون مواد ، 21 ، 24
 12 ، 2۷و نظایر آن بخشی از فرایندهای دادرسی اداری به قانون آیین دادرسی مدنی آن کشور
ارجاع داده شده است.
در این موارد ،هرچند فرض اولیه آن است که قانونگذار ایران با عنایت به کاربست قواعد
مربوط به این حوزه ها در فرایند دادرسی دیوان عدالت اداری و فرض یکسان بودن فرایند
دادرسی در این زمینه ها بین محاکم حقوقی و اداری ،اقدام به ارجاع این موضوعات به قانون
آیین دادرسی مدنی کرده است و در غالب موارد هم چنین ف رضی صحیح بهنظر میرسد،
ولیکن با تطبیق قواعد مربوط به موضوعات ذکرشده با ساختار ،صالحیت و ماهیت دعاوی
مطروحه در دیوان عدالت اداری بهنظر میرسد که قانونگذار در مواردی به خوبی در این زمینه
عمل نکرده است و ارجاع مطلق این موضوعات به قانون آیین دادرسی مدنی ،بعضاً ابهامات و
اشکاالتی را در زمینه تدبیر قانونگذار نمایان میسازد .برای نمونه ،رد دادرس از جمله
تمهیدات قانونگذار بهمنظور تضمین دادرسی منصفانه ،صیانت دادرسی از هرگونه اعمال نفوذ
احتمالی توسط قاضی و رعایت اصل بیطرفی در رس یدگیهاست که ضوابط آن در ماده 91
قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است .این موضوع از جمله موضوعاتی است که
بهصراحت در ماده  122قانون دیوان تابع مقررات آیین دادرسی مدنی دانسته شده است .با
اینکه ماده  122قانون دیوان موضوع «رد دادرس» در فرایند دادرسی در دیوان را به قانون آیین
دادرسی مدنی ار جاع داده ،ولیکن تطبیق ضوابط مذکور با ساختارهای پیش بینیشده در دیوان
عدالت اداری مؤید وجود ابهاماتی در این خصوص است که الزم بود قانونگذار در قانون
دیوان با بیان تفصیلی این موضوع (متناسب با ساختارهای دادرسی در دیوان) ،بهگونهای عمل
میکرد که این ابهامات ا یجاد نشود .توضیح آنکه ،هرچند از نظر منطقی و مبتنی بر مبانی رد
دادرس ،بی تردید چنین وضعیتی تنها در خصوص شعب دیوان قابل تصور نیست و در
شکایات مطروحه در هیأت عمومی دیوان نیز این موضوع قابل تصور و محتمل است ،اما این
موضوع در رویه هیأت عمومی دیوان عمالً مورد عمل قرار نمیگیرد و اساساً شمول این حکم
به هیأت عمومی دیوان با توجه به ترکیب خاص آن (همه قضات دیوان) محل تأمل جدی
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است .مهمتر آنکه ،در مواردی همچون فرایند اعمال ماده  81قانون دیوان ،وقتی رئیس دیوان
مصوبه ای را در هیأت عمومی دیوان طرح میکند ،در این فرض ،رئیس دیوان هم در نقش
شاکی است و هم میتواند در مقام رئیس هیأت عمومی ایفای وظیفه کند .ازاینرو در این
فرض ،به طریق اولی نباید رئیس دیوان در فرایند دادرسی مداخله کند و از مصادیق رد دادرس
خواهد بود؛ حال آنکه این موضوع در رویه دیوان مورد عمل قرار نمیگیرد و نیازم ند تمهید
قانونگذار است.

 . 6استنادپذیری آیین دادرسی مدنی در وضعیت ارجاع کلی موضوعات به آن
همانطورکه اشاره شد ،ماده  122قانون دیوان عالوه بر اینکه برخی موضوعات مربوط به
دادرسی در دیوان مثل رد دادرس و وکالت را بهصراحت به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع
داده ،سایر موارد سکوت در این قانون را نیز به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای
احکام مدنی ارجاع داده است .در مقام تبیین این حکمِ قانونگذار الزم است تا دو فرض
« حوزههای سکوت مطلق قانون دیوان» و « حوزههای سکوت نسبی قانون دیوان» بررسی شوند.
 .1- 9حوزههای سکوت مطلق قانون تشک یالت و آیین دادرسی دیوان
برخی موضوعات مربوط به آیین دادرسی در دیوان ،فاقد هرگونه حکمی در قانون دیوان
هستند .به عبارتی ،قانون دیوان در این موارد دارای سکوت مطلق است .از جمله این
موضوعات میتوان به « ایرادات و موانع رسیدگی» و صالح یت خوانده دعوا در این زم ینه اشاره
کرد .در این خصوص ،ماده  84قانون آیین دادرسی مدن ی مقرر داشته است« :در موارد زیر
خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند - 1 :دادگاه صالحیت نداشته
باشد - 2 .دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبالً اقامه شده
و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط
کامل دارد .»... - 9 .نمونه دیگر ،موضوع «اصالت اسناد و مدارک» در جریان دادرسی در دیوان
است .در این زم ینه برخالف سکوت قانون دیوان ،در مواد  211تا  228بهتفص یل در خصوص
« انکار و تردید»  « ،ادعای جعلیت» و «رسیدگی به صحت و اصالت سند» تع یین تکل یف شده
است .در این موارد ،با توجه به سکوت قانون دیوان در جهت تب یین ضوابط این موضوعات و
مورد استفاده بودن این ضوابط در دادرسی دیوان ،تردیدی در امکان استناد به قانون آیین
دادرسی مدنی نیست و این مو ارد مشمول حکم «سایر موارد سکوت در این قانون» در ماده
 122قانون دیوان هستند.
نکته مهم در این زم ینه آن است که رجوع به قانون آیین دادرس ی مدنی تنها در موارد سکوت
مطلق قانون دیوان ،با ظاهر ماده  122قانون دیوان همخوانی ب یشتری دارد .توضیح آنکه  ،عبارت
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«موارد سکوت» در ماده  122این قانون ظهور در این مطلب دارد که رجوع به قانون آیین
دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مختص به موضوعاتی است که قانون دیوان در آن
زم ینهها کامالً ساکت و فاقد هرگونه حکم باشد .از سوی دیگر ،با عنایت به اینکه عبارت «و
سایر موارد سکوت در این قانون» پس از موضوع «وکالت» ذکر شده که در خصوص این
موضوع قانون دیوان به صورت مطلق ساکت است ،مبتنی بر ظاهر ماده مزبور باید «سایر موارد
سکوت» را هم ناظر بر موضوعاتی دانست که مشابه موضوع «وکالت»  ،قانون دیوان در این
زم ینه کامالً ساکت است.
با اثبات محرز بودن امکا ن استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در هر مورد و موضوعی که
قانون دیوان در آن زمینه ساکت است ،این سؤال مطرح خواهد شد که آیا فرض مذکور با
اقتضائات دادرسی در دیوان متناسب است؟ به عبارت دیگر ،آیا چنین استنباطی از ماده 122
قانون دیوان با ساختار ،صالحیتها و اقتض ائات حاکم بر دعاوی مطروحه در دیوان عدالت
اداری همخوانی دارد؟
پیش از بیان پاسخ تفصیلی پرسشهای ذکرشده  ،مجدداً باید به این نکته تأکید کرد که از جمله
ضرورت های تدوین آیین دادرسی برای محاکم ،توجه به ویژگیها و اقتضائات خاص هر
محکمه و دعاوی مطروحه در آن است و طبیعتاً استناد به مطلق مفاد قانون آیین دادرسی مدنی
در موارد سکوت قانون دیوان موجبات نادیده گرفته شدن این اصل کلیدی را فراهم میسازد.
در این زمینه ،در حال حاضر با توجه به اطالق حکم ماده  122قانون دیوان ،حتی امکان استناد
به آن دسته از مفاد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی که متناسب با ساختار ،صالحیتها و
ماهیت دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری نیستند نیز فراهم شده است .این در حالی است
که به عقیده نویسندگان این تحقیق ،چنین استنباطی از ماده مذکور مغایر با اصول و مبانی
حقوق عمومی است و برخی از موضوعات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی ،تخصصاً از
شمول حکم ماده  122قانون دیوان خارج هستند.
مبتنی بر مقدمات مذکور ،در ادامه تالش خواهد شد تا مبتنی بر مالکهای ذکرشده  ،برخی از
مهمترین موضوعاتی که در فرایند دادرسی مدنی قابل اعمال هستند ،ولیکن استفاده از آنها
در فرایند د ادرسی در دیوان عدالت اداری ممکن نیست یا واجد اشکال است ،شناسایی و
تبیین شوند.

 . 1- 1- 6موضوعات غیرمتناسب با ساختار دیوان
با وجود اطالق ماده  122قانون دیوان در امکان رجوع به قانون آیین دادرسی مدنی در موارد
سکوت این قانون ،برخی احکام قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به ساختار دیوان عدالت
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اداری و تمایز آن از ساختار سایر محاکم ،قابلیت استفاده در دادرسی دیوان را ندارند یا
موضوعاً منتفی اند .ازجمله این موضوعات میتوان به احکام ناظر بر اختالف در صالحیت
محلی اشاره کرد که در مواد  21تا  91قانون آیین دادرسی مدنی به بیان ترتیبات آن پرداخته
شده است .در این زمینه ،با وجود ای نکه حوزه صالحیت دیوان عدالت اداری سراسر کشور
است ،ولی با توجه به اینکه این نهاد در سطوح واحدهای تقسیمات کشوری اعم از استان و
شهرستان فاقد شعب قضایی است ،ازاینرو امکان بروز اختالف در صالحیت محلی در مورد
دیوان عدالت اداری قابل تصور نیست .بنابراین  ،با توجه به بالموضوع بودن «صالحیت محلی»
در خصوص دیوان عدالت اداری ،از جمله موضوعاتی که اگرچه در قانون آیین دادرسی مدنی
تعیین تکلیف شده  ،اما نظر به وضعیت ساختاری دیوان عدالت اداری در آیین دادرسی این نهاد
جایگاهی ندارد و استفاده از آن در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است  ،بحث اختالف در
صالحیت محلی است.

 . 2- 1- 6موضوعات غیرمتناسب با صالحیت دیوان
مبتنی بر دستهبندی الگوهای نظارت قضایی بر اعمال اداره ،به الگوی دادگاههای اختصاصی
و الگوی دادگاههای عمومی (ابریشمیراد ،)49 :1999 ،الگوی نظام قضایی تکپایه و الگوی
نظام قضایی دو ایه (زارعی و موالئی )194 :1992 ،یا الگوی متمرکز نظارت قضایی و الگوی
غ یرمتمرکز نظارت قضایی (زارعی و مرکز مالمیری 129 :1984 ،و  ،)111بیتردید نظام
قضایی جمهوری اسالمی ایران با پیش بینی دیوان عدالت اداری در عرض محاکم عمومی
تابع الگوی دوگانه قضایی است .در الگوی ذکرشده ،مستنبط از ظاهر اصل  1۷9قانون
اساسی و مبتنی بر معیار «شکلی» و «سازمانی»  ،صالحیت دیوان عدالت اداری منحصر به
رس یدگی به شکایت «مردم» از «مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی» است (آئ ینهنگینی
و ابریشمیراد .)42 :1998 ،ازاین رو مبتنی بر مالک ذکرشده که تا حدودی مورد پذیرش
نظام حقوقی کشور قرار گرفته است ،امکان طرح شکایت از اشخاص خصوصی یا طرح
شکایت دولت در دیوان وجود ندارد.
به جهت امکان پذیر نبودن طرح شکایت دولت از اشخاص خصوصی در دیوان عدالت اداری ،
تسری برخی از موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی مطروحه در دیوان ،عمالً
موجبات نقض قاعده ذکرشده را فراهم خواهد کرد .برای نمونه ،یکی از ظرفیتهای قانون
آیین دادرسی مدنی ،پیش بینی امکان طرح « دعوای متقابل» در دادگاه است .ماده  141این قانون
به خوانده حق داده است تا در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند .در این حالت،
درصورتی که این دعوا با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کاملی با آن دعوا داشته

حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری

121

باشد ،دعوای متقابل نامیده شده و توأم با دعوای اصلی رسیدگی میشود .با توجه به اطالق
حکم ماده  122قانون دیوان ،یکی از موضوعاتی که بهواسطه سکوت قانون مذکور ،میتوان به
قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد ،دعوای متقابل است .این در حالی است که به موجب
اصل  1۷9قانون اساسی و ماده  11قانون دیوان ،اشخاص دولتی صالحیت طرح دعوا در شعب
بدوی دیوان را ندارند .بنابراین ،با توجه به اینکه طرح دعوای متقابل در دیوان الزاماً باید از
طرف نهادها و مأموران دولتی باشد و از سوی دیگر این نهادها صالحیت طرح دعوا در شعب
بدوی دیوان را ندارند ،اگرچه ظاهر ماده  122قانون دیوان امکان استفاده از فرایند دعوای
متقابل در دیوان را امکانپذیر جلوه می دهد ،با عنایت به حدود صالحیت دیوان نمیتوان
فرایند طرح دعوای متقابل در شعب بدوی دیوان را پذیرفت.
 . 9- 1- 9موضوعات غیرمتناسب با ماهیت دعاوی مطروحه در دیوان
با توجه به گستره وسیع قوان ین و مقررات در حوزههای مختلف و تفاوت در مبانی و اصول
حاکم بر هر حوزه ،تخصصیسازی حوزههای قضاوت ضرورتی انکارناپذیر است .بر این
اساس ،نظامهای حقوقی بهتجربه دریافته اند که بهمنظور رس یدگی به پروندههای مربوط به
حوزهای خاص ،باید شعب یا دادگاههای خاصی که قضات آن در آن حوزه دارای تخصص
باشند ،ایجاد کنند (مایر و سترین .)11 :1981 ،ای ن واقعیت موجب شده که حتی در کشورهایی
مانند انگلستان که مشخصه اصلی آنها «وحدت حقوق» و «وحدت قضایی» است
(سوادکوهیفر ،)119 :1984 ،به دنبال ایجاد دیوانهای اداری همسو با دادگاههای اداری فرانسه
باشند و از بنیانهای تاریخی خودشان فاصله بگیرند .مبتنی بر مقدمات ذکرشده  ،اقتضائات
حاکم بر دعاوی مطروحه در دادگاههای مختلف ،متفاوت است و آیین دادرسی در هر
محکمه ای متناسب با اقتضائات مذکور پیش بینی میشود.
یکی از اشکاالت ارجاع کلی موضوعات دادرسی اداری به قانون آیین دادرسی مدنی آن است
که در این فرایند دقت کافی به انطباق تکتک موضوعات مربوط به دعاوی مدنی با دعاوی
اداری نمی شود و از این نظر ،نظام حقوقی در زمینه امکان بهکارگ یری برخی از ضوابط دادرسی
مدنی در دعاوی اداری با ابهام مواجه خواهد شد .در حال حاضر ،این موضوع از ابهامات نظام
حقوقی ایران محسوب میشود و امکان اعمال ب رخی از ضوابط مذکور در قانون آیین دادرسی
مدنی در دیوان عدالت اداری محل تردید جدی است .برای نمونه ،سازش ،یکی از فرایندهای
مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی و ازجمله شیوههای ختم دادرسی است .در این زمینه ،ماده
 1۷8قانون آیین دادرس ی مدنی امکان سازش را در هر مرحله از دادرسی برای اصحاب دعوا
فراهم کرده است .با پذیرش این مطلب که قانون دیوان در زمینه سازش در فرایند رسیدگی در

121

فصلناهم دانش حقوق عمومي  /شماره 91

شعب یا هیأت عمومی ساکت است و این موضوع از موضوعاتی است که به استناد ماده 122
قانون مذکور باید به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد ،این سؤال مطرح خواهد شد که آیا
در دعاوی مطروحه در دیوان امکان سازش وجود دارد؟
در این زمینه ،هرچند مبتنی بر ظاهر ماده  122قانون دیوان باید امکان سازش در دیوان را
فراهم دانست؛ ولیکن ،با عنایت به ماهیت دعاوی مطروحه در دیوان که برخالف دعاوی مدنی
واجد آثار اجتماعی زیادی هستند ،بهنظر می رسد که نباید سازش در خصوص بخش شایان
توجهی از دعاوی مطروحه در شعب دیوان و همچنین همه دعاوی مطروحه در هیأت عمومی
دیوان را مجاز دانست .توضیح آنکه ،اگرچه تبادر اولیه از مفاد ماده  11قانون دیوان آن است که
موضوعات مطروحه در شعب دیوان واجد آثار موردی و شخصی اند و از این نظر با دعاوی
مدنی از جهت سازشپذیر بودن تفاوتی ندارند ،ولیکن ،به سبب اینکه طرف شکایت در دیوان،
ادارات و مأموران دولتی اند ،بخش زیادی از دعاوی مطروحه در شعب دیوان دارای ابعاد
اجتماعی و مرتبط با نظم اداری و عمومی اند؛ ازاینرو پذیرش سازش در این موارد میتواند
موجبات تضییع حقوق عمومی یا تضییع بیت المال را فراهم کند و این دسته از دعاوی باید
مبتنی بر مرّ قانون خاتمه یابند.
عالوه بر این ،با عنایت به اینکه به موجب بند  1ماده  12قانون دیوان ،هیأت عمومی دیوان
صالحیت رسیدگی به آن دسته از شکایاتی را که موضوع آن یک تصمیم نوعی و کلی دولتی
(مقرره دولتی) است ،دارد ،اساساً صدق عنوان دعوای شخصی بر این دسته از دعاوی
نمیشود و فرض سازشپذیر بودن این دسته از دعاوی بهمنزله نادیده گرفتن حقوق عمومی
و ترجیح حقوق شخص بر حقوق جامعه تلقی میشود .ازاینرو از این نظر ،اقتضائات حاکم
بر دعاوی دیوان را باید بیشتر مشابه ضوابط حاکم بر آیین دادرسی کیفری دانست و نتیجه
گرفت همچنان که در آیین دادرسی کیفری امکان سازش بین مجرم و دادستان در خصوص
جنبه عمومی جرم وجود ندارد ،در زمینه دعاوی مطروحه در دیوان نیز اصل بر عدم امکان
سازش است.
نمونه دیگر در این خصوص ،امکان یا عدم امکان ارجاع دعاوی در صالحیت دیوان به داوری
است .توضیح آنکه ،امکان ارجاع دعوا با تراضی طرفین اختالف به داوری یکی از تمهیدات
قانون آیین دادرسی مدنی است .از مزایای این طریق آن است که در صورت ارجاع موضوع به
داوری ،نی ازی به رعایت ترتیبات و تشریفات دادرسی نیست و از این نظر حصول به نتیجه
تسریع خواهد شد .در این زمینه ،ماده  424قانون مزبور مقرر داشته است که اطراف دعوا
می توانند با تراضی ،اختالف خود را قبل از طرح در دادگاه یا در هر مرحله از رسیدگی ،به
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داوری ارجاع دهند .ازاین رو با توجه به سکوت قانون دیوان در این زمینه و به استناد اطالق
حکم ماده  ، 122ممکن است امکان ارجاع دعاوی مطروحه در دیوان به داوری ممکن دانسته
شود .این در حالی است که با توجه به اینکه در فرایند داوری اساساً وجود تخصص و تبحر
حقوقی برای داور شرط نبوده و از سوی دیگر ،مخاطب دعاوی مطروحه در دیوان ،دولتی
است و بیشک پیش بینی حلوفصل دعاوی از طریق داوری و مصالحه میتواند موجبات
تضییع حقوق عمومی و بیت المال را فراهم کند ،نباید دعاوی مطروحه در دیوان را قابل ارجاع
به داوری دانست .بهعبارتی ،در این مورد و سایر موارد مشابه باید به این نکته توجه داشت که
در این دعاوی در معنای حقیقی طرف دولتی اصیل نیست و نمیتوان اراده و رضایت او را
منشأ اثر دانست .در تأیید این رویکرد ،میتوان به مالک مذکور در ماده  4۷8قانون آیین
دادرسی مدنی اشاره کرد که با توجه به جنبه عمومی دعاوی جزایی ،ارجاع این موضوعات به
داوری را ممنوع کرده است.
نکته مهم نیازمند تأمل و توجه آن است که با وجود احراز تفاوت ماهوی دعاوی خصوصی و
عمومی و امکان پذیر ندانستن امکان ارجاع دعاوی مطروحه در دیوان به داوری ،با توجه به
اصل  199قانون اساسی که ارجاع دعاوی مربوط به «اموال عمومی و دولتی» به داوری را
بهصورت مطلق نفی نکرده و اینکه ماده  42۷قانون آیین دادرسی مدنی مشابه حکم مزبور را
تکرار کرده است ،در این موارد (دعاوی مربوط به « اموال عمومی و دولتی») ارجاع به داوری
ممنوع نبوده و تنها مشمول تشریفات خاصی (تصویب هیأت وزیران و اطالع مجلس و در
دعاوی مهم و دعاوی که طرف آنها خارجی است ،تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس)
خواهد بود .البته باید به این نکته ظریف توجه داشت که اگر عبارت «دعاوی راجع به اموال
عمومی و دولتی» در اصل  199تنها ناظر بر دعاوی مربوط به « اموال دولتی» باشد و نه مطلق
«دعاوی دولتی»  ،در این صورت ،مجوز مذکور در اصل  199و ماده  42۷قانون آیین دادرسی
مدنی تنها مربوط به دعاوی راجع به اموال دولتی است و در نتیجه در سایر دعاوی دولتی
کماکان امکان ارجاع موضوع به داوری به استناد اطالق ماده  122قانون دیوان وجود ندارد.
براساس نکات معروضه ،با وجود اطالق ماده  122قانون دیوان مبنی بر اینکه در موارد سکوت
در این قانون ،می توان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد ،ولیکن مبتنی بر سه مالک
ساختاری ،صالحیتی و ماهیت دعاوی مطروحه باید اعمال برخی از موضوعات مذکور در
قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مط روحه در دیوان را غیرممکن یا خالف اصول و قواعد
کلی حقوق عمومی دانست .ازاینرو باید ماده  122قانون دیوان را منصرف از این موارد
دانست و نباید اطالق ماده مزبور را قابل استناد دانست.
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 .2- 6حوزههای سکوت نسب ی قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان
برخی موضوعات در قانو ن دیوان واجد حکم مشخص اند و یا حداقل برخی از ابعاد و
جهات آن ها در قانون مزبور مشخص شده ،اما قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص آن
موضوعات با تفصیل بیشتری سخن گفته است .بهعبارت دیگر ،قانون دیوان در خصوص
برخی موضوعات نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی سکوت نسبی دارد .برای نمونه ،هزینه
دادرسی از جمله موضوعاتی است که قانون دیوان نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی در
این خصوص سکوت نسبی دارد .توضیح اینکه اگرچه هزینه طرح دادخواست در دیوان در
ماده ( 19در مورد شعب دیوان) ،تبصره ماده ( 81در خصوص هیأت عمومی) و ماده 111
قانون دیوان (در مورد اعاده دادرسی) پیش بینی شده است ،اما برخالف قانون آیین دادرسی
مدنی که در مواد  214تا  214به موضوع اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اختصاص یافته
است ،قانون دیوان در خصوص موضوع اعسار از هزینه دادرسی و در صورت درخواست
این موضوع ،نحوه تصمیمگیری در مور د آن ،فاقد حکم است .بهعبارت دیگر ،قانون دیوان
موضوع هزینه دادرسی را در مقایسه با قانون آیین دادرسی مدنی بهصورت ناقص تبیین کرده
است و در این موضوع سکوت نسبی دارد.
برخالف حوزههای سکوت مطلق قانون دیوان که مبتنی بر فرض اول یه در زمینه امکان استناد
به قانون آیین دادرسی مدنی در آن موارد ،تردیدی وجود ندارد ،در حوزههای سکوت نسبی
قانون دیوان این ابهام وجود دارد که آیا در این موارد نیز باید مقررات مذکور در قانون آیین
دادرسی مدنی را در دیوان الزم االتباع دانست؟
بهمنظور رفع ابهام ذکرشده باید به این نکته توجه داشت که هرچند ممکن است بهسبب عدم
سکوت قانون دیوان در این موضوعات ،امکان استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در این موارد
منتفی تلقی شود (مشهدی ،)229 :1992 ،همچنانکه براساس ادعای برخی نویسندگان در رویه
جاری دیوان نیز چنین است (مرادخانی ،موالیی)199 :1991 ،؛ اما در این زمینه اوالً با عنایت
به هدف قانونگذار در ماده  122قانون دیوان که به دنبال تعیین تکلیف در زمینه هر موضوع و
وضعیتی بوده که در قانون سکوت وجود دارد ،بهنظر می رسد که باید در موارد سکوت نسبی
قانون دیوان نیز در حدودی که با ساختار ،صالحیت و ماهیت دعاوی مط روحه در دیوان
عدالت اداری انطباق دارد ،قانون آیین دادرسی مدنی را قابل استناد دانست .این نظر از آن
جهت صح یح بهنظر میرسد که ارجاع کلی موضوعات به سایر قوانین در قانون دیوان را
میتوان تمهید قانونگذار جهت عدم بروز اشکاالت ذکرشده به رویههای قبلی در خصوص
آیین دادرسی در دیوان (وضع آییننامه توسط قوه قضاییه) تلقی کرد ؛ ازاینرو بهمنظور بینیازی
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از بازگشت به رویه غلط سابق باید تا حد امکان تالش کرد که امکان استناد به احکام قانون
آیین دادرسی مدنی را در دیوان عدالت اداری فراهم کرد .ثانیاً ،اطالق عبارت «موارد
سکوت» در ماده  122امکان تمسک به قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت نسبی
قانون دیوان را فراهم میکند .ثالثاً ،در ماده  122قانون دیوان ،عبارت «و سایر موارد سکوت
در این قانون» در عرض مقررات مربوط به «رد دادرس» و « نحوه ابالغ اوراق ،آرا و
تصمیمات دیوان» و «وکالت» ذکر شده است ،درحالیکه در زمینه موضوعاتی همچون «نحوه
ابالغ اوراق ،آرا و تصمیمات دیوان» قانون دیوان سکوت مطلق ندارد .بنابراین ،همچنانکه در
موضوعات یادشده ،با وجود سکوت نسبی این قانون نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی،
قانون دیوان بهصراحت امکان رجوع به قانون آیین دادرسی مدنی را مجاز دانسته است ،در
سایر موارد سکوت نسبی نیز میتوان به احکام قانون آیین دادرس ی مدنی رجوع کرد .بنابراین
عبارت «سایر موارد سکوت» در ماده مزبور ،در حدود ذکرشده و به شرط آنکه با ساختار،
صالحیت و ماهیت دعاوی مطروحه در دیوان منطبق باشد ،علی االصول امکان تسری به
موارد سکوت نسبی در این قانون را دارد.
فارغ از استداللهای یادشده  ،نتیجه ذکرشده در مورد امکان رجوع به قانون آیین دادرسی مدنی
در موارد سکوت نسبی قانون دیوان با مبنای مدنظر تدوینکنندگان قانون اساسی از پیش بینی
اصل  11۷قانون اساسی و همچ نین منظور مدنظر قانونگذار عادی در ماده  9قانون آیین
دادرسی مدنی که امکان استنکاف قضات از رسیدگی به دعاوی و صدور رأی به بهانه سکوت
یا وجود نقص یا اجمال در قوانین را منتفی دانسته و نیز حکم ماده  29۷قانون مجازات اسالمی
(بخش تعزیرات) که این عمل را جرم انگاری کرده است ،منطبق است و بیگمان ممکن دانستن
امکان استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در این موارد میتواند از بروز اشکاالت ذکرشده
جلوگیری کند .البته در این زم ینه ممکن است دو اشکال به رویکرد ذکرشده وارد باشد که باید
بهمنظور رفع آن تمه یداتی در آیین دادرسی دیوان اندیشیده شود:
اوالً) مبتنی بر این رویکرد ،برخی از مفاد قانون آیین دادرسی مدنی تکال یف و الزامات شکلی
را برای اطراف شکایت پیش بینی کرده اند ،این در حالی است که در قانون دیوان بهصراحت
چن ین تکالیف و الزاماتی پیش بینی نشده و از این نظر ممکن است بهواسطه جهل طرف ین دعوا
نسبت به این قبیل تشریفات که شناخت آنها از پ یچیدگی زیادی برخوردار است ،حقوق
طرف ین دعوا تض ییع شود.
ثانیاً) مطلق دانستن امکان استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت نسبی قانون
دیوان از این نظر قابل انتقاد میباشد که ممکن است در مواردی سکوت قانون دیوان در
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خصوص قانون آیین دادرسی مدنی بدیندل یل باشد که اتفاقاً قانونگذار نمی خواسته بنا به دالیل
و جهات خاصی برخی از احکام قانون آیین دادرسی مدنی که متناسب با ویژگیهای دادرسی
مدنی بوده اند ،در فر ایند دادرسی اداری مورد توجه و اعمال قرار گ یرند .ازاینرو در این موارد
تکلیف دیوان و طرف ین شکایت به رعایت این موارد مغایر با خواست قانونگذار و اقتضائات
دادرسی دیوان است.
عالوه بر اشکاالت خاص ذکرشده ،به طریق قانونگذاری مجلس در ماده  122قانون دیوان این
اشکال کلی وارد است که این شیوه قانونگذاری موجب خواهد شد که در عمل تعیین و
گزینش قواعد ناظر بر دادرسی دیوان تا حد زیادی در صالحیت قضات این محکمه قرار بگیرد
که طبیعتاً در مواردی این موضوع بهصورت سل یقه ای اعمال خواهد شد .ازاینرو اعمال دقیق
حکم ذیل اصل  1۷9قانون اساسی مبنی بر تعیین نحوه عمل دیوان توسط قانون ،مستلزم آن
است که به شکل مطلوبی ترتیبات دادرسی دیوان با دقت و شفافیت تعیین شوند.

نتیجهگیری
مستند به ذیل اصل  1۷9قانون اساسی ،آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری ازجمله موضوعاتی
است که در حیطه صالحیت ویژه و خاص قانونگذاری مجلس قرار دارد .بنابراین مستند به این
حکم از یک سو مجلس شورای اسالمی ملزم به تصویب قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
بوده و از سوی دیگر تبیین شیوه دادرسی در دیوان در قالب سایر هنجارهای حقوقی همچون
آیین نامه مغایر اصل یادشده است.
با وجود تأکید قانون اساسی بر این موضوع ،آیین دادرسی دیوان عد الت اداری از بدو پیدایش این
نهاد تحوالت عدیده ای را به خود دیده و در قالبهای مختلفی چون قانون و آیین نامه تبیین شده
است .در نهایت قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تبیین آیین دادرسی در
دیوان ضمن تبیین صریح برخی احکام در خصوص شیوه دادرسی ،نحوه جریان برخی
موضوعات در دادرسی دیوان را بهصراحت به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است.
عالوه بر این ،ذیل ماده  122قانون اخیرالذکر بهصورت مطلق موارد سکوت در قانون دیوان را به
قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ارجاع کرده که در هر دو فرض مذکور،
اشکاالتی در زمینه عدم انطباق بخشی از احکام قانون آیین دادرسی مدنی با اقتضائات دادرسی در
دیوان قابل شناسایی است.
از سوی دیگر ،اگرچه بررسیهای انجامگرفته نشان داد که فرض منطقی در رجوع به قانون آیین
دادرسی مدنی ،چه در موارد سکوت نسبی و چه در موارد سکوت مطلق قانون دیوان ،در نظر
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گرفتن اقتضائات خاص حاکم بر ساختار ،صالح یت و ماهیت خاص دعاوی مطروحه در دیوان
عدالت اداری است و مبتنی بر این تفسیر ،تکلیف قضات این دادگاه در استناد به قانون آیین
دادرس ی مدنی مشخص شد ،اما این شیوه قانونگذاری زمینه بروز آسیبهای متعد دی چون ایجاد
رویه های مختلف و گاه متناقض در دادرسی دیوان ،ایجاد زمینه سوءاستفاده از قواعد و احکام
حقوقی و تضییع حقوق عمومی و بیت المال و حتی اصحاب دعوا را فراهم میآورد .بنابراین ،با
توجه به تمایز ماهوی و اساسی دعاوی در صالحیت دیوان با دعاوی در صالحیت سایر مراجع
قضایی و مبتنی بر تکلیف مقرر در ذیل اصل  1۷9قانون اساسی ،شایسته است قانونگذار با
تصویب « قانون جامع آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»  ،تا حد امکان احکام ناظر بر دادرسی در
این نهاد را بهصراحت و بهصورت مجزا پیش بینی کند و در غیر این صورت نیز بهصورت دقیق و
موردی موارد امکان رجوع دادرسان به قوانین دیگر را مشخص سازد؛ نه اینکه بهصورت کلی این
امر را به تفسیر قضات و رویه قضایی واگذارد.
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یادداشتها
 .1ماده « :1آیین دادرسی مدنی ،مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه
دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ،انقالب ،تجدیدنظر ،دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به
موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند بهکار میرود».
 .2قوانین شکلی قوانینی هستند که صورت خارجی اعمال حقوقی و آداب و تشریفات دادرسی ،تنظیم اسناد و
اثبات دعوا و امثال آن را تعیین میکنند (کاتوزیان.)121- 122 :1992 ،
 .3مقصود از قوانین ماهوی قوانینی هستند که از یک سو اصل وجود حق یا استیفاء و انتقال و اجرا و انتقال حقوق
افراد را تعیین میکنند (کاتوزیان )121- 122 :1992 ،و از سویی در مقام تبیین محدوده مجاز رفتاری شهروندان،
تعیین بایدها و نبایدهای زندگی در حوزه روابط و مناسبات اجتماعی و جعل حقوق و تکالی ف برای افراد جامعه
برمیآیند (شعبانی .)21 :1992 ،مبتنی بر این تعریف باید گفت که قانون در معنای ماهوی خود گزاره بایدانگاری
است که جوهر آن از جعل حق و تکلیف برای راهنمایی عمل و رفتار انسان تشکیل میشود (راسخ.)21 :1982 ،
 .4بنابر مطالعات انجامگرفته ،قانون اساسی در  48مورد ،بهصورت خاص بر صالحیت قانونگذاری مجلس
تصریح کرده است .برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر.ک :کدخدایی و آقاییطوق.8۷ :1991 ،
 .5ماده  91قانون راجع به شورای دولتی (مصوب  )1999ن یز ترتیب رسیدگی در این مرجع را به آییننامه مصوب
هیأت عمومی شورای دولتی واگذار نموده بود.
 .6در تبیین این موضوع باید به این نکته توجه کرد که نظر تفسیری شماره  89 /91 /998۷شورای نگهبان که
شمول و قلمرو تکلیف مقرر برای قضات دادگاهها در صدر اصل  1۷1را به مقررات و مصوبات قوه مجریه
تحدید نموده ،فارغ از ایرادات وارد بر آن ،مربوط به تاریخ  1989 /11 /21است و از این نظر تا تاریخ مذکور منعی
برای قضات دیوان جهت خودداری از اجرای مقرره شورای عالی قضایی و رئیس قوه قضاییه وجود نداشته است.
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Citation Limits of the Civil Procedure Act in the
Administrative Justice Court
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2-PH. D in Public Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran,
Tehran, Iran.

Abstract
According to the Act on the Organization and Procedure the Administrative
Justice Court - passed in 2013 - the procedure of the Court is predicted in three
forms: explicit stipulation of the provisions in this Act, explicit reference of
some issues to the Civil Procedure Act and the Act on the Enforcement of Civil
Judgments, and general reference to mentioned acts in cases of silence. This
research through a descriptive-analytical method seeks to explain the citation
limits of the Civil Procedure Act in the Administrative Justice Court. It was
concluded that in none of the two recent above-mentioned cases, it is possible to
cite to the Civil Procedure Act in the Administrative Justice Court. The
provisions of this Act cannot be invoked. Therefore, so as to cite to the Civil
Procedure Act in the Administrative Justice Court, only those provisions of this
Act can be invoked that are consistent with the structural requirements,
jurisdiction and nature of the lawsuits filed in the Court. Due to the fact that the
lack of explanation of the above-mentioned criteria causes divisions in the
judicial precedent or violation of the rights of the individuals, it was suggested
that the Comprehensive Act on the Procedure of the Administrative Justice
Court be passed.

Keywords:
Procedure of the Administrative Justice Court, Relative Silence,
Absolute Silence, Civil Procedure Act, Article 122 of the Act on the
Administrative Justice Court.
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Jurisprudential Approach to Blank Vote
Mohsen Ghaemi Kharaq 1
1- Professor, Islamic Seminary Qom, Qom, Iran.

Abstract
Voting as a decisive act in elections, regardless of the degree of influence
on the order of religious democracy, in all referendums and elections,
sometimes takes a deterrent form and is cast white. Legal systems have each
chosen an analysis of the identity and effect of the blank vote; But in the
Constitutional law order of Iran, blank votes are considered as cast and
invalid votes. The main issue of this work is the analysis of blank vote on
both sides of the citizen and also the legal confrontation of the ruling
electoral system. On the one hand, the identity of the right-holder or abuser
of the blank vote determines the legal status of the voter in relation to the
election and clarifies his or her duty or right to the political system as well as
to the candidates. On the other hand, what identity and effect will the blank
vote received by the executors have on the fate of the elections and the
political system? According to the library studies and descriptive-analytical
approaches, this article, without being caught in the dilemma of right or
duty, considers the preservation of the political system and the necessity of
consulting the Islamic ruler as a constraint on the right to vote or a basis for
disrespecting the blank vote. It also analyzes the nature of blank vote as
silence or "La Adri".

Keywords:
Blank Vote, Abstention, Blank Vote as Silence, Blank Vote as
Concealment of Testimony, Electoral jurisprudence.
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2- Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.

Abstract
Free trade zones play an important role in the economic development of
countries by attracting foreign investment and strengthening export-based
production. In Iran, according to the Article 5 of the Act on the
Administration of Free Zones, the trustee of the administration of each
organizational zone is a governmental organization, which is one of the
pillars of commercial companies. According to existing studies, Iran's free
zones have not been very successful in achieving policy goals. One of the
approaches that can improve and reform the performance of these areas is
the legal pathology of the administrative organization of the mentioned
areas. Over the past two decades, corporate governance has been the main
model for studying the structure and rules of companies. The present study
has tried to evaluate the structure and rules of governing the Free Zones
Organization with the criteria of corporate governance. The findings of the
study indicate that the design of the rules of management of the Free Zones
Organization, is not in line with the criteria of corporate governance. In fact,
the legal status of this organization is the product of a flawed integration of
the broad tasks of governance with economic goals in the legislative process.
Therefore, one of the optimization ways in this regard is to separate the
governing powers from the managerial and business activities focused on
economic development.

Keywords
Free Zones, Government Ownership, Corporate Governance, General
Policies of the Article 44 of the Constitution, Public Enterprises.
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3- PH. D Student of Public Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.

Abstract
According to the Article 6 of the Constitution, one of the methods of
governing the country is to refer to public opinion and hold a referendum. In
this regard, paragraph 3 of the Article 110 of the Constitution states that one
of the duties and powers of the Supreme Leader is to issue a "referendum
order". The ambiguities of this paragraph have led to some debates and
disagreements regarding the inclusion of the authority of the Supreme
Leader in the issuance of the legislative referendum order as the subject of
the Article 59 of the Constitution. Therefore, the main question of this
research is dedicated to the analysis of the competence of the Supreme
Leader in issuing a referendum order. The present study, through a
descriptive-analytical form and using library data, based on the detailed
negotiations of the Constitutional Review Council and the legal reasoning, as
well as adherence to the paragraph 3 of the Article 110 of the Constitution,
believes that the authority of the Supreme Leader is not limited just to issue
a referendum order on Constitutional revision, but includes the legislative
referendum set forth in the Article 59 of the Constitution.

Keywords
Paragraph 3 of the Article 110, Referendum Order Leadership
Authority, Referendum, Legislative Referendum, Constitutional
Referendum.
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Abstract
The simultaneous growth of the state of welfare and information society
has led to a shift in the nature of the relationship between the government
and citizens. The administrative decisions and announcements are effective
in people’s lives, and people are planning and operating with trust and
reliance on them or losing opportunities. With the government deviating
from its decisions and announcements, all or part of planning, action and
expense of people or missed opportunities will be wasted. In such cases, in
case of proving fault, the government may be ordered to compensate. The
government has coercive responsibility against citizens and by establishing a
causal relationship, the government is obliged to compensate the damages.
In direct damages, the government's responsibility is not difficult to justify
but it is impossible to justify the government's responsibility, especially from
the loss of opportunities and measures that have been made due to the
government’s decisions or announcements that might harm citizens. The
purpose of the civil liability for breach of reliance in order to protect the
legitimate expectations is to put the harmed party in a situation that if such a
decision was not taken, the party would still remain in the same situation.

Keywords
Legitimate Expectations, Government Decision, Reliance Damages, Deviate
from the Decision, Liability of the State.
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Abstract
According to the Article 85 of the Constitution of the Islamic Republic of
Iran, legislative and experimental legislation is a type of law-making that is
an exception to the principle of “prohibition of delegation of legislative
authority”. Although such laws are accepted in the Iranian legal system and
have advantages such as speed in legislation, reducing inflation and
increasing the efficiency of laws, but confronts with objections like
contradiction with the principle of prohibition of delegation of authority, the
principle of separation of powers, the characteristics of collectiveness and
transparency of the parliament. Despite the exceptional nature of this type of
legislation, in many cases, it has been treated as a principle and this has
resulted in violation of the principle of prohibition of delegation. Also, since
in practice, a precise assessment is not made after the end of the
probationary period, as a matter of necessity and in accordance with the
Article 85 of the Constitution, if a precise assessment is made after the end
of the probationary period, it is acceptable as a desirable law. This research
is done through a descriptive-analytical method based on the documentary
data, but is also an applicable research because its results change the existing
procedure.

Keywords
Delegation, Experimental Law, Constitution, Legislation, Islamic
Consultative Assembly.
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