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  و حقوق بشر رانيسه گانه ا يقوا
 

 

  * مهر ييبابا يدكتر عل

  
    ديباچه

بشر از ديرباز حتي از بدو خلقت مبـادرت بـه تهـاجم غـارتگري و شـكنجه يكـديگر       
از افراد بشري، خود را مسـلط و محـيط بـر     اي برآمدند، به گواهي تاريخ در هر زماني عده

فطري و طبيعي اين دسته از افـراد را مـورد تجـاوز قـرار      دانستند و حقوق ميديگر  اي عده
گرفت،  ميهمنوعي به دست همنوع ديگر خود مورد وحشت قرار  اي در هر دوره. دادند مي

چرا كه حس . پرداختند ميدر اينجا دادگران ساكت ننشسته بودند و به مقابله با وضع حاكم 
ت كه بيـدادگري و ظلـم پـا بـه     نوع دوستي از حس ذاتي بشري است و از همان بدو خلق

ايـن وضـعيت كماكـان    . عرصه وجود نهاد مقابله با ظلم و دادگري در وراي آن سر برآورد
  .ادامه يافت تا اينكه حقوق اساسي شكل گرفت تا تضمين گر حقوق بنيادين مردم باشد

) از زمان كوروش كبيـر (گيري حقوق اساسي دارد  كشور ما سابقه ديرينه در زمينه شكل

                                                                                                                                        
  .رانيچالوس، ا ،ياسيواحد چالوس، دانشكده حقوق و علوم س يدانشگاه آزاد اسالم ارياستاد*. 
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ق بشر، در اين كشور بيش از سـاير  ولي از جمله كشورهايي بوده است كه زمينه نقص حقو
. به تصويب رسيد 1324ذيقعده  14تا اينكه قانون اساسي مشروطيت كه در . دول بوده است

اختصـاص بـه تشـكيل     اصل بود، اصول اين قانون اساسـي صـرفاً   51اين قانون مشتمل بر 
ه آمـد تااينكـ   نمـي داشته است و به همين جهت كافي بـه نظـر    مجلس و حقوق نمايندگان

تـا  . مجلس موسسان كار بررسي و تصويب متمم قانون اساسي مشروطيت را از سر گرفـت 
اينكه بعد از بحث و بررسيهاي طوالني متني را تهيه و تقديم مجلس كردند ايـن مـتمم كـه    

/ 29اصل بود پس از اصالحات الزم به تصويب مجلس رسيد و در تـاريخ   107مشتمل بر 
ي شاه رسيد و به اين ترتيب مشروطيت ايـران مجموعـا بـا    به تاييد محمد عل 1327/ شعبان
قانون اساسي مشروطيت كه مبتني بر اصـل تفكيـك   . اصل قانون اساسي منعقد گرديد 158

بود، بـه ظـاهر قـانون اساسـي     ... قوا بود حاكميت قانون، حقوق ملت و حاكميت اسالم و 
هـور نرسـيد دليـل آن هـم     آمد، اما هيچ وقت در عمل بـه منصـه ظ   ميدمكراتيكي به شمار 

مغايرت بين نوع روابط موجود بين دولت و مردم از يك سو و محتـواي قـانون اساسـي از    
سوي ديگر بود چرا كه قانون اساسي مشـروطيت كـه از قـانون اساسـي بلژيـك و فرانسـه       
خالصه شده بود قانوني دمكراتيك بود و تحقق اين قانون نيازمند مشـاركت شـهروندان در   

ور كشور بود ولي اين امر تحقق پيدا نكرد چرا كه ماهيت رابطه استبدادي باقي مانده اداره ام
براي حقوق مردم  بود به همين دليل قانون اساسي مشروطيت در عمل نتوانسته بود تضميني

  .به شمار آيد
) 1368اصالحيه در سـال  ( 1358تا اينكه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال 

بـه بيـان حقـوق مـردم،      اي اين قانون به نحو مقتضي و به شكل تيزبينانـه . يدبه تصويب رس
در اين تحقيق ما بـه  . نهادها، توزيع قدرت بين نهادها و دستگاه حل اختالف پرداخته است

چه پيشـرفتها و  . تحليلي به بررسي وضعيت حقوق مردم و قواي سه گانه پرداختيم اي گونه
اگـر نقايصـي وجـود دارد چـه بـوده و      . قوق بشر وجود دادچالشها و اميدهايي در زمينه ح

راهكار جبراني آنها چيست؟ در اين نوشتار ابتدا به بررسي وضعيت حقـوق مـردم در قـوه    
مجريه پرداختيم، سپس جايگاه قوه مقننه را در خصوص حقوق بشـر مـورد ارزيـابي قـرار     

  .رد تحليل قرار داده ايمداديم و در نهايت قوه قضائيه و جايگاه حقوق بشري آن را مو
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  قوه مجريه و حقوق بشر :اول
قوه مجريه به كليه افراد از نهادها و دستگاهها و سازمانهايي كه عملياتشان جنبه اجرايـي  

  .شود ميدارد، در حقوق اساسي قوه مجريه اطالق 
شود كـه عهـده    ميدر يك مفهومي وسيع قوه مجريه به مجموعه ساز و كارهايي اطالق 

رئيس كشـور  : نهادهايي تاثيرگذار در قوه مجريه عبارتند از. باشد ميور اجرايي كشور دار ام
استانداران،  ، ، نخست وزير، هيات وزيراناي پادشاه، ريس جمهور يا شوراي و هيات مديره(

  ...و ) اعم از رده باال يا در سطح پائين(فرمانداران، بخشداران، كارشناسان فني وتخصصي 
ه واژه دولت و حكومت را به يك معنـي بـه كـار بردنـد، در گفتگوهـاي      برخي به اشتبا

خـارج   هـا  كه بررسي آنها از حوزه بحث(عاميانه دولت در معاني مختلفي به كار رفته است 
قوه مقننه، قـوه مجريـه،   : حكومت بخشي از دولت است و داراي سه ركن است). است

» قـوه مجريـه  «: ولـت تحـت عنـوان   از د اي در اينجا مـا بـه بررسـي شـاخه     .قوه قضائيه
)Executive( پردازيم مي.  

در نظامهاي مبتني بر دمكراسي و حاكميت قانون اساسي، قوه مجريه، معمـوال بيشـترين   
قـوه  . باشـد  مـي دارا ) قوه مقننـه و قضـائيه  (قدرت را در مقايسه با ساير بخشهاي حكومتي 

ست، بلكه در مقام تبيين و توضـيح  مجريه نه تنها از جمله قدرتمندترين نهادهاي حكومتي ا
در وهله اول مشكل اين است كه مشخص . باشد ميي حكومتي ها هم از مشكل ترين شاخه

قـوه مقننـه و قـوه    (شود وظايف قوه مجريه چيست؟ وظايف اين قوه نسبت به قواي ديگر 
  چيست؟) قضائيه

در حيطـه   انتخاب نخست وزير، تشكيل دولت، انعقاد معاهدات و هدايت جنگ تمامـاً 
وظايف قوه مجريه است، خطي مشي گذاري و تنظـيم سياسـتهاي اقتصـادي، اجتمـاعي و     
اداري همه از جمله وظائف قوه مجريه است، همچنين انتصاب روسـاي خـدمات شـهري    

بنـابراين وظـايف و اختيـارات قـوه     . ونيروهاي نظامي وانتظاي از وظائف قوه مجريه است
حساس و حياتي سياسي تا تصميمات اداري كه اسـتقالل  مجريه اموري از قبيل تصميمات 

باشد در واقع درست اسـت كـه    ميكمي در آن وجود دارد و يا واجد هيچ استقاللي نيست 
پذيرد بر عهده قوه  مياينگونه تلقي شود كه هر چه كه توسط دولت يا يك مقام دولتي انجام 
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يعنـي   1.ه قضائيه يا مقننه بگنجـد باشد مگر آنكه در حيطه وظايف و اختيارات قو ميمجريه 
. اصل برصالحيت قوه مجريه است مگر اموري كه بر مبناي قانون اساسي استثناء شده است

مشكالت مشابه ديگري هم در هنگام پرداختن به سلسله مراتب بين نهادها و اشخاصي كـه  
 1989ب بر اساس قانون اساسي آمريكا مصـو  عهده دار در امور اجرايي هستند وجود دارد

اجرايي دولت است ولي در برخي كشورها از قبيل انگلسـتان،   اي ريس دولت، ريس شاخه
عموما اگـر چـه   ) اعم از پادشاه يا رئيس جمهور(آلمان، ايتاليا و اسپانيا، نقش ريس دولت 

رئيس كشور نماينده مـردم اسـت امـا هـيچ نقشـي در سياسـت       . نه تماماً، تشريفاتي است
  2.گذاري ندارد

شود كه برخالف تصور كالسـيك كـه قـوه     ميراين از آنچه كه ذكر كرديم مشخص بناب
دانسـتند، امـروزه ايـن نظريـه      ميمجريه صرفاً عامل و مجري مصوبات قوه مقننه و قضائيه 

چرا كه وظايف قوه مجريه در دنياي كنوني از حـد يـك عمـل اجرايـي     . كامال مردود است
وظايف قوه مجريه شـامل   3.گيرد ميحكومتي را در بر رود و بسياري از امور  ميساده فراتر 
  4:باشد ميموارد زير 

قوه مجريه در قانونگذاري نقش فعـالي دارد كـه همـان تهيـه     : تهيه و تدارك تصميمات - 1
اصـل هفتـاد و چهـارم قـانون اساسـي مقـرر       . وتدارك لوايح قانوني براي مجلس است

  »...شود مييران به مجلس تقديم لوايح قانوني پس از تصويب هيات وز«: دارد مي
نويسـي يـا    نامـه  آيـين اين اختيار قوه مجريه همان قدرت : اتخاذ تصميمات الزم االجرا - 2

توانـد از طريـق    مـي شود، به اين معني است كه قوه مجريه  ميناميده  اي قدرت نظامنامه
 138اصل . (دمبادرت به اتخاذ تصميمات الزم االجرا بنماي نامه تصويبو  نامه آيينوضع 

  ) قانون اساسي 85و 
قوه مجريه صالحيت اجرايي براي تصميمات اتخاذ شده : اجراي تصميمات قواي ديگر - 3

« : دارد ميقانون اساسي مقرر  58در اين رابطه اصل . از طرف قوه مقننه و قضائيه را دارد
                                                                                                                                        

  .مجموع جمعيت سرزمين و قدرت سياسي يا حاكميت. شود دولت به كل هويت جامعه سياسي اطالق مي - 1
شود  شود كه توسط آن اعمال حاكميت مي يكه حكومت به مجموعه روابط و نهادهايي اطالق ميدر حال

  .دولت حكومت نيست بلكه حكومت كارگزار دولت است. حاكميت امري انتزاعي است
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مـردم   اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسالمي است كه از نماينـدگان منتخـب  
آيد بـراي اجـرا    ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد  ميتشكيل 

  ».شود ميبه قوه مجريه ابالغ 
قوه مجريه جهت انجام وظايف اجرايي خويش دربسـياري مـوارد   : اختيارات شبه قضايي - 4

اقـع  نمايد كه در حقوق مردم موثر و مي) شبه قضايي(مبادرت به اتخاذ تصمميات حقوقي 
اختالفات  بر طبق اصل شصت و يكم و فصل يازدهم قانون اساسي حل و فصل. شود مي

اصوال در اختيار قوه قضائيه است ولي در بطن دستگاههاي اجرايي كشـور كميسـيونهايي   
وجود دارند كه عهده دار رسيدگي به اختالفات بين مردم ودولت اسـت و در ايـن راسـتا    

نمايند كه اين تصميمات ماهيتـاً داخـل درصـالحيت قـوه      ميمبادرت به اتخاذ تصميماتي 
  ...)كميسون مالياتي، شوراي كارگاه، هيات رسيدگي به تخلفات اداري و  5.قضائيه است

كه براسـاس اصـل    اي نامه آيينقوه مجريه عالوه بر صالحيت  :اتخاذ تصميمات سياسي - 5
كند كه ايـن تصـميمات در    ميبر عهده دارد در كنار اينها تصميمات سياسي اتخاذ  138

بـراي مثـال برقـراري روابـط     . واقع تدوين نوعي سياست است نه نـوعي قانونگـذاري  
  ...سياسي و ديپلماتيك با كشورهاي ديگر، انعقاد قراردادهاي بين المللي و 

شـود قـوه مجريـه داراي وظـايف و اختيـارات بسـيار        ميبنابراين همانطور كه مشاهده 
است كه بر ساير قوا هم سـايه   اي و اختيارات قوه مجريه به گونه است، وظايف اي گسترده

افكنده است چرا كه همه امور اجرايي كشور اعم از اداري، سياسي، نظامي و انتظامي را بـر  
عهده دارد و اين وضع خاص ايران نبوده است حتي كشورهايي كه هم عنـوان دمكراتيـك   

كه آنچه واقعيت دارد وجود يك  اند نتيجه رسيده گاهي در مساله تفكيك قوا به اين اند داشته
اقتدار اجرايي بر همه جا سايه افكنده و امور تقنيني و قضـايي در مقابـل مجريـه    . قوه است

  6.جزئي هستند
باشد به همان ميـزان   ميبه همان نسبتي كه وظايف و اختيارات اين قوه گسترده و وسيع 

باشد، بايـد   ميدين مردم از طرف اين قوه فراهم زمينه تجاوز و نقص حقوق و آزاديهاي بنبا
ضمانت اجراهاي محكمتري در مقابل اين قوه در نظر گرفته شود تا به اين ترتيب به حقوق 

  .آزاديهاي مردم خدشه وارد نشود و
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شود نوعاً ايقاع  ميدانيم اعمالي كه در قوه مجريه و دستگاههاي اجرايي كشور انجام  مي
به صورت يكجانبه تصميماتي اتخاذ نموده و اراده خود را بر اشخاص تواند  مياست، دولت 

خصوصي تحميل نمايد، به منظور تامين منافع عمومي و حفظ نظام عمـومي بـه ابزارهـاي    
  .گوناگوني همچون الزام و اجبار متوسل شود

د تواند به استنا ميدولت به بهانه تامين رفاه عمومي و اينكه نماينده قدرت عمومي است، 
به اختيارات قدرت عمومي و امتيازات قدرت عمومي حقوق و آزاديهـاي فـردي را فـداي    
منافع اجتماعي بكند لذا شناسايي اختيارات وسيع بـراي دولـت نبايـد مستمسـك و دسـت      
آويزي براي اين نهاد و مامورانش قرار گيرد تا بـه طـور افسـار گسـيخته در حقـوق افـراد       

بـراي اينكـه دولـت از مفهـوم      7.ن مجوز قانوني محدود كنندمداخله وآزاديهاي آنها را بدو
امتيازات قدرت عمومي به عنوان دستاويزي براي توجيه خودكامگيهاي خود سـود اسـتفاده   

الزم است حاكميت قانون . و آزاديهاي بشري در معرض مخاطره قرار نگيرد نكند و حقوق
ه اعمال دولـت مـورد نظـارت قـرار     در كشور به طور موثر و كارا سازمان يابد و ديگر اينك

ضـمانت اجراهـايي    به اين منظور...) نظارت قضايي، نظارت سياسي، نظارت مالي و ( گيرد
و  در قانون اساسي و زمينه نظارت بر اقدامات دولـت جهـت جلـوگيري از نقـص حقـوق     

  .آزاديهاي بنيادين مردم در نظر گرفته شده است
هيچ فرد يا گروه و يا مقامي حق نـدارد بـه نـام    « : دارد مياصل نهم قانون اساسي مقرر 

استفاده از آزادي به استقالل سياسي، فرهنگي، اقتصـادي، نظـامي و تماميـت ارضـي ايـران      
وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت ارضـي   اي كمترين خدشه

  ».ب كندكشور آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سل
اگر بخواهيم به اصولي از قانون اساسي كه به صورت مشخص تر اين نقطه تعـادل رادر  

مخصوصـا   170و  138كند اشاره كنيم بايد بـه اصـول    ميرابطه با اعمال قوه مجريه برقرار 
ي دولتـي را  هـا  نامـه  آيـين قانون اساسي كه امكان ابطال تصميمات و اقـدامات و   173اصل 

ديوان عدالت اداري به عنوان ضمانت اجراي اصـل حاكميـت   (ت اداري توسط ديوان عدال
فراهم .) گيرد ميقانون در اداره و قوه مجريه است كه در بخش قوه قضائيه موردبررسي قرار 

  8.كند اشاره كنيم مي



  
 

 
بين

ت 
العا

 مط
امه

صلن
ف

 
لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
55 / 7  

بـوده  ) رهبر، رئيس جمهور و دولت(قوه مجريه سه ركني  1358در قانون اساسي سال 
اعمـال قـوه مجريـه جـز در     « : داشت ميمقرر  1358ساسي سال اصل شصتم قانون ا. است

اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذاشته شده است، از طريق رئيس جمهور 
  ».و نخست وزير و وزراء است

پست نخست وزيري به كلي حذف و اصـل   1368ولي در بازنگري قانون اساسي سال 
اعمال قوه مجريه جز در اموري كه مستقيما بـر  « . شصتم به اين صورت اصالح شده است

  ».عهده رهبري گذاشته شده است از طريق ريس جمهور و وزراء است
و با توجه به اينكه اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي رئيس جمهـور عهـده دار   

رهبـر و  (رياست هيات وزيران است، قوه مجريه در جمهوري اسالمي ايران دو ركني است 
  )س جمهوررئي

در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران رهبر به عنوان عالي ترين مقام رسـمي كشـور   
است در اين زمينه اصل يكصد و دهم قانون اساسـي وظـايف و اختيـاراتي را بـراي مقـام      

كند از جمله تعيين سياستهاي كلي نظام، نظارت بر حسن اجراي سياسـتهاي   ميرهبري ذكر 
پرسي، فرماندهي كل نيروهاي مسلح، اعـالن جنـگ صـلح و بسـيج     كلي نظام، فرمان همه 

نيروها، نصب و عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان، عـاليترين مقـام قـوه قضـائيه،     
رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، ريس ستاد مشترك فرمانده كل سـپاه  

ي، حل اختالف و تنظيم روابـط قـواي   پاسداران و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظام
سه گانه، عفو و تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسالمي بعد از پيشنهاد رئيس 

  .قوه قضائيه
همه اين وظايف و اختيارات مقام رهبري جنبه اجرايي داشته و از نوع اعمال حاكميـت  

عين اينكه رياسـت قـوه    باشد، بنابراين مقام رهبري در ميو در حيطه صالحيت قوه مجريه 
از آنجـايي  . مجريه را بر عهده دارد بخش عظيمي از اختيارات اين قوه را هم بر عهـده دارد 

قانون اساسي يك مجموعه واحد و كل يكپارچه است بايد با درنظر گرفتن مجموعه اصول 
روش سيسـتماتيك يـا   . (قانون اساسي به بررسي و تفسـير يـك يـك اصـول آن بپـردازيم     

شـود كـه ايـن نهـاد      ميبنابراين از بررسي مجموعه اصول قانون اساسي مشخص ) انظامگر
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داراي شان قوه متحده يا قوه تعديل كننده است، مخصوصا اصول پـنجم، پنجـاه و هفـتم و    
  .فصل ششم قانون اساسي در قالب واليت فقيه و واليت امر در مقام بيان اين امر است

مي ايران با توجه به نظارت رهبري بر قواي سه در واقع در قانون اساسي جمهوري اسال
  . گانه تفكيك قوا به معناي ايجاد تعادل بين سه قوه پيش بيني نشده است

شـود، در واقـع قـانون اساسـي      مـي كه همان تجميع قوا يا وحدت قوا متبادر بـه ذهـن   
يـك از   نوين بنا نهاده است كـه در هـيچ   اي جمهوري اسالمي ايران، تفكيك قوا را به شيوه

متفكرانـه   اي شود با اين وجود قانون اساسي به شـيوه  نميدمكراسيهاي الئيك غربي مشاهد 
ي ها شيوه. است) اصل سوم 6بند(در مقام نفي هرگونه استبداد و خوكامگي و انحصارطلبي 

نظارتي كه بر مقام رهبري وجود دارد و مسئوليتهاي مختلفـي كـه در قـانون اساسـي بـراي      
گرفته شده است اعم از مسـئوليت سياسـي و مسـئوليتهاي مـالي و حقـوقي      ايشان در نظر 

مجموعـاً نقـاط   ) اصول يكصد و يازدهم، يكصدو چهل و دوم و ذيل اصل يكصد و هفتم(
كه همان نفي استبداد و حفاظت از (اميدي است كه در آن هدف اصلي و نهائي تفكيك قوا 

  .ي استقابل دسترس) حقوق و و آزاديهاي اساسي مردم است
 ، پس از مقام رهبري رييس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور اسـت 113طبق اصل 

بـه   و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جـز در امـوري كـه مسـتقيما    
با اين ترتيب دومين مقام رسمي كشور رييس جمهور . شود بر عهده دارد ميرهبري مربوط 

ر عهده دارد و اين رياست شامل تمـام اركـان قـوه اجرايـي     است و رياست قوه مجريه را ب
باشد آنچه كه مربوط به قوه مجريه است ولي در حوزه اختيارات و اقتدارات مقام  نميكشور 

برخي از قوانين اساسي با نقش . رهبري است از حوزه صالحيت ريس جمهور خارج است
ارنـد و برخـي ديگـر از قـوانين     رييس جمهور به عنوان حافظ و قيم قانون اساسي اشـاره د 
كه وي بايد هنگـام پـذيرش    اند اساسي سوگندي را براي رياست جمهوري پيش بيني كرده

در قانون اساسي ايران هردو نوع اين تضمين در قبال ريـس  . اين وظيفه خطير به آن ياد كند
 .چرا كه قانون اساسي سند اساسي و سياسـي جامعـه اسـت   . (جمهور پيش بيني شده است

عالي ترين سند حقوق عمومي است كه به بيان حقوق و آزاديهاي مردم پرداخته است و لذا 
  .)بايد ضمانت اجراهاي موثر در قبال آن هم پيش بيني شود
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اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي در مقام بيان سوگند رياست جمهوري  - الف
كه با حضور  اي در جلسه دارد كه ريس جمهور در مجلس شوراي اسالمي مياست و مقرر 

كند و سوگند نامه  ميشود سوگند ياد  ميريس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل 
كند كه پاسدار قانون اساسي، دين و مـذهب رسـمي كشـور باشـد و حقـوق و       ميرا امضا 

و از . آزاديهاي اساسي كه قانون اساسي براي ملت به رسميت شناخته اسـت حمايـت كنـد   
و استقالل اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور حراست كند و خود را وقف خـدمت  مرزها 

طبـق  . به مردم كند و اين امانت ملت را همچون اميني به منتخب ملت بعد از خود بسـپارد 
نظر تفسيري شوراي نگهبان التزام ريس جمهور به سوگند شرعا اثر حقوقي بـر آن مترتـب   

گذارد وي بايد در انجام وظايف  ميش ريس جمهور اين امر مسئوليت سنگيني بر دو. است
گوناگون خود در مقام رياست قوه مجريه، رياست هيات وزيـران، رياسـت شـوراي عـالي     

و اتخاذ تصميمات  ها ديگر سمت و امنيت ملي و عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام
  .ز آنها حمايت كندالزم االجرا بايد همواره دلواپس حقوق و آزاديهاي اسامي مردم باشد و ا

هر چند شـوراي نگهبـان   . ريس جمهور به عنوان حافظ و قيم قانون اساسي است  - ب
قانون اساسي صالحيت پاسداري از قانون اساسي و برتري  98تا  91و 72و 4مطابق اصول 

قانون اساسي و كنترل مصوبات مجلس با قانون اساسي را بر عهـده دارد ولـي هـر يـك از     
صالحيت اختصاصي خود به حفاظت از حقـوق وآزاديهـاي شـهروندان و     نهادها در حيطه

قـانون   113در اين راستا ريس جمهور كه بنا بر اصل . ورزند مياصول قانون اساسي اهتمام 
اساسي مسئوليت اجرايي قانون اساسي را بر عهده دارد يكي از رسالتهاي خطيـر ايـن مقـام    

در راستاي . آزاديهاي شهروندان است از حقوق و پاسداري از قانون اساسي و نتيجتاً حفاظت
هياتي را به نام هيات پيگيري و ) سيد محمد خاتمي(انجام اين وظيفه خطير، ريس جمهور 

قانون . (تشكيل داده است 1376سال  نظارت بر اجراي قانون اساسي طي حكم هشتم آذرماه
مجلـس شـوراي    1365تعيين حدود و وظايف و اختيارات ريس جمهوري مصـوب سـال   

در مقام تبيين اين وظيفه ريس جمهـور و تعيـين راهكارهـاي آن     16تا  13اسالمي در مواد 
  .برآمده است

قانون  113به منظور پاسداري از قانون اساسي جهوري اسالمي ايران و در اجراي اصل 
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اساسي رييس جمهوراز طريق نظارت، كسب اطالع، بازرسي، پيگيري، بررسـي و اقـدامات   
قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات  13ماده . (باشد مي، مسئول اجراي قانون اساسي الزم

اصلي از قانون اساسي رئـيس جمهـور    در صورت توقف يا عدم اجراي) رياست جمهوري
كنـد و بـراي    ميدر اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام 

اطالع باالترين مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف يا تواند مراتب را به  مياين منظور 
مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذكر دليـل  . عدم اجرا را خواستار شود

در صورتي كه پس از بررسي به تشـخيص ريـس جمهـور    . به اطالع ريس جمهور برساند
مربوطـه و رفـع عـوارض    توقف يا عدم اجرا ثابت گرديد نسبت به اجراي اصل يا اصـول  

ناشي از تخلف اقدام و در صورتي كه تخلف مربوط بـه نخسـت وزيـر و وزراء باشـد بـه      
دهد و درغير اين صورت پرونده امـر بـه مرجـع صـالح      ميمجلس شوراي اسالمي ارجاع 

  ) 14ماده . (ارسال خواهد شد
به قواي  به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي رئيس جمهور حق اخطار و تذكر

تواند سالي يك بار آمـار مـوارد توقـف،     ميرئيس جمهور  )15ماده.(سه گانه كشور را دارد
عدم اجرا و نقص تخلف از قانون ساسي را با تصميمات متخـذه تنظـيم كنـد و بـه اطـالع      

  )16ماده.(مجلس شوراي اسالمي برساند
ا در رابطه با نقـص يـا   بنابراين با توجه به مواد فوق الذكر رئيس جمهور اقدامات ذيل ر

  :تواند انجام دهد ميعدم اجراي قانون اساسي 
  كسب اطالع و اخذ توضيح - 1
  بازرسي - 2
  ارجاع امر به مراجع صالح - 3
  اخطار و تذكر - 4
  12گزارش به مجلس - 5

وظيفـه خـود    113خطاب به شوراي عالي قضايي بـه اسـتناد    اي رئيس جمهور در نامه
اييه نظارت كند و حتي نسبت به بعضي از كارهاي انجام شده به دانسته كه بر اعمال قوه قض

شوراي عالي قضايي در مقام مخالفت با اين اقدام، . شوراي عالي قضايي اخطار نموده است
  .نظريه تفسيري شوراي نگهبان را خواستار شده است
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شوراي نگهبان در نظريه تفسيري خود بر عمل رئيس جمهور و نحوه اسـتنباط ازاصـل   

  :قانون اساسي صحه گذاشت و بدين شرح اعالم نظركرده است 113
اصل  3حق اخطار و تذكر را دارد ومنافاتي با بند  113رئيس جمهور با توجه به اصل « 
  13».ندارد 156

عالوه بر موارد فوق الذكر رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه بـه موجـب   
رد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسـالمي  قانون اساسي و قوانين عادي بر عهده دا

مصوبات مجلس يا نتيجة همـه   و موظف است )دوم اصل يكصد و بيست و . (مسئول است
پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابالغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئوالن 

  )اصل يكصد و بيست و سوم. ( بگذارد
حمايت از حقوق مردم در قوه مجريه قابل ذكر است ايـن   عامل ديگري كه در رابطه با

است كه جهت جلوگيري از ايجاد وقفه در امور اجرايي كشور در نتيجـه عـدم اخـالل بـه     
جانشيني رئـيس   - 1: حقوق مردم ساز وكارهاي الزم در قانون اساسي پيش بيني شده است

  )معاون اول رئيس جمهور(جمهور 
غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يـا در   در صورت فوت، عزل، استعفاء،

موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهورجديد بر اثـر مـوانعي هنـوز    
يا امور ديگري از اين قبيل معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبـري   انتخاب نشده است

يي متشكل از رئيس مجلـس و  گيرد و شورا ميهمه اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده 
رئيس قوه قضاييه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حـداكثر ظـرف   

روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود و در صورت فوت معاون اول و يـا امـور    50مدت 
ديگري كه مانع از انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئـيس جمهـور معـاون    

اصل يكصـد  . ( كند ميمقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب  اول نداشته باشد
  ).و سي و يكم

  
  عدم تاثير عزل رئيس جمهور و عزل دولت بر يكديگر - 2

در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول و فـرد ديگـري   
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ضاح كرد و يا به آنان توان استي نميوزرا را . گردد ميمنصوب  131است كه به موجب اصل 
  )اصل يكصد و سي و دوم. (راي عدم اعتماد داد

در صورت عزل و سقوط دولت، رئيس جمهور ظرف دو هفته كتبـاً از طريـق مجلـس    
شوراي اسالمي هيات وزيران را به همراه شرح حال هر يك از وزيران و برنامه دولت براي 

  )داخلي مجلس نامه آيين 142ماده . (نمايد ميگرفتن راي اعتماد تسليم مجلس 
و عزل دولت موجـب عـزل   ) هيات وزيران(موارد فوق بيانگراين است كه عزل دولت 

رئيس جمهور مستقل از يكديگر هستند، بدين معني كه عزل رئيس جمهور موجـب عـزل   
شود كه تغييـرات و   ميبا اين ترتيب قانوني مالحضه . شود نميدولت و عزل رئيس جمهور 

گيـرد كـه    مـي به نحوي صورت ) عزل رئيس جمهور و يا سقوط دولت(تحوالت ضروري 
چرا كه اصل بـر دوام و تعطيـل    14.خللي در اركان حاكميت و وظايف زمامداري پيش نيايد

و . ناپذيري امر عمومي است و امور عمومي بايد به صورت مستمر و بال انقطاع ارائه شـود 
ارائه شود تا به اين طريق بـه   اي گونه وقفهحقوق مردم اقتضا دارد كه امور عمومي بدون هر
  .حقوق و آزاديهاي اساسي مردم خللي وارد نشود

عالوه بر موارد فوق الذكر پيش بيني مسئوليتهايي براي دولت در قانون اساسي، مسوليت 
و مسـئوليت  ) اصل يكصد و چهلـم (مسئوليت كيفري ) اصل يكصد و سي و هفتم(سياسي 

 11مـاده  (بيني مسـئوليت مـدني دولـت     و همينطور پيش) دوم اصل يكصد و چهل و(مالي 
توانـد بـه عنـوان مسـتند      ميهر چند كه واژه اعمال حاكميت دولت ) قانون مسئوليت مدني

دولت و توجيه دولت در نقص حقوق مردم باشد، ولي بايد گفت صـرفا اعمـال حاكميـت    
  .موجود باشدتواند توجيه كننده خطاي اداري باشد و بايد شرايط زير  نمي

  بر حسب ضرورت - 1
  براي تامين منافع اجتماعي - 2
  طبق قانون - 3
  ورود ضرر - 4

در صورتي كه اين چهار مشخصه وجود داشته باشد و به كسي ضرري وارد شود دولت 
قانون مسئوليت مدني مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود ولـي اگـر    11به استناد ماده 
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توانـد بـه عنـوان     مـي بنابرين اعمال حاكميت دولـت  . ت كندخسار تواند جبران ميبخواهد 

قانون مسئوليت مدني،  11دستاويزي جهت نقص حقوق مردم قرار گيرد و به اين دليل ماده 
كند تا به اين طريق دولـت   ميدرباره مسئوليت دولت راه حل تبعيض آميز و ناروايي را ارئه 

ه عنوان يكي از حقوق عدالت خواهانه رضـايت  بنابراين اين ماده ب. را از مسئوليت مبرا كند
بخش نيست ولي همانطور كه در بدو امر اصل بر مصونيت دولت بوده و بـر اسـاس رويـه    

نخستين رد پاي مسئوليت دولت در كشور فرانسه در راي مشهور بالنكو مشـاهده  (قضايي 
قضـايي   در اينجـا هـم رويـه   . جاي خود را به اصل مسئوليت دولت داده است) شده است

تواند كارساز باشد، به اين نحو كه قاضي در مقام تفسير بايد راه را به سوي عـدالت بـاز    مي
تـا   15. نمايد و خود را در قفس قانون حبس نكند، به جاي عامل قدرت، خادم عدالت باشد

  . به اين طريق نقايص موجود برطرف شود
ه براي رشـد و پوپـايي حقـوق    شود در قوه مجريه زمين ميبنابراين همانطوركه مشاهده 

قسـمت قـوه مجريـه و دسـتگاههاي اجرايـي سـاز و        مردم فراهم است و قانون اساسي در
  .كارهايي مفيدي را پيش بيني نموده است

  
  قوه مقننه و حقوق بشر: دوم

در رژيمهاي مبتني بر دمكراسي از آنجايي كه اعمال دمكراسي مستقيم به علت پيچيدگي 
امع پرجمعيت امـروزي ممكـن نيسـت و وجـود آن تنهـا در جوامـع       جوامع انساني در جو

گرا نوعي از حاكميت  جمهوري كوچك و اندك ممكن است به همين دليل غالب كشورهاي
  .كنند مياعمال » دمكراسي غيرمستقيم« تحت عنوان 

در اين شيوه مردم به جاي اينكه به طور مستقيم به اعمال حاكميت بپردازند، نمايندگاني 
  .فرستند تا به نمايندگي از آنها اعمال حاكميت كنند ميانتخاب و به مجالس مقننه را 

و برخـي از  ) انگلسـتان، امريكـا  (برخي از اين كشورها داراي نظام دو مجلسي هسـتند  
در خصوص مزايا و معايب نظامهـاي تـك   ) ايران(كشورها داراي نظام تك مجلسي هستند 
كه اگر مبنا و معيار نظامهاي  ولي واقعيت اين است مجلسي و دو مجلسي گفتگو بسيار است

آيد و  ميمجلسي، انتخابات و دمكراسي باشد وجود مجلس دوم كاري عبث و بيهوه به نظر 
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واي بسـا در برخـي مـوارد توافـق دو مجلـس در      . موجب كندي كار مجلس خواهـد شـد  
اينگونـه مـوارد    موضوعي واحد امكان پذير نيست و مناسبت ترين راه حلي كه كشورها در

انحالل مجلسين است كه خود با اصل استمرار نهادهاي عمومي سـازگاري   اند درنظر گرفته
ندارد و در نتيجه تعطيلي مجلس در مدت زماني اگر چه كوتاه هم با اصـل حاكميـت ملـي    
منافات دارد و نظام حقوقي و قانوني كشور ممكن است در آن مدت زمان كوتـاه بـا خـالء    

  .ه شودقانون مواج
صرف نظر از ايراد فوق الذكر آنچه كه واقعيت دارد اين است كه هم نظام دو مجلسي و 
هم نظام تك مجلسي به دنبال يك هدف واحـد كـه آن هـم تـامين سـعادت ملـت تحـت        

  .باشند ميحاكميت خود است 
مجلـس  (در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران قوه مقننه تـك مجلسـي و دو ركنـي    

   16. است) ي و شوراي نگهبانشوراي اسالم
مجلـس شـوراي اسـالمي    « : دارد مـي اصل نود و سوم قانون اساسي در اين زمينه مقرر 

بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و 
  » شش نفر حقوقدانان اعضاي شوراي نگهبان
  :يران به دو شكل ممكن استاعمال قوه مقننه در جمهوري اسالمي ا

اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسـالمي اسـت كـه از طريـق نماينـدگان      : اول
شود و مصوبات آن پس از طي مراحل قانوني براي اجـرا بـه قـوه     ميمنتخب مردم تشكيل 
  )اعمال غيرمستقيم قوه مقننه، اصل پنجاه و هشتم. (گردد ميمجريه و قضائيه ابالغ 

مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكـن اسـت اعمـال    در : دوم
درخواست مراجعه . قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد

3به آراي عمومي بايد به تصويب 
اعمال مسـتقيم قـوه   . (مجموع نمايندگان مجلس برسد 2

  )ه و نهممقننه، اصل پنجا
  
  شوراي نگهبان -الف

قانون اساسي ميثاق بين ملت و دولت و بيانگر حقوق مردم، نهادها، توزيع قـدرت بـين   
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طبيعتاً نظام حكومتي كه بر مبناي قانون اساسي پذيرفته . نهادها و دستگاه حل اختالف است

جـراي  شود، بايد در حفظ و حراست از قانون اساسـي و ا  ميشده و از سوي ملت تشكيل 
اعم از مقـررات  (قانون اساسي ممكن است با تصويب مقررات . مقررات آن همت گماشت

نقص شود، وظيفه حراست از اين مهم در قانون اساسي ايران بر ) و مصوبات دولت مجلس
« : دارد ميقانون اساسي مقرر  72دراين زمينه اصل . عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است

تواند قوانيني را وضع كند كه با اصول و احكام و مذهب رسمي  نميمجلس شوراي اسالمي 
كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و 

  ».ششم آمده است بر عهده شوراي نگهبان است
  :در اصل نود و نهم قانون اساسي ذكر شده است

س خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجل« 
  .»شوراي اسالمي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد

تفسيري اعالم كرده است كه اين نظارت استصوابي،عام، در  اي شوراي نگهبان در نظريه
  .تمام مراحل و كليه امور مربوط به انتخابات جاري است

نظارت استصوابي مشخص نيست كه مفهـوم   - 1: كهآنچه كه محل نقد است اين است 
آن چيست؟ تفسير كه هدف اصلي آن تعين مفهوم دقيق و گسترده قاعـده حقـوقي اسـت،    

قانون اساسي مشخص نشده است بلكـه بـر دايـره ابهـام آن      99دراينجا نه تنها مفهوم اصل 
  نظارت استصوابي به چه معنايي است؟. افزوده شده است

 ك مفهوم حقوق اساسي نيست، يك مفهوم حقوق خصوصي استنظارت استصوابي ي
  .به حقوق اساسي است و قابل تسري

كنـد كـه    مينظارت خاصي و استصوابي شوراي نگهبان اين شبهه را به ذهن متبادر  - 2
  .رقباي سياسي مخالف شانس چنداني براي پيروزي درانتخابات نداشته باشند

له اساسي توجه داشته باشد كه يك مرجع قضايي شوراي نگهبان همواره بايد به اين مسا
است نه سياسي چرا كه تفسير قانون اساسي، يك نوع تفسير حقوقي و قضـايي اسـت لـذا    

مگر قانون بيان اراده عمومي . مفسر هم بايد كامال از نظر حقوقي و قضايي به مساله نگاه كند
  اجازه نظارت بدهيم؟ تواند آن را سانسور كند، پس چرا بايد نمينيست و هيچ چيز 
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ابتدا يك برداشت قدسي از قانون وجود داشته است، قانون بيان اراده عمومي است، هـيچ  
تواند به خودش ظلم كند ولي تجربه نشان داده است كه واقعيت ايـن طـور نيسـت،     نميكس 

به همين جهـت در  . تواند ستمگر و ديكتاتور باشد و دست نشانده دولت باشد مييك مجلس 
  .شود مينين اساسي مختلف، سه گونه ضمانت اجرا در مقابل قوه مقننه پيش بيني قوا
  ممنوعيت اصالح قانون اساسي - 1

كه  1368نحوه بازنگري پيش بيني نشده بوده ولي در سال  1358در قانون اساسي سال 
نحـوه بـازنگري در قـانون اساسـي      177به داليلي مورد بازنگري قرارمي گيرد در اصل 

در اين اصل تاكيد شده است كـه برخـي از اصـول از جملـه اداره     . ده استمشخص ش
امور كشور به اتكاء آراء عمومي، جمهوري بودن حكومت، واليت امـر و امامـت امـت    

  .باشد ميغيرقابل تغيير 
  .انعطاف نا پذيري قانون اساسي يا پيش بيني آيين ويژه تجديدنظر در قانون اساسي - 2

قانون اساسي را اصل يكصد وهفتاد و هفتم قانون اساسي پيش چگونگي تجديد نظر در 
  .بيني كرده است

  كنترل و مطابقت قانون عادي با قانون اساسي - 3
  18.قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است 96كه اين وظيفه بنا بر اصل 

حفاظت از حقوق و آزاديهاي بنيادين دراصول مختلف قانون اساسي مورد تاكيـد قـرار   
تـوان بـه جايگـاه واالي ايـن      مـي فته است، با نگاهي به اصول قانون اساسي و مقدمه آن گر

شوراي نگهبان در حيطه صالحيتهاي اختصاصي خود در صـورتي  . حقوق و آزاديها پي برد
كه به عنوان يك مرجع قضايي وارد عمل شود، در راستاي انجام وظـايف گونـاگون خـود    

به نحـوي مـوثر   ) اساسي، نظارت بر همه پرسي و انتخاباتنظارت بر قوانين، تفسير قانون (
  19.تواند از حقوق و آزاديهاي اساسي مردم حمايت كند مي

كليه قوانين و مقررات مـدني، جزايـي، مـالي،    «: دارد مياصل چهارم قانون اساسي مقرر 
. باشـد اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره اينها بايد بر اساس موازين اسالمي 

اين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و 
  ».تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است
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ملت اسـت، فقهـاي شـوراي     مربوط به حقوق 42تا  19فصل سوم قانون اساسي اصل 

را مغاير با شرع اعـالم كننـد و   توانند به استناد اصل چهارم هر يك يا كليه اصول  مينگهبان 
اين اصول را كه متضمن حقوق بنيادين شهروندان است بال اثر نمايند و از تاييـد مصـوبات   
مجلس كه در جهت اجراي اين اصول است، استنكاف نمايند، بدين ترتيب قـانون اساسـي   

ان به البته بايد ذكر شودكه شوراي نگهب 20. گردد ميمخصوصاً در بخش حقوق ملت شناور 
كند ولي در مقام اجراي قانون اساسي، وقتي كه مجلس قانوني را  نميابطال اين اصول اقدام 

كند شوراي نگهبان اين قانون مصوب مجلس در راستاي اصلي از قانون اساسي را  ميوضع 
صورت از اجراي اصلي از قانون اساسي جلوگيري  واقع به اين كند، در مياعالم  شرع مغاير با
شوراي نگهبان در مساله بازرگاني خارجي تسـلط دولـت را بـه نحـو انحصـار      . ستكرده ا

در واقع شوراي نگهبان به ايـن شـكل از اجرايـي    ) اصل چهل و چهارم بند اول. (نپذيرفت
  .جلوگيري كرده است 44كردن اصل 

رويه شوراي نگهبان در پاسداري از قانون اساسي، نظـام جمهـوري و حاكميـت قـانون     
شكل گيرد كه امكان آزاد سـازي كليـه ظرفيتهـاي قـانون      اي بايد به گونه دارد نقش اساسي

اساسي به منظور تحقق كليه اصول آن به ويژه اصول مربوط به حاكميت قانون، تفكيك قوا، 
  21.جمهوريت واداره امور كشور به اتكاء آراي عمومي فراهم گردد

  
  مجلس شوراي اسالمي -ب

تواند تضمين  مييق مجلس شوراي اسالمي وجود دارد كه ساز و كارهاي مختلفي از طر
گر حقوق و آزاديهاي اساسي مـردم باشـد و در نتيجـه در جلـوگيري از نقـص حقـوق و       

  .كند ميآزاديهاي اساسي مردم نقش موثري ايفاء 
  

  مجلس شوراي اسالمي  90كميسيون اصل  - 1
ريخ وجود داشته است، عرضه نگاري و تظلم خواهي عليه زمامدارن همواره در طول تا

در قانون اساسي . سي و دوم قانون اساسي مشروطيت به اين امر اختصاص داشته است اصل
هر كس شكايتي از طرز «: به اين امر اختصاص يافته است 90جمهوري اسالمي ايران اصل 
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توانـد شـكايت خـود را كتبـاً بـه       مـي كار مجلس يا قوه مجريه و يا قوه قضائيه داشته باشد 
مجلس موظف است به اين شكايات رسـيدگي كنـد و   . لس شوراي اسالمي عرضه كندمج

پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي 
و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعالم كند و در مواردي كه مربوط 

  ».برساندبه عموم باشد به اطالع عامه 
تواند صاحب شكايت باشد  مينكته قابل ذكر اين است كه هر شخص حقيقي يا حقوقي 

توان به مجلس برد، موضوع شكايت بايـد   مياما متضمن اين نكته نيست كه هر شكايتي را 
نفـر   31نفر و حـداكثر   15حداقل  90اعضاي كميسيون اصل . طرز كار قواي سه گانه باشد

  .باشند مي
. دستگاهها با كميسيون مسئوليت اداري و كيفري متخلفان را به همراه دارد عدم همكاري

رسيدگي در كميسيون داراي ماهيت پارلماني است و اصـالً ماهيـت قضـايي نـدارد و تنهـا      
فاقد ضمانت  90بنابراين رسيدگي در كميسيون اصل . است» اطالع عامه«آن  ضمانت اجراي

  .اجرايي كافي است
  

  تحقيق و تفحص - 2
مجلس شوراي اسالمي حق تحقيـق و  «: دارد مياصل هفتاد و ششم قانون اساسي مقرر 

  ».تفحص در تمام امور كشور را دارد
فلسفه نظارت پارلماني اقتضاء دارد كه مجلس شوراي اسـالمي بتوانـد در تمـام امـور      

مام به بررسي و تحقيق بپردازد واين تحقيق و تفحص در ت) اداري، سياسي و قضايي(كشور 
  .امور كشور حق مسلم مجلس شوراي اسالمي است

در اين راستا نمايندگان مجلس با تاسيس دفتر همكاريهاي مردم با نمايندگان، در مناطق 
حوزة انتخابية خود، با ارسال نامه به سازمانها اجرايي و ادارات مربوط بـه حـوزة انتخابيـه،    

يي را در مسئولين ها ت و نارضايتيشدند كه اين خود مشكال ميخواستار اطالعات مختلف 
  .دستگاههاي اجرايي مختلف ايجاد نموده بود
خواستار ارائه نظريـة تفسـيري شـوراي    ) وقت(به همين جهت مجلس شوراي اسالمي 
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19  
در  76حق مذكور در اصل « شوراي نگهبان در نظريه تفسيري اعالم كرد . نگهبان شده است

  1.»دگان اين حق را ندارندحقوق و مجلس شوراي اسالمي است و نماين
بنابراين تحقيق و تفحص از حقوق خاصه مجلس اسـت و نماينـدگان حـق تحقيـق و     
تفحص ندارند همينطور مجلس شوراي اسالمي حق تفويض اختيار تحقيق و تفحص را به 

: اعالم نمـود  عالوه بر موارد فوق شوراي نگهبان در نظريه تفسيري متفقاً 2.كميسيونها ندارد
قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي  76اصل 

  ».شود نميباشند  مينگهبان كه مافوق مجلس شوراي اسالمي 
  :آنچه كه در خصوص اين نظريه تفسيري شايان ذكر است

  .مجلس شوراي اسالمي مادون مقام رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان است - يك
  .ي اسالمي حق تحقيق و تفحص از نهادهاي مذكور را هم نداردمجلس شورا - دو

آنچه كه در اين رابطه بايد ذكر شود اين است كه مجلس شوراي اسالمي حق تحقيق و 
تواند به تضمين حقوق بنيادين مـردم   ميتفحص در قوه مجريه را قطعا دارد و از اين طريق 

 نامـه  آيـين (انت اجرايي آن هم، تـذكر  و ساز و كارهاي ضم. در دستگاههاي اجرايي بپردازد
. باشد مي) قانون اساسي 89اصل (استيضاح  و) اساسي قانون 88 اصل(، سوال )داخلي مجلس

لذا جاي هيچگونه ترديدي نيست كه مجلس شوراي اسالمي حق تحقيق و تفحص در قوه 
وجود دارد  مجريه را دارد ولي در مورد قوه قضائيه و نهادهاي تحت امر مقام رهبري ترديد

  كه آيا مجلس شوراي اسالمي حق تحقيق و تفحص بر اين نهادها را دارد يا خير؟ 
دارد كه ريس جمهور مسئوليت اجرايي قانون اساسـي   ميقانون اساسي مقرر  113اصل 

  .شود ميقوه مجريه را بر عهده دارد جز در اموريكه مستقيماً به مقام رهبري مربوط  رياست و
  شود كدام است؟ ميمستقيما به مقام رهبري مربوط اموريكه : سئوال

قانون اساسي در اصل يكصد و دهم وظايف واختيارات مقام رهبـري رادر يـازده فـراز    
تعيين سياستهاي كلي نظام، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلـي نظـام،   . ذكر كرده است

عفاي شـوراي  فرمان همه پرسي، فرماندهي كل نيرهاي مسلح، نصـب و عـزل و قبـول اسـت    
                                                                                                                                        

 3/4/1360تاريخ  -2813نظريه تفسيري شماره  -1

 1/11/1364تاريخ  -5348نظريه تغييري شماره  -2
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نگهبان، عاليترين مقام قوه قضائيه، ريس سازمان صدا و سيما، ريس ستاد مشترك، فرماندهي 
كل سپاه پاسدارن، فرماندهي كل نيروهاي نظامي و انتظامي، حل اخـتالف و تنظـيم روابـط    
قواي سه گانه، حل معظالت نظام، امضا حكم رياست جمهوري، عزل رئيس جمهور بـا در  

صالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا نظر گرفتن م
عضو و تخفيف مجازات  89راي مجلس شوراي اسالمي به عدم كفايت وي بر اساس اصل 

محكومين اينها از جمله امور مربوط به مقام رهبري است در واقع از مصـاديق قـوه مجريـه    
مجريه است كـه رياسـت آن بـر عهـده      است در حيطه صالحيت وضايف و اختيارات قوه

  .رئيس جمهور نيست بلكه بر عهده مقام رهبري است
لذا بنابر نظريه تفسيري شوراي نگهبان مجلس شوراي اسالمي حق تحقيق و تفحـص  
در امور مربوطه به مقام رهبري كه شامل موارد فوق الـذكر ده بنـد اصـل يكصـد و دهـم      

  .باشد را ندارد مي
ماند اين است كه آيا مجلس شوراي اسالمي حق تحقيـق و تفحـص    ميابهامي كه باقي 

  در نهادهايي از قيبل بنياد شهيد، بنياد مستضعفان و جانبازان، صدا و سيما را دارد يا خير؟
يكي از اصول حقوقي اين است كه در صورتي كه قانون مصداق يكـي از اصـول كلـي    

 اي موسع شود، در صورتي كه قاعـده حقوق است و درمقام بين اين اصول است بايد تفسير 
كند، بايد محدود به همان مـورد خـاص    مياست كه دارد به اصل كلي حقوقي استثناء وارد 

بر طبق اين قاعده همانطور  22.شود و قاضي در مقام تفسير نبايد آن را بسط و گسترش دهد
ـ        ميكه  ب دانيم حق تحقيق و تفحص پارلماني يـك اصـل كلـي حقـوقي اسـت كـه درغال

ولي همانطور كه در نظريه تفسيري شوراي نگهبان . نظامهاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است
 اي آمده است مواردي را از دايره شمول اين اصل خارج كرده است، در واقع به يك قاعـده 

حقوقي است كه به اصل كلي حقوقي استثناء وارد كرده است بايد محدود بـه همـان مـورد    
لذابرطبق اين قاعـده،  . قام تفسير نبايد آن را بسط و گسترش دهدخاص شود و قاضي در م

مجلس شوراي اسالمي صرفاً حق تحقيق و تفحص در امور مربوطه به رهبـري كـه شـامل    
فرمان همه پرسي، يـا فرمانـدهي كلـي نيروهـاي     . (است را ندارد 110موارد ذكور در اصل 

بنياد مستضعفان و جانبازان را كه از ولي حق تحيقق و تفحص در بنياد شهيد و ...) مسلح و 
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در خصوص سازمان صـدا و  . باشند را دارد ميجمله نهادها و موسسات عمومي غير دولتي 

سيما جمهوري اسالمي ايران بايد گفت هر چند كه نصب و عزل ريس سازمان صدا و سيما 
كنـد   مـي ال با مقام رهبري است و مقام رهبري به سازمان مذكور نظارت سلسله مراتبي اعم

قانون اساسي شوراي مركب از نمايندگان روساي قـواي   176ولي از آنجايي كه بنا بر اصل 
سه گانه بر آن نظارت دارند لذا يكي از سازو كارهاي اعمال نظارت بر سازمان صدا و سيما 

پس بنابر قانون اساسي همانطور كـه نظـارت   . از طريق ريس مجلس شوراي اسالمي است
راي اسالمي بر سازمان صدا وسيما مانعي ندارد بـه طريـق اولـي مجلـس     رئيس مجلس شو
عالوه بر ايـن  . تواند تحقيق و تفحص خود را بر اين سازمان اعمال كند ميشوراي اسالمي 

تواند منجر به اصالح و پيشبرد امور شود و جلـوگيري   ميهمين تحقيق و تفحص است كه 
اما بايد ذكر كنيم كه نصب و عزل رئيس . داردازاعمال چنين حقي بر اين سازمان توجيهي ن

سازمان صدا و سيما بر طبق بند ج، شق ششم از اصل يكصد و دهم از امور مربوط به مقام 
رهبري است و مجلس شوراي اسالمي حق تحقيق و تفحص دراين امور را ندارد ولي بعـد  

لس شـوراي  سازمان صدا و سيما توسط مج از ارائه گزارش تحقيق و تفحص در خصوص
تواند با عزل ريس سازمان صدا و سيما به تحقيق و تفحص مذكور  مياسالمي مقام رهبري 

  .جنبه ضمانت اجرايي بخشد
كه در خصوص نظر تفسيري شوراي نگهبان بايد ذكر كنيم اين است كه شوراي  اي نكته

 نگهبان اعالم كرده است كه تحقيق و تفحص از حقوق خاصه مجلـس اسـت و نماينـدگان   
قـانون اساسـي    84ولي به اعتقاد ما از آنجايي كه برطبق اصل . حق تحقيق و تفحص ندارند

هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حـق دارد در همـه مسـايل    «: دارد ميكه مقرر 
و با عنايت به حق تـذكر نماينـدگان مجلـس بـه     » داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد

و حق سئوال و استيضاح اعضاي دولت توسط نماينـدگان  ) ي مجلسداخل نامه آيين(دولت 
بهتر بود كه نمايندگان مجلس يا حداقل كميسـيونهاي مجلـس در   ) 89و  88اصل (مجلس 

داشـتند چـرا كـه چطـور      ميزمينه امور مربوط به حيطه صالحيتشان حق تحقيق و تفحص 
در نظر گرفت بـدون آنكـه   توان حق تذكر و سئوال و استيضاح براي نمايندگان مجلس  مي

حق تحقيق و تفحص را براي نمايندگان مجلس مفروض بداريم چرا كه تا زماني كـه حـق   
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براي طـرح سـئوال و    اي تحقيق و تفحص براي نمايندگان مجلس موجود نباشد اصال زمينه
قانون اساسـي هـم دليلـي بـراي      84تذكرو استيضاح بوجود نخواهد آمد بعالوه اينكه اصل 

  .زوم اين حق براي نمايندگان مجلس استاثبات ل
  

  نقش نمايندگان - 3
اصل شصت و هفتم قانون اساسي صراحتاً به نقشي كه نمايندگان در پاسداري از حقوق 

در واقع اين اصل تضميني در قبال نمايندگان . توانند داشته باشند را ذكر كرده است ميمردم 
ين اصل نمايندگان مجلس در نخسـتين  چرا كه بنابر ا. جهت حراست از حقوق مردم است

مـن در برابـر قـرآن    « كند و متن سوگند نامه رابايد امضا كنند  ميجلسه مجلس سوگند ياد 
نمايم  ميتعهد  خويش انساني شرف كنم و با تكيه بر ميمجيد به خداي قادر متعال سوگند ياد 

يران و مباني جمهوري كه پاسدار حريم اسالم و نگهبان دستاوردهاي انقالب اسالمي ملت ا
 را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عـادل پاسـداري كـنم و در    اي اسالمي باشم و وديعه

انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقالل و اعتالي كشور 
، ها فتهاز قانون اساسي دفاع كنم و در گ. وحفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم

و اظهار نظرها، استقالل كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مـدنظر داشـته    ها نوشته
  »...باشم
و حـق دارد در همـه مسـايل داخلـي و      هر نماينده در برابر تمام ملت مسـئول اسـت  «

   1»خارجي كشور اظهارنظر نمايد
ظر خود كـامال آزادانـد و   نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار ن«
يا آرايـي كـه در مقـام ايفـاي      اند توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده نمي

  2.»تعقيب يا توقيف كرد اند وظايف نمايندگي خود داده
توانند به طروق مقتضي، تذكرات، نگرشـها و   ميعالوه بر موارد فوق نمايندگان مجلس 

دولت برسانند و بدين جهت نقش موثري در نظارت بـر اعمـال   گرايشات خود را به اطالع 
                                                                                                                                        

 رم قانون اساسياصل هشتاد و چها -1
  اصل هشتاد و ششم قانون اساسي - 2
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23  
اصـل هشـتاد و   (مجلس از اعضاي دولت  همينطور سئواالت نمايندگان 1.دولت ايفاء نمايند

 146تـا   148هشتم قانون اساسي، سوال بايد به صورت كتبي باشد و تشرفات آن درمـوارد  
مسئوليت (زرا در برابر پارلمان و طرح مسئوليت و.) آين نامه داخلي مجلس ذكر شده است

  ).كيفري وزيران، مسئوليت سياسي وزيران و طرح استيضاح
تواند ساز و كارهايي باشند كه بكارگيري آنها نقـش مـوثري در    ميمجموعه اين اصول 

  23.تضمين حقوق آزاديهاي اساسي مردم ايفا نمايند

  
  ميمقررات عمو هيات بررسي وتطبيق مصوبات دولت با قوانين. 4

اساسي و بر اساس قانون  قانون 85و  138اين هيات در راستاي اجرايي كردن ذيل اصل 
قانون اساسي در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شـورا ي   138و  85نحوه اجراي اصل 

طبـق اصـل   . تشكيل شد 78تبصره به قانون نحوه اجراي مصوب  5اسالمي و قانون الحاق 
ي دولتي بر عهده رئـيس جمهـور   ها نامه تصويبقانوني بر  نظارت 1358قانون اساسي  126

بوده است، ليكن بعد از بازنگري قانون اساسي اين وظيفه به رئيس مجلس شوراي اسالمي 
قانون اساسي برمي آيـد كـه    138از مفاد اصل ) قانون اساسي 138اصل (محول شده است 

ايرادي . مي است نه نهاد مجلسي دولتي رئيس مجلس شوراي اسالها نامه آيينمقام ناظر بر 
در  مجلـس  رئـيس  توسـط  دولتـي  كليه مصـوبات  رسيدگي به وجود دارد اين است كه كه

توانـد در حكـم يـك عـالم بازدارنـده       ميكوتاهترين زمان ممكن امر بسيار مشكلي است و 
لذا بهتر بود كه اين وظيفه بعهده رئـيس قـوه   . نسبت به اجراي مصوبات دولت به شمار آيد

قانون اساسي وظيفه نظارت بر حسن اجراي قـوانين را برعهـده    156ضائيه كه بنا بر اصل ق
شد بعالوه ايراد هم زماني ابالغ براي اجرا و اطالع رئـيس مجلـس شـوراي     ميدارد سپرده 

قانون اساسي، نظـارت بـر مقـررات دولتـي در      138اسالمي به اين معني كه بنابر ذيل اصل 
قانون اساسي مورخ  138و  85گيرد و قانون نحوه اجراي اصل  يمحين اجراي آنها صورت 

صراحتاً به دستور فوري توقيف اجراي مقـررات دولتـي خـالف قـانون اشـاره       18/11/68
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كند كه قطعا اصالح موخر بر اجراي مصوبات، مغاير اصول كلي حقوقي بوده و موجـب   مي
  24.شود ميتضييع حقوق افراد 

قـانون   138و  85تبصره به قانون نحوه اجراي اصل  5حاق در حال حاضر طبق قانون ال
اساسي اين وظيفه را رئيس مجلس از طريق هيات بررسـي و تطبيـق مصـوبات دولـت بـا      

دهد و بدين ترتيب از قانون عادي حراست و پاسـداري   ميقوانين و مقررات عمومي انجام 
بـه نقـص حقـوق و     شود تا از وضع و اجراي مقررات دولتي خالف قـانون عـادي كـه    مي

  .شود جلوگيري شود ميتكاليف مردم منجر 
  

  شوراهاي عالي - 5
در قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران از صـالحيت قـانون گـذاري دو مرجـع بـه        

  .صراحت نام برده شده است
و مرجع سـومي  )  59اصل (همه پرسي  - دو  ) 58اصل (مجلس شوراي اسالمي  - يك

قـانون اساسـي    138و  85ع مقـررات دارنـد دراصـل    كه در قانون اساسي صـالحيت وضـ  
امـا  . ذكر شدند) كميسيونها ذي ربط، وزير، هيات وزيران و كميسيون متشكل از چند وزير(

) الـف :كنند از جمله آنها عبارتنـد از  ميمراجع ديگري هستند كه مبادرت به وضع مقررات 
اند به استناد اصل تو ميالبته درخصوص مجمع اين مرجع ( مجمع تشخيص مصلحت نظام

در مقام رفع اختالف بين مجلس وشوراي نگهبان به وضع مقررات مبادرت كند ولـي   112
قـانون اساسـي بـه تامـل بيشـتري در       110اصل  8و بند  110اصل  2و  1در خصوص بند 

  ).خصوص وضع مقررات در چارچوب اين اصل نياز است
كـه   الي انقالب فرهنگـي شوراي ع) - ج ) 176اصل (شوراي عالي امنيت ملي  - ب

ولي به موجب رويه شـوراي نگهبـان مجلـس شـوراي     . در قانون اساسي ذكري از آن نشد
  .مغاير با مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي داشته باشد  اي تواند مصوبه نمياسالمي 

صالحيت قانونگذاري مراجع فوق در قانون اساسي تصريح نشده است اما در عمل اين 
تي دارند كه در اسناد رسمي كشور مثل روزنامه رسمي نام قانون بر آنها اطالق مراجع مصوبا

شود و خود مراجع واضع اين مقررات مدعي هستند كه مصوبات آنها هم سطح با قانون  مي
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25  
يكي از معظالت كنوني نظام حقوقي ما در اين زمينه تشخيص جايگاه، ماهيت . عادي است

همينطـور هـيچ گونـه نظـارت حقـوقي و قضـايي بـر        و شان مصوبات اين نهادها است و 
اين امر باعث ابهام اصـل حاكميـت قـانون در كشـور     . شود نميمصوبات اين مراجع اعمال 

شده است چرا كه اصل حاكميت قانون اقتضا دارد كه اتخاذ تصميم و انجام هرگونه عملـي  
ال حترامي باشـد  از سوي مقامات عمومي و افراد خصوصي بايد در چارچوب قوانين الزم ا

بنـابراين   25.كه قبال توسط مراجع صالحيت دار مردمي يا قانون اساسـي ذكـر شـده اسـت    
اقدامات عملي نهادهاي مذكور عالوه بر اينكه بر خالف قـانون اساسـي اسـت، صـالحيت     

   26.انحصاري مجلس را در وضع قوانين مخدوش كرده است
  

  )اي وحدت رويهر(همه پرسي، مقررات دولتي و تفسير قضايي  .6
صالحيت مجلس شوراي اسالمي در وضـع قـوانين انحصـاري و غيـر قابـل تفـويض       

تواند اختيار قانونگـذاري را بـه شـخص يـا هيـاتي       نميمجلس ... « بدين معني كه  27.است
اما در خود قانون اساسي نهادهاي ديگـري در خصـوص وضـع مقـررات      1»...واگذار نمايد

در حكم تحديدي به حيطه صالحيت قوه مقننه و درنتيجه اصـل  وجود دارند آيا اين نهادها 
  باشند؟ ميحاكميت ملي 

دارد در مسـايل بسـيار مهـم،     ميو نهم قانون اساسي مقرر  اصل پنجاه :همه پرسي)الف
اقتصادي، سياسي اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمـال قـوه مقنـه از راه همـه پرسـي و      

درخواست مراجعـه بـه آراي عمـومي بايـد بـه      . يردمراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گ
3تصويب 

  .مجموع نمايندگان برسد 2
وضع قانون وظيفه اصلي پارلمان است يعني آنچه كه درتعريف و قلمـرو قـانون جـاي    

در رژيمهــاي نماينــده ســاالر و . گيــرد، قاعــدتا حيطــه صــالحيتهاي پارلمــاني اســت  مــي
يم، پارلمان مهمترين ركن براي اعمال اراده عمومي از طريـق وضـع   ي غيرمستقها دمكراسي

اهميت قانون در اين است كه نخستين مظهر اراده حاكم بـه منزلـة   . قوانين و مقررات است
است مشتمل بر قواعد و احكام و حدود و مرزهايي كه كليه فعاليتهاي سياسي،  اي چارچوبه
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در بحث مربـوط  . ي بايد در آن قالب اعمال شونداداري، نظامي، انتظامي، فرهنگي و اقتصاد
به صالحيت انحصاري تصويب قوانين توسط قوه مقننه، طرح مسـاله همـه پرسـي ممكـن     

در مسايل بسـيار مهـم    59طبق اصل . است متضمن شائبه نقص اين حريم انحصاري باشد
ان اينگونـه  تو نمياز اين اصل . اعمال قوه مقننه ممكن است از راه همه پرسي صورت گيرد

نتيجه گرفت كه مراجعه به همه پرسي، ناقص استقالل و صالحيت ذاتي قـوه مقننـه بـراي    
درست است كه صالحيت مجلس شوراي اسالمي عام و كلي اسـت و  . وضع قوانين است

و موضوعات مربوط به كشور مـذاكره و تامـل كنـد و در     ها مجلس حق دارد در كليه زمينه
اما اين كليت انكار ناپذير و ايـن صـالحيت عـام    . بادرت ورزندآخر كار به وضع مقررات م

به حد و مرزهايي شده است كه يكي از اين مـوارد اعمـال محـدوديت بـر      درعمل محدود
چرا كه . باشد مي» همه پرسي يا رفراندم«صالحيت انحصاري وضع قوانين توسط قوه مقننه 

كه قوه مقننه صـالحيت تقنينـي   منشا مشروعيت مراجعه به همه پرسي همان منشايي است 
3 و در ثاني مراجعه به همه پرسي پس از تصـويب ) قانون اساسي(گيرد  ميخود را از آن 

2 
قانون اساسي براي رهبري  110اصل  3همچنين در بند . گيرد ميمجموع نمايندگان صورت 

يف مقـام رهبـري اسـت و    مراجعه به آراي عمومي پيش بيني شده است كه مربوط به وظـا 
بنـابراين  . شود و اين محدود كننـده اعمـال حاكميـت قـوه مقننـه نيسـت       نميشامل حوزه 

اختيارات انحصاري قوه مقننه با روش دمكراسي مستقيم يا مراجعه به آراي عمومي محدود 
از تامـل دربـاره   . شود تا نظـرات خـود را ابـراز نماينـد     ميگردد و به مردم زحمت داده  مي

گردد كه اغلـب آنهـا مسـايل و     ميتواند به رفراندوم گذاشته شود معلوم  ميوعاتي كه موض
اموري است مربوط به حقوق اساسي ودليل آن اين است در حكومـت دمكراسـي قـدرت    
عاليه و حكومت خاص مردم است و تعيين اينكه روابط آنها با هيات حاكمه بايد از چه قرار 

  28.باشد با آنها است

  
  ت دولتيمقررا) ب

ي اجرايي كه بنابر دعوت قانونگذار تنظيم ها نامه آيينممكن است كساني تصور كنند كه 
شوند، جنبه قانوني دارند و چنين استدالل كنند كه با دعوت قوه مجريه به وضع  ميو وضع 
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ي اجرايي، در حقيقت قانونگذار اختيار قانونگذاري را بـه قـوه مجريـه تفـويض     ها نامه آيين

اما بايد گفت كه اختيار قانونگذاري براي قوه مقننه حقي نيست كه بتواند منتقل . تكرده اس
بـه  . است كه مطابق قانون اساسي به او محول شده اسـت  اي نمايد بلكه صالحيت و وظيفه

همين جهت انتقال آن از دستگاهي به دستگاه ديگر مغاير با اصـل انفصـال قـوا، حاكميـت     
اجرايي، در حقيقت قـوه   نامه آيينبادعوت قوه مجريه به وضع . قانون و قانون اساسي است

دهـد و بـه هـيچ وجـه      مـي اجرايي توسعه  نامه آيينمقننه صالحيت قوه مجريه را در وضع 
يك عمل اجرايي است و به هيچ وجـه   نامه آيينلذا . كند نمياختيار وضع قانون را تفويض 

ي اجرايـي را  ها نامه آيينساسي حق دارند خصلت قانون را ندارد و دادگاهها بر طبق قانون ا
  29.كه مغاير با قانون تشخيص دهند از اجراي آنها خودداري كنند

  
  )راي وحدت رويه(تفسير قضايي ) ج

مدتها پيش در موضوع اينكه آيا دادرس حق تفسير قوانين را دارد اخـتالف نظـر جـود    
اين ترديها پايان داده است چرا  داشته است تا اينكه اصل هفتاد و سوم قانون اساسي به همه

كه اين اصل پس از اعالم صالحيت مجلس شوراي اسالمي در تفسير قوانين عادي تصريح 
  .به صالحيت دادرس در تفسير قوانين دارد

مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز از حـق  ... «: اصل هفتاد و سوم
قاضـي موظـف   « : دارد ميقانون اساسي مقرر  167اصل همينطور » كنند نيست مياز قوانين 

است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر 
تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمـال   نمياسالمي يا فتاواي معتبر حكم را صادر نمايد و 
  ».صدورحكم امتناع ورزد يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و

توانـد بـه بهانـه نقـص و      نميبنابراين از آنجايي كه قاضي موظف به صدور حكم است و 
اجمال و يا تعارض قوانين مدون از رسيدگي و صدور حكم امتنـاع ورزد لذابايـد داراي حـق    

در صورت عدم رسيدگي و يـا صـدور حكـم، مسـتنكف ازاحقـاق حـق       . تفسير قوانين باشد
قـانون مجـازات    597شود و به مجازات استنكاف از احقاق حـق، موضـوع مـاده     يمشناخته 
محكـوم  ) انفصال موقت، در صورت تكرار انفصـال دايـم و تاديـه خسـارات وارده    (اسالمي 

  .خواهد شد
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  شود؟ ميقانون اساسي شامل اموركيفري  167اصل  آيا
شد، شامل امور حقوقي  لرسد كه بايد بين امور حقوقي و امور كيفري فرق قائ ميبه نظر 

دارد حكـم بـه    ميقانون اساسي مقرر  36شود و اموركيفري را در بر ندارد چرا كه اصل  مي
و قاعده فقهي . مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد

ارتكاب جرمي بنابراين در صورتي كه براي . هم درتائيد اين نظر است» قبح عقاب بال بيان« 
كه به متهم نسبت داده شده است مجازاتي در قانون يافت نشود اصل قانوني بودن جرايم و 
مجازاتها، اصل برائت و اصل عدم استنكاف از احقاق حق، قاضي موظف به صـدور حكـم   

  .برائت است
  رود؟ نميآيا تفسير قوانين توسط دادرس مغاير اصل استقالل قوا به شمار : سوال

  :چند دليلخير به 
تفسير قوانين توسط دادرس عين تفكيك قوا است چرا كه قوه مقننـه واضـع قـانون     - 1

در مقام اجرا، كه همان رسـيدگي و  . باشد ميمجري قانون  58است و قوه قضائيه بنابراصل 
  .صدور حكم است بايد حق تفسير قوانين را داشته باشد

يد صرفاً از طرف قوه مقننه باشـد ولـي   كردند كه تفسير قانون با ميدرابتدا برخي تصور 
امروزه اين نظر مورد پذيرش نيست چرا كه اوال مجلس فرصت ايـن كـار را نـدارد كـه در     

دوم اينكه دخالـت نماينـدگان مجلـس در    . مورد هر دعواي خاص به تفسير قوانين بپردازد
عدالت  شود كه ميتعيين سرنوشت دعواي خاص مغاير استقالل قوه قضائيه است و موجب 

  .كه هدف نهايئ دستگاه قضائي است دستخوش اغراض سياسي شود
وجود ندارد، اصل بر همكاري قوا اسـت، قـواي    در هيچ كشوري تفكيك مطلق قوا - 2

  .سه گانه بايد بر يكديگر همكاري داشته باشند تا كارها وفق منطق فرمانروايي پيش رود
  .قوه قانونگذاري باشدآراء محاكم قانون نيست، تا وسيله تجاوز به  - 3

ايرادي كه به تفسير قضايي وجود دارد اين است كه اختالف نظري كه بين آراء محـاكم  
شود كه مردم ندانند چه سرنوشتي درانتظار آنها است ولي صدور راي  ميوجود دارد باعث 

هرچند كه خود صدور راي وحدت رويه . كند ميوحدت رويه قضايي اين ايراد را برطرف 
جدايي قواي مقننه و مجريه سازگاري  چندان با اصل استقالل و حاكميت قوه مقننه و قضائي
  30.ندارد
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 به همين دليل در قوانين اساسي مختلف ضمانت اجراهاي مختلفـي در ايـن خصـوص   

  لزوم مستدل و مستند بودن احكام قضات - 1 31:وجود دارد
ام دادگاهها بايد مستدل احك« : دارد ميمقرر  اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي

  ».و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است
  بودن امر قضا اي امكان تجديد نظر احكام قضائي يا چند مرحله - 2
  دادگاه انتظامي قضات - 3
: دارد مـي اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسـي مقـرر   . علني بودن محاكمات - 4

  »...شود و حضور افراد بالمانع است ميني انجام محاكمات، عل«
  كميسيون اصل نود مجس شوراي اسالمي - 5
مجلس شوراي اسالمي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور  :تحقيق و تفحص - 6
 اي شود البته نه به گونـه  ميقطعا اين حق تحقيق و تفحص شامل امور قوه قضائيه  1.را دارد

  .ضائيه خدشه وارد نمايدكه به اصل استقالل قوه ق
  

  قوه قضائيه و حقوق بشر: سوم
همانطور كه در مبحث شوراي نگهبان ذكركرديم در نظـام حقـوقي جمهـوري اسـالمي     

قانون اساسي صالحيت پاسداري از  98تا  91، 72، 4ايران نيز شوراي نگهبان مطابق اصول 
اما اين مانع از آن نيست قانون اساسي و تضين برتري آن در حوزه مصوبات مجلس را دارد 

كه هر يك در قلمرو صالحيت اختصاصي خود نسبت بـه مسـاله حفاظـت و پاسـداري از     
  .اصول قانون اساسي اهتمام ورزند

براي مثال حفاظت از حقوق و آزاديهاي بنيادين دراصول مختلف قانون اساسـي مـورد   
ساسـي جمهـوري اسـالمي    با نگاهي به اين اصول و مقدمه قـانون ا . تاكيد قرار گرفته است

هر چند كه شوراي . توان به راحتي با جايگاه واالي اين حقووق و آزاديهاي پي برد ميايران 
نظارت بر (تواند به صورت غير مستقيم و در حوزه صالحيتهاي اختصاصي خود  مينگهبان 

و  از حقـوق ) امر قانونگذاري، تفسير قانون اساسي، نظارت بر روند همه پرسي وانتخابـات 
                                                                                                                                        

  اصل هفتاد و ششم قانون اساسي - 1
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آزاديهاي بنيادين مردم حمايت مطلوب وموثر به عمل آورد، اما در هيچكدام ازاصول قانون 
اساسي مسئوليت پاسداري از حقوق و آزاديهاي بنيادين به طور مستقيم به شـوراي نگهبـان   

بنابراين بايد مسئوليت مستيقم وموثر پاسداري از قانون اساسي در زمينه . واگذار نشده است
همچنانكـه   32.حقوق و آزاديهاي افراد را متوجه دادگاهها و نظام قضايي دانستحفاظت از 

اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي نيز به صراحت ايـن وظيفـه را بـه قـوه قضـائيه      
است مسـتقل كـه پشـتيبان حقـوق      اي قوه قضائيه قوه« : دارد ميواگذار كرده است و مقرر 

  :دن به عدالت و عهده دار وظايف زير استفردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشي
  »احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع - 2

در اين قسمت جهت بررسي حقوق بشر در قوه قضائيه، مطالب را بـه دو شـق تقسـيم    
  :كنيم مي

  
  تشكيالت قوه قضائيه -الف

  ديوان عدالت اداري - 1
نويسي قوه مجريـه سـخني گفتـه     مهنا آييندر قانون اساسي رژيم مشروطه از صالحيت 

نشده است ولي عرف حكومتي وجود داشته است كـه بـراي قـوه مجريـه و كميسـيونهاي      
نويسي دولت قانون  نامه آييندر قبال اين اختيار . قائل شده بود اي نامه آيينمجلس صالحيت 

يي تصويب شده بود، شوراي دولتي از اركان مهم قضـا  1339تشكل شوراي دولتي در سال 
است، اين نهاد در تمام نظامهاي   و دولت است كه عهده دار حل و فصل اختالفات بين مردم

حقوقي پيشرفته و مترقي دنيا وجود دارد اما عليرغم تصويب قانون شوراي دولتي هيچ وقت 
اين در عمل به منصه ظهور نرسيده بود و دليل آن اين بود كه در ابتداي مشروطيت دولـت  

كرد كه دولت قوي و مقتدر شود چرا كـه تاسـيس    ميضيات وقت ايجاب ضعيف بود ومقت
كند موجب ضـعف دولـت    ميشوراي دولتي كه براقدامات و تصميمات قوه مجريه نظارت 

ولي با وجود گذشت مدتي از عمر دولت و قوي شدن دولت، تاسيس آن ضروري . باشد مي
عالي قضايي جهت رسـيدگي   رسيد، چرا كه تاسيس شوراي دولتي كه يك مرجع ميبه نظر 

يابد، درهر كشوي ضروري است و قوه قضائيه كشور  ميبه شكايات افراد از دولت سازمان 



  
 

 
بين

ت 
العا

 مط
امه

صلن
ف

 
لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
55 / 

31  
كند و در واقع مقدمه اصالح ادارات ومنشا تحول بزرگ اجتماعي و اداري بـه   ميرا تكميل 

  .رود ميشمار 
اسالمي به جاي به هر حال شوراي دولتي تشكيل نشده بود ولي بعد از پيروزي انقالب 

شوراي دولتي نهاد ديوان عدالت اداري در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران پيش بينـي  
بـه منظـو   « دارد  مياصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي دراين زمينه مقرر . شده است

ي ها نامه آييننسبت به مامورن يا واحدها يا  مردم  رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات
دولتي واحقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زيـر نظـر ريـس قـوه قضـائيه      

  »كند ميگردد حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين  ميتشكيل 
ماده از تصويب  25در  1360جهت اجراي اين اصل قانون ديوان عدالت اداري در سال 

رسماً فعاليت خود را آغاز  15/7/1361ن از تاريخ مجلس شوراي اسالمي گذشت واين ديوا
 13 مـاده  در 1392 مصـوب  اداري عـدالت  ديـوان  دادرسـي  آيـين  و تشكيالت قانون. كرد

قانون فوق صـالحيت   13صالحيتهاي ديوان را مشخص نموده است بنا بر بند يك از ماده 
 ظلمـات و رسـيدگي بـه شـكات و ت   «: ديوان درارتباط با حقـوق و اشـخاص عبارتسـت از   

  :اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از
  ...تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي - الف
  ...تصميمات واقدامات مامورين واحدهاي دولتي - ب
و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مـدلول   ها نامه آيين - ج

  »...آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص
ديوان عدالت اداري، اين ديوان به شرط اصالت در وجود نقش موثري  با توجه به قانون

در واقع ضمانت اجـراي اصـل حاكميـت    . در تضمين حقوق و آزاديهاي اساسي مردم دارد
  :در اين خصوص چند مساله قابل نقد است. آيد ميقانون در اداره به شمار 

ت نيست بايد در تمـام  ديوان عدالت اداري صرفا در تهران شعبه دارد و اين درس - يك
  .نقاط كشور شعبه داشته باشد

ي ديوان عدالت اداري اندك است و اين براي رسيدگي كافي نيسـت  ها تعداد شعبه - دو
  .ي ديوان افزايش يابدها بايد شعبه
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بايد اين فرهنگ كه شكايت از دستگاه اداري حق مردم و پاسخگوي تكليف اداره  - سه
ر اسـت در جامعـه تـرويج شـود و در ايـن زمينـه بايـد        در يك نظام اداري شايسـته سـاال  
  .آموزشهاي الزم به مردم ارائه شود

  
  سازمان بازرسي كل كشور - 2

بر اساس حق نظـارت قـوه   « : دارد مياصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي مقرر 
صحيح قوانين در دستگاههاي اداري، سـازماني   قضائيه نسبت به حس جريان امور و اجراي

بـه موجـب   . شـود  ميزير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل » سازمان بازرسي كل كشور«ه نام ب
قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور وظايف سازمان بازرسي كل كشور بـه ايـن    2ماده 

  :ترتيب است
  ...و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و ها بازرسي مستمر كليه وزارتخانه - يك
اده بر حسب دستور ريس قوه قضائيه، كميسيون اصـل نـود، تقاضـاي    بازرسي فوق الع - دو

وزير يا مسئول دستگاههاي اجرايي ذي ربط و يا هر مورد ديگري كه بـه نظـر ريـس    
  .سازمان و ريس قوه قضائيه ضروري تشخيص داده شود

 ها اداري و مالي در خصوص وزارتخانه جريانات سوء و ها نارسايي و اعالم موارد تخلف - سه
و نهادهاي انقالبي به ريس جمهـور و در خصـوص موسسـات و شـركتهاي دولتـي      
وابسته به دولت به وزير وزارتخانه تابعه و واحدهاي مربوط به دادگسـتري بـه ريـس    
قوه قضائيه و در خصوص موسسات غيردولتي اعانه بگير از دولـت بـه وزارت امـور    

  .اقتصادي و دارايي
تواند سهم موثري را در تضمين حقوق  ميابزارهاي فوق  بنابراين اين سازمان با توجه به

  .مردم ايفا كند
  

  ديوان عالي كشور - 3
از  قانون اساسـي در چنـد اصـل   . ديوان عالي كشور عاليترين مرجع قضائي كشور است

كند كه اين امر خود حكايت از موقعيت حساس و جايگاه واالي  ميديوان عالي كشور ذكر 
  .اين نهاد دارد
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ديوان عالي كشور به منظـور  « : دارد ميصد و شصت ويكم قانون اساسي مقرر اصل يك

نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي وانجام مسئوليتهايي 
كنـد   مـي شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين  ميكه طبق قانون به آن محول 

  ».گردد ميتشكيل 
  :كشور عبارتند از وظايف ديوان عالي

  نظارت بر حسن اجراي قوانين درمحاكم - يك
  ايجاد وحدت رويه قضايي - دو
عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پـس از  : محاكمه رئيس جمهور - سه

و همچنين به موجب قانون تعيين  1حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني
به اتهامات مربـوط بـه    ئوليتهاي رئيس جمهوري، رسيدگيحدود وظايف و اختيارات و مس

  .تخلفات درباره وظايف و اختيارات رئيس جمهور در صالحيت ديوان عالي كشوراست
  .حل اختالف در صالحيت بين مراجع قضايي و احاله - چهار
  . مرجع تجديدنظر احكام دادگاهها - پنج

كـه   اي تيارات وسيع و گسـترده شود ديوانعالي كشور داراي اخ ميهمانطور كه مالحضه 
  .رود ميدر صورت بكارگيري آنها يك فاكتور مهمي در تضمين حقوق مردم به شمار 

  
  ي دادگستريها دادگاه - 4

اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي « : دارد مياصل شصت و يكم قانون اساسي مقرر 
فصـل دعـاوي و حفـظ    دادگستري كه بايد طبق موازين اسالمي تشكيل شود و بـه حـل و   

اصـل يكصـد و   » حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حـدود الهـي بپـردازد   
دارد رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان ريس جمهور و  ميچهلم قانون اساسي مقرر 

وزيران در مورد جرايم عادي بـا اطـالع مجلـس شـوراي اسـالمي دردادگاههـاي عمـومي        
  .ودش ميدادگستري انجام 

دارايـي رهبـر، رئـيس جمهـور،     : دارد مياصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي مقرر 
                                                                                                                                        

 اصل يكصد و دهم قانون اساسي 10بند  - 1
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معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس 
  .كه برخالف حق افزايش نيافته باشد. شود ميقوه قضائيه رسيدگي 

در مقام بيان وظايف قوه قضـائيه و  همينطور اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي 
اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي در مقام بيان و ظايف رئيس قوه قضائيه وديگـر  

  .اصول مربوط به دادگاههاي دادگستري همه گرايش به حمايت از حقوق و مردم دارند
  

  محاكم نظامي - 5
صالحيت . وجود داشت قبل از پيروزي انقالب دادگاههاي نظامي با آيين دادرسي ويژه

اين دادگاه بسيار گسترده بود بدين جهت تهديد جدي عليـه آزادي و امنيـت افـراد جامعـه     
لذا به اين خاطر بعد . شد ميشد و مكرراً مورد سوءاستفاده از سوي زمامداران واقع  ميتلقي 

بتـدا  از پيروزي انقالب هنگام تدوين قانون اساسي مجلس بررسي نهائي قانون اساسـي در ا 
عقيده داشتند كه مرجع اختصاصي ايجاد نشود وهمه اختالفـات دردادگاههـاي دادگسـتري    
حل و فصل شود ولي بعد از بررسي و مداقه طوالني به اين نتيجـه رسـيدند كـه بـه علـت      

وتخصصـي   اي شرايط و اوضاع و احوال خاص حاكم بر نيروهاي نظامي و انتظامي و حرفه
نها تشكيل دادگاه ويژه كه به امور نظامي و انتظامي رسـيدگي  بودن امور مربوط به وظايف آ

اصـل يكصـد و هفتـاد و    . كند ضروري است به همين جهت محاكم نظامي را ايجاد كردند
دارد براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يـا   ميدوم قانون اساسي مقرر 

سداران انقالب اسالمي، محاكم نظامي انتظامي، اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پا
  .گردد ميمطابق قانون تشكيل 

ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگسـتري مرتكـب شـوند در    
دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضات كشور . شود ميمحاكم عمومي رسيدگي 

  .و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند
  

  قضات - 6
موثر و كارا قضات را ملزم نموده است تا در چارچوب قـانون   اي قانون اساسي به گونه
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35  
گام بردارند و ابزارهاي موثري را هم براي تضمين اين امر در قانون اساسي پيش بيني كرده 

  :است كه از جمله آنها عبارتنداز
  ) اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي(مسئوليت مدني قضات  - يك
  )قانون مجازات اسالمي 597و  570ماده (سئوليت كيفري قضات م - دو
اصل يكصد و شصت و هفتم البتـه در چهـارچوب   ( الزام با رسيدگي و صدور حكم - سه 

  ) و ششم قانون اساسي و قاعده صحيح قبح عقاب بالييان   اصل سي
ارج از الزام به عدم اجراي مقررات دولتي خالف قوانين و مقـررات اسـالمي يـا خـ     - چهار

  )اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي(حدود و اختيارات قوه مجريه 
بنابراين اعمال مجموعه اين اصول زمينه هر گونه نقص حقوق مردم را از طرف قضات 

  .برد ميازبين 
  

  رئيس قوه قضاييه - 7
حسن اجراي قوانين  قانون اساسي در اصل يكصد و پنجاه و ششم وظيفه مهم نظارت بر

قضاييه واگذار كرده است در جهت اجراي اين وظيفه بنا بر اصل يكصد و پنجاه و  را به قوه
هشتم قانون اساسي رئيس قوه قضاييه موظف است تا از طريـق ايجـاد تشـكيالت الزم در    

در اصل يكصد و پنجاه وششم و تهيه لوايح قضايي  دادگستري به تناسب مسئوليتهاي مذكور
ي الزم جهت ها و استخدام قضات عادل و شايسته زمينه متناسب با جمهوري اسالمي ايران
بـوده در   اي چنانكه ايجاد دادگـاه انتظـامي قضـات وسـيله    . اجراي اين اصل را فراهم نمايد

جهت نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم چرا كه قضات سعي دارند كه با دقت هـر  
ايـن طريـق موجبـات تعقيـب      چه بيشتري ظرافتها و نكات قانوني را رعايت نمايند تـا بـه  

  .انتظامي خود را فراهم نكنند
  
  ساز و كارهاي قانوني -ب
  اصل برائت - 1

برائت عبارت از نبودن تكليف در صورتي است كه در وجود حكمي ترديـد شـود، بـه    
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عبارتي ديگر هر امري كه توجه آن به شخص، مستلزم نوعي زحمت يا زيان يا سلب آزادي 
، در صورتي كه توجه آن بـه شـخص محـل ترديـد باشـد، بايـد آن       و يا ايجاد مضيقه باشد

شخص را از آن كلفت و زحمت مبري نمود، زيـرا بـدون دليـل قـاطع، تحميـل كلفـت و       
  33.زحمت به اشخاص روا نيست

اصل برائت است و هـيچ كـس از نظـر    « : دارد مياصل سي و هفتم قانون اساسي مقرر 
  ».جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد شود مگر اينكه نمي قانون مجرم شناخته

  
  اصل عدم استنكاف ازدادرسي و صدور حكم - 2

قاضي مكلف نيست كه طرفين دعوا را به طرح دعوا در دادگاه ارشاد نمايد ولي همينكه 
. دعوا در دادگاه مطرح شد موظف است وفق مقررات قانوني رسيدگي و صدور حكم نمايد

قاضي موظف اسـت كوشـش   « : دارد مياساسي مقرر قانون  اصل يكصد و شثصت و هفتم
كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيايد و اگر نيابد به استناد به منابع معتبـر اسـالمي يـا    

تواند به بهانه سـكوت يـا نقـص اجمـال يـا       نميفناوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و 
  «تناع ورزدتعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم ام

  
  اصل استقالل قضات - 3

استقالل قضايي وقتي است كه قاضي در مقام دادرسي صرفا بر اساس موازين قانوني و 
وجدان خود بدون هيچگونه فشار دروني و بيروني مبادرت به صدور حكم نمايد و استقالل 

  :قضايي داراي دو قسم است
  استقالل دروني  - دو       استقالل بيروني - يك 

يعني اينكه قضات در مقام دادرسي نبايد تحت هيچگونـه فشـار   : استقالل بيروني - يك
 واعمال نفوذ ديگر قواي حاكم باشند و صرفاً بر اساس وجدان خود مبادرت به صدور حكم

باشد كه قضات با اعمـال قـانون از نفـوذ     اي از طرف ديگر نظام قضايي بايد به گونه. نمايند
شود در امان  ميو تهديد كه به طور مستقيم در قوه قضائيه اعمال  ديگران كه از طريق تطميع

  .باشند
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جهت صدور حكـم درداخـل   . قضات تابع سلسله مراتب نيستند: استقال ل دروني - دو

 ها دستگاه قضايي، قضات بايد از استقالل كامل برخوردار باشند، تابع امر و دستور و توصيه
كنـد البتـه قضـات از     مـي ه اختالل در عدالت ايجاد و سفارشهاي مقام مافوق نباشند چرا ك

جهت قضايي تابع سلسله مراتب نيستند ولـي از جهـت اداري، بـراي مثـال زمـان ورود و      
  .تابع سلسله مراتب هستند ...خروج در دادگاه و 

اصل يكصد و شصت و چهارم قانون اساسي در خصـوص اسـتقالل قضـات اسـت و     
به نحو مطلوبي بيان كرده است معني اين قاعده اين است قاعده منع تعقير و عزل قضات را 

توان او را عزل نمـود يـا محـل     نميكه وقتي قاضي وفق مقررات قانوني منصوب شد ديگر 
  .خدمت و سمتش را تغيير داد مگر بر اساس شرايط و ضوابطي كه قانون تعيين كرده است

توان از مقامي  نميي را قاض«: اصل يكصد و شصت و چهارم قانون اساسي مقررمي دارد
كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بـه طـور   

مگـر بـه   . موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغييـر داد 
اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم ريس قوه قضائيه، پس مشورت بـا ريـس ديـوان عـالي     

قضات بر طبق ضـوابط كلـي كـه قـانون تعيـين       اي نقل و انتقال دوره. ان كلكشور و دادست
  :باشند عبارتند از مينكاتي قابل توجه كه در اين اصل نهفته ».گيرد ميكند صورت  مي

  
  :اصل مصونيت قضات -الف

اصل مصونيت قضات امري منطقي و عقاليي است چـرا كـه اگـر قضـات مصـونيت      «
نصفانه بسيار مشكل و بعضاً غيرممكن است البته اصل مذكور به انجام وظيفه م. نداشته باشد

اين معنا نيست كه براي قضات امتياز شخصي مخصوصـي در نظـر گرفتـه شـود چـرا كـه       
قضات در امور شخصي با ديگران تفاوتي ندارند و مشمول امنيت قضايي عادالنه براي همه 

  35» .و تساوي عموم در برابرقانون هستند

  
  ضاتانفصال ق -ب

توان به طور موقت يا دائـم منفصـل كـرد مگراينكـه      نمياصل براين است كه قاضي را 
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مرتكب تخلفي شود يا مرتكب جرمي شود يا صالحيتهاي الزم براي امر قضاء را از دسـت  
كـه در  . گيرد ميبدهد كه همه اين موارد دردادگاه عالي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار 

در غيـر  . شـود  ميبنابر نوع جرم به طور موقت يا دائم منفصل  صورت اثبات تخلف يا جرم
  .اين صورت انفصال قاضي ممكن نيست

  
  منع تغيير محل خدمت يا سمت قضات -ج

بـا رضـايت    - 1توان تغيير داد مگر در دو صورت  نميمحل خدمت و سمت قضات را 
بـا   ز مشـورت به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه بعد ا - 2خود قاضي 

اقتضـاي  «الزم به ذكـر اسـت كـه از يـك طـرف      . (ريس ديوان عالي كشور و دادستان كل
ديگـر اينكـه نظـر رئـيس ديوانعـالي كشـور و        مصلحت جامعه مفهوم بسيار وسيع است و

تواند به بهانه اقتضاي  ميدادستان كل صرفا جنبه مشورتي دارد و رئيس قوه قضائيه هر موقع 
دمت و سمت قضات را تعقير دهد و ايـن امـر بـا امنيـت شـغلي      مصلحت جامعه محل خ

  .قضات و مصونيت قضايي مغايرت دارد
  

  :قضات اي نقل و انتقال دوره -د
قضات بر طبـق ضـوابط كلـي كـه      اي نقل و انتقال دوره« : دارد ميمقرر  164ذيل اصل 

عقـول بـه نظـر    نقل و انتقال امـري كـامال منطقـي و م   » .گيرد ميكند صورت  ميقانون تعين 
كند، همه قضات وضع يكساني در مقابل آن  ميچون ضوابط كلي آن را قانون تعيين . آيد مي

در حال حاضر ضابطه مشخصي تحـت  . شود نميدارند و به حقوق هيچ قاضي خللي وارد 
  .قضات وجود ندارد اي نام قانون در خصوص نقل وانتقال دوره

  
  اههااصل مستدل و مستند بودن احكام دادگ - 4

الـزام بـه بيـان داليـل در اتخـاذ      « تحـت عنـوان اصـل     ها اين اصل كه در برخي نوشته
سرانه ممنوع است، قضات  شود به اين معنا است كه اتخاذ تصميم خود ميياد  36» تصميمات

اين اصل قضات را از تصميم خودسـرانه و فراقـانوني بـاز    . بايد در چهارچوب قانون باشند
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39  
اين اصل در واقع بازتـاب اصـل   . كند مياصول عقلي و قانوني محدود دارد و به رعايت  مي

  : اين اصل دو جنبه دارد. حاكميت قانون و اصل رفتار منصفانه و عادالنه است
موقعيتها و . رفتار مقامات قضايي با مردم بايد يكسان و غيرقابل تبعيض آميز باشد - يك

  .وا باشدامتيازات ويژه يك طرف نبايد به ضرر طرف ديگر دع
اصل رفتار يكسان و احترام يكسان به افراد انساني اقتضا دارد تا احكام دادگاهها به  - دو

طور مستدل و مستند ارائه شود و دردسترس عموم قرار گيرد تا مـردم بتواننـد از آن نقـد و    
 انتقاد كنند كه اگر احياناً حقوق آنها دستخوش تعدي و تجاوز قرار گرفت بتوانند به مراجـع 

  .صالحيتدار اعتراض نمايند
احكام دادگاهها بايد مستدل « : دارد مياصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي مقرر 

  ».ومستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است
  

  اصل تساوي در مقابل دادگاهها - 5
راد انساني اين است كه يكي از فاكتورهاي مهم در تضمين حقوق و آزاديهاي بنيادين اف

  .عموم مردم در جهت مراجعه به دادگاه جهت تظلم خواهي برابر باشند
دارد دادخواهي حق مسلم هرفرد است و هـر   مياصل سي و چهارم قانون اساسي مقرر 

همه افـراد ملـت حـق    . تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد ميكس 
تـوان ازدادگـاهي كـه بـه      نمير دسترس داشته باشند و هيچ كس را دارند اين دادگاهها را د

  :پردازيم ميبه بررسي اين اصل » موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد
عليرغم اينكه پذيرفته شد دادخواهي حق مسلم هر فرد است ولـي  : دادگاه صالح) الف

ادخواهي به دادگاه صالح مراجعه تواند به منظور د ميدر ادامه اين اصل ذكر شد كه هر كس 
نمايد يعني هردعوايي بايد در مرجعي كه صالح براي رسيدگي به آن است طرح شود بـراي  
مثال دعواي حقوقي در دادگاه حقوقي، اعتراض عليه تصـميمات اداري در ديـوان عـدالت    

  ...اداري، اعتراض عليه قضات دردادگاه عالي انتظامي قضات و 
امكان دسترسي به دادگاهها بايد براي همـه افـراد   : اه صالح استدسترسي به دادگ) ب

  .و هيچ شخصي از جهت برخوراري از اين حق قانوني ممنوع نباشد ملت وجود داشته باشد
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  عطف به ماسبق نشدن  - 6
عملي را بايد .يعني حقوق مكتسبه افراد با تصويب قانون جديد مورد تعرض قرار نگيرد

دانسـته و بـرايش مجـازات     مـي ارتكاب آن عمل، قانون آن را جرم جرم بدانيم كه در زمان 
اصل عطف به ماسبق نشدن درواقع نتيجه منطقي دو اصل برائـت و اصـل   . تعيين كرده بود

  .قانوني بودن جرايم و مجازاتها است
هيچ فعل يـا تـرك فعلـي بـه     «: دارد مياصل يكصد و شصت و نهم قانون اساسي مقرر 

  ».شود نميد از آن وضع شده است جرم محسوب استناد قانوني كه بع
  

  ممنوعيت توقيف خودسرانه افراد  - 7
در كنار اين . اصل بر آزادي افراد انساني است چرا كه خداوند انسان را آزاد آفريده است

آن اين است كه ارتكاب جرم و اعمال مجرمانه  اصل يك واقعيت انكارناپذيري نهفته است و
لذا بازداشت افراد اگر به طور كلي . لخ همواره در جامعه وجود داردبه عنوان يك حقيقتي ت

شود به همين دليل بايد قانوني به  ميممنوع باشد اين خود موجب هرج و مرج و بي نظمي 
تشريفات و مقدماتي كه جهت دستگيري افرادي كه به سلب آسـايش افـراد جامعـه دامـن     

اصل بر آزادي افراد انساني اسـت و بازداشـت    چرا كه. زنند را مورد شناسايي قرار بدهد مي
افراد انساني استثناء است ودر قانون بايد شرايط و ضوابط آن قيد شود وكليـه بازداشـتها در   

  .چهارچوب قانون صورت گيرد
توان دستگير كرد مگر بـه   نميهيچكس را « : دارد مياصل سي ودوم قانون اساسي مقرر 

در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر داليـل  . كند ميحكم و ترتيبي كه قانون معين 
ساعت پرونده مقـدماتي   24و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت  بالفاصله كتباً به متهم ابالغ

متخلـف  . در اسرع وقـت فـراهم گـردد    به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه
  .»شود ميازاين اصل طبق قانون مجازات 

  
  بودن محاكمات اصل عادالنه - 8

فصل يازدهم قانون اساسي در خصوص قوه قضائيه اسـت دراصـل يكصـد و پنجـاه و     
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41  
است مستقل و مسئول تحقق بخشيدن  اي ششم مخصوصاً ذكر شده است كه قوه قضائيه قوه

احيـاي حقـوق عامـه،    «يكي از ايـن وظيفـه،   . عدالت و عهده دار يكسري از وظايف است
در اصول مختلـف قـانون اساسـي بـه رعايـت      . است» عو آزاديهاي مشرو گسترش عدالت

از جمله در فصل سـوم قـانون اساسـي    . عدالت و انصاف بين عموم مردم سخن رفته است
مربوط به حقوق ملت است و از آنجايي كه دستگاه قضايي مهمترين تضمين  19تا  42اصل 

اساسي به حل  حفاظت ازحقوق و آزاديهاي شهروندان است بايد در سايه فصل سوم قانون
از آنجايي كه مستندا به اصل يكصد و پنجاه و نهم . و فصل اختالف بين اطراف عوا بپردازند

به منظـور آگـاهي مـردم    . قانون اساسي، مرجع رسمي شكايت و تظلمات دادگستري است
نسبت به روند دادرسي عادالنه و نظارت آنهـا بـر چگـونگي دادرسـي صـحيح در سيسـتم       

  :رط بايد وجود داشته باشدقضايي ايران دو ش
محاكمات بايد علني باشد مگراينكه به تشـخيص دادگـاه    :علني بودن محاكمات )الف

حضور افراد و علني بودن محاكمات منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يـا اينكـه در   
 165اصـل  . (دعاوي خصوصي طرفين دعوا درخواست نمايند كه محاكمـات علنـي نباشـد   

   )قانون اساسي
يكي از حقوقي كه براي طرفين دعوا به رسميت شناخته شـده   :حق انتخاب وكيل) ب

باشد چرا كه يكي از اصول حقوقي پذيرفته شده دركليه جوامع  مياست، حق انتخاب وكيل 
بشري آن است كه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست از آنجايي كه غالب افراد جـامع بـه   

ارند، ممكن است نتوانند در برابر قاضـي كـه از اطالعـات    مجموعه قوانين كشور آگاهي ند
حقوقي برخوردار است و وفق به موازين قانوني رسيدگي و صدور حكم كند از حق خـود  
دفاع نمايند به همين دليل در قانون اساسي اين حق براي افراد جامعه بـه رسـميت شـناخته    

  .شده است كه دردادگاهها حق انتخاب وكيل داشته باشند
درهمه دادگاهها طرفين دعوا حق دارنـد  «: دارد ميصل سي و پنجم قانون اساسي مقرر ا

براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد بـراي آنهـا   
  :باشد مياصل محاكمه عادالنه داراي مصاديق ذيل  ».امكانات تعيين وكيل فراهم گردد

  . ه وعلنيحق استماع عادالن - 1
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  پذيرش اصل تساوي طرفين - 2
  قوه قضائيه و قضات مستقل و بي طرف - 3
  حق دفاع و انتخاب وكيل بي طرف - 4
  اصل برائت  - 5
  حق پژوهش خواهي، تجديد نظر و اعتراض - 6

در خصوص محاكمه عادالنه سه نكته اساسي و مهم داراي اهميـت حيـاتي اسـت كـه     
  :همواره بايد مطمع نظرباشد

  
  نع شكنجهم) الف

حق عدم اجبار به شهادت، اقرار يا سـوگند يكـي از بنيـادي تـرين معيارهـاي محاكمـه       
. عادالنه است، كه بر طبق آن دادرس در مقام اثبات گناه متهم نبايد متوسل به شكنجه شـود 

برخي پا را فراتر از اين گذاشته و معتقدند متهم حق سكوت دارد و با اختيار كردن سكوت 
د را از خطر برهاند و در قبال اين سكوت نبايد معرض شكنجه و آزار و اذيت تواند خو مي

  .بدني قرار گيرد
هرگونه شكنجه براي گرفتن افراد و يـا  « : دارد مياصل سي و هشتم قانون اساسي مقرر 

كسب اطالع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نسـبت و چنـين   
متخلـف از ايـن اصـل طبـق قـانون      . ي فاقد ارزش و اعتبار استشهادت و اقرار و سوگند

  ».شود ميمجازات 
  

  منع هتك حرمت وحيثيت متهمين و محكومين ) ب
از آنجايي كه رسالت دادگاهها و نظام قضايي هر كشور اجراي عدالت اسـت، هـدف از   

فلسفه اينكه در تمـام دنيـا حـل و فصـل     . حل و فصل خصومات چيزي جز عدالت نيست
اين استقالل و بي طرفي به حـدي  (ومات به نهاد مستقل و بي طرف سپرده شده است خص

شيوع پيدا كرده است كه برخي از حقوقدانان و سياستمداران تصور دارند كـه قـوه قضـائيه    
به همين جهت عالوه بر . عادالنه كردن محاكمات است.) جزئي از ساختار حكومتي نيست
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حيثيت متهمين و محكومين  و فتار تحقيرآميز كه هتك حرمتمعيار منع شكنجه، ساير انواع ر

  .يكي از انواع اين رفتار تحقير آميز است ممنوع شده است
  

  :حضور هيات منصفه در محاكمات) ج
حضور هيات منصفه در محاكمات يعني اينكه وجدان جامعه را به كمك طلبيدن، يعني  

وجود هيات منصفه مستقل و بي . يندافكار عمومي در مورد اختالف مطروحه به قضات بنش
هيات منصفه يعني گروهي كـه  . طرف نشانگر اين است كه آزادي زنده است و حيات دارد

مستقل از دستگاه قدرت هيات حاكمه هستند و در صدور راي و حكـم دادگـاه مشـاركت    
  . دارند

و  رسيدگي به جرايم سياسي«: دارد مياصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساي مقرر 
» ...گيـرد  مـي مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت 

  : سه شرط اساسي در اين خصوص وجود دارد
علني بودن محاكمات  را به كه استثنائاتي 165بر خالف اصل : علني بودن محاكمات - يك

ت و به هيچ كند، در خصوص جرايم سياسي و مطبوعاتي محاكمات مطلقا علني اس ميوارد 
  .شود نميوجه غيرعلني برگزار 

براي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي از آنجايي كـه  : حضور هيات منصفه  - دو
شود جهت حفـظ   مياين نوع از جرايم، جرمي عليه حكومت و دستگاه حكومتي محسوب 

حاكم از تاثيرگذاري هيات حاكمه بر قاضي در صدور  حقوق مردم و احياناً جهت جلوگيري
يت منصفه در ايـن محاكمـات را بـه رسـميت     ها به نفع قدرت حاكم، قانون اساسي حضور

  .شناخته است
رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي، تنها در دادگاه عمـومي  : محاكم دادگستري - سه

  .گيرد ميصورت 
  

  دستاورد
با تكيه  )هر(انقالب اسالمي ايران كه به رهبري مرجع عاليقدر تشيع حضرت امام خميني 
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به پيروزي رسيد از يك طـرف و از طـرف   » استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي« بر شعار 
باشند و از آنجايي كـه   ميديگر با توجه به اينكه اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران مسلمان 

. اصول و موازين اسالم ريشه در وحي الهي دارد و با فطرت و طبيعت انسان سازگاري دارد
تا قانون اساسي كه در چنين وضعيتي و با چنين شرايطي به تصـويب رسـيد بـا چنـين     طبيع

  .قدر متقياً بايد از استحكام زيادي برخوردار باشد ، پشتوانه غني و محكمي
بـا  ) مقننـه، مجريـه و قضـائيه   (قانون اساسي در مقام تقسيم قدرت بين قواي سه گانـه  

يك قوا، بيشترين استقالل را به قوه قضـائيه داده  پيروي از استانداردها و معيارهاي اصل تفك
تا اينكه دو قوه ديگر نتوانند كاركرد قوه قضائيه را در خـدمت اهـداف خـويش قـرار      است
بعالوه اين قانون در روابط بين قوه مقننه و مجريه گرايش به سمت قـوه مقننـه دارد،   . دهند

اساسي در بيان رابطه بين قوا گرايش بـه  بيشترين اقتدار از آن قوه مقننه است، درواقع قانون 
سمت نظام پارلماني دارد، دليل آن هم اين است كه درهر كشوري قوه مجريه خطر بزرگـي  

شود بـه همـين جهـت ضـمانت اجراهـاي       ميعليه حقوق و و آزاديهاي افراد انساني تلقي 
قـوه جلـوگيري    بنياديني در مقابل اين قوه مورد نياز است تا از خودكامگي و اسـتبداد ايـن  

در همه كشورها وضعيت به همين شكل است، قانون اساسـي مـا هـم ازايـن منطـق      . شود
پيروي كرده است و تا آنجايي كه ممكن بوده است قوه مجريه را محدود به حد و مرزهايي 

  .ي اقتدار قوه مقننه را بر قوه مجريه فراهم كرده استها كرده است و زمينه
ما چه در مباحث مربوط به قواي سه گانه و چـه در مبحـث    به هر ترتيب قانون اساسي

مربوط به حقووق ملت در بر دارنده اصول آرماني و مردم ساالرانه كـه برازنـده يـك نظـام     
بنابراين اصول قانون اساسي در جاي خود بسـيار ارزشـمند   . حقوقي دمكراتيك باشد، است

منتخب مستقيم يا غيرمستقيم مـردم   است، دراين مقام شايسته طبقه حاكم يا قدرت عاليه كه
باشند، عالوه بر اينكه مكلف به رعايت، احترام و  ميهستند موتور محركه دستگاه حكومتي 

با قيد مسـئوليتهاي متنـوع سياسـي، مـدني،     . تضمين حقوق و آزاديهاي اساسي مردم هستند
مجموعه حقوق و ملتزم به عدم تجاوز از ) توسط قانون اساسي... (كيفري، مالي وحقوقي و 
بنابراين از جهـت مشـروعيت و قانونيـت هـيچ مشـكلي      . باشند ميو آزاديهاي افراد بشري 

وجود ندارد مشكل ما قانون اساسي نيست، اگراحياناً مشكلي وجود داشته باشد در اجـراي  
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بايد يك پايداري و انسجام در مجموعه قواي سه گانه در كشور وجود . قانون اساسي است

و اين مشكل ريشه در خود مردم دارد چرا كه از آنجايي كه نظام حكـومتي مـا   . دداشته باش
جمهوري است و ريشه در آراي عمومي دارد، مردم بايد براي اعمال حاكميت نمايندگاني را 

اعمال حاكميت ) انتخاب كنندگان(انتخاب نمايند و آنها در مرحله بعد به نمايندگي از مردم 
نمايندگان مردم، نمايندگان واقعي مردم نبودند، بـه دنبـال منـافع خـود     نمايند، در اين راستا 

بودند، تلقي اشتباه از حقوق مردم داشتند ولي اميد است با توجه به رشد و توسعه روزافزون 
در خصوص قوه قضائيه قانون اساسـي بسـيار   . فكري و فرهنگي مردم اين ايراد مرتفع شود

اعـم از اسـتقالل درونـي و    (اصل استقالل قوه قضائيه  با پيش بيني. نظامند و مطلوب است
و اصل مصونيت قضات و اصول ديگر زمينه را براي تحول و رشد حقوق ) استقالل بيروني

از آنجايي كه قوه قضائيه مهمترين دستگاه تجسم بخش . و آزاديهاي مردم فراهم كرده است
 اي زمند به تخصصي و حرفهاعمال اصل حاكميت قانون نيا. حاكميت قانون در كشور است

  .شدن امور قضايي داردو در اين زمينه بايد تالش كرد
به هر جهت قانون اساسي حاوي اصول ارزشمندي است، قدرت زمامداران را محـدود  

زمينه هرگونـه  . كرده است، حقوق حقه مردم را در اصول مختلف به رسميت شناخته است
و بنيادين مردم از طريق نظارت  اين حقوق اساسيتعدي و تجاوز زمامداران در پايمال كردن 

در جمهـوري اسـالمي ايـران    «بر زمامداران توسط مردم موضوع اصل هشتم قانون اساسي 
است همگاني و متقابل بر عهده مردم  اي دعوت به خير، امر به معروف و نهي ازمنكر وظيفه

. از بـين رفتـه اسـت   » ...نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و 
بنابراين مردم در صورت رسيدن به رشد و توسعه فكري، فرهنگي و سياسي از باب امر بـه  

تـا اينكـه   . توانند زمينه اجراي عادالنه قانون اساسي را فراهم كنند ميمعروف و نهي ازمنكر 
  .اين ايراد موجود كه همان مشكل در اجراي قانون اساسي است مرتفع شود
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