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مبانی و آثار قانون گذاری موازی و ضرورت برون رفت از آن

مجید رحمانی*
محمد امامی**
محمد مقدم فرد***

چکیده
ــار اندیشــمندانی  ــه در آث ــوا« ک ــک ق ــی »تفکی ــر اســاس اصــل مترق ــی، ب ــه لحــاظ مبنای ب  
ــدرن  ــای م ــذاری در نظام ه ــت، قانون گ ــه اس ــکاس یافت ــران انع ــز، الک و دیگ ــکیو، هاب ــر منتس نظی
ــتثنایی، از  ــت اس ــن اســت در وضعی ــه ممک ــذاری اســت. البت ــس قانون گ ــت مجال ــی در صالحی حقوق
ــا  ــرت ی ــذاری در دوران فت ــاص قانون گ ــای خ ــه نهاده ــه ب ــا مراجع ــی ی ــد همه پرس ــی مانن روش های
ــی از  ــای فراپارلمان ــی، نهاده ــای حقوق ــی نظام ه ــود. در برخ ــتفاده ش ــی اس ــن آزمایش ــب قوانی تصوی
اصــل خــارج شــده و دایــره اســتثنائات بــه صــورت غیــر قانونــی گســترش یافته انــد، بــه گونــه ای کــه 
ــر  ــه بیش  ت ــت ک ــی اس ــن در صورت ــد. ای ــرار داده ان ــی ق ــای تقنین ــر نهاده ــرض دیگ ــس را در ع مجل
ــت اصــول  ــا از نظــر رعای ــه صالحیت ه ــد و دامن ــون را وضــع کنن ــی، قان ــه صــورت فن ــد ب ــا بای نهاده
ــن امــر مهــم ســبب می شــود از تصویــب قوانیــن متعــدد و پراکنــده و  قانون گــذاری رعایــت شــود. ای
ســردرگمی مــردم جلوگیــری گــردد تــا آنــان بداننــد از چــه ســندی بــه عنــوان قانــون پیــروی کننــد.

نظریــه  و  لیبرتاریانیســم  لیبرالیســم،  نظیــر  فلســفی  و  مبنایــی، مکتب هــای سیاســی  نظــر  از 
ــای  ــوق و آزادی ه ــظ حق ــرای حف ــه ب ــد ک ــد کرده ان ــم تأکی ــوع مه ــن موض ــر ای ــواه ب جمهوری خ
بنیادیــن افــراد بایــد بــه حداقــل اکتفــا کــرد. برون رفــت از موازی ســازی قانونــی بــا توســل 
ــن  ــوا ممک ــک ق ــل تفکی ــفه اص ــه فلس ــه ب ــب و توج ــل تناس ــت اص ــزوم رعای ــی، ل ــت حداقل ــه دول ب
ــه، بــه شــیوه توصیفــی و تحلیلــی وضــع قانــون در مجلــس تشــریح شــده اســت. اســت. در ایــن مقال
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مقدمه
ــه  ــت ک ــدی اس ــی، فرآین ــوق عموم ــای حق ــن مقوله ه ــی از مهم تری ــوان یک ــه  عن ــذاری ب  قانون گ
ــه  واســطه نماینــدگان مجلــس نمی شــود، بلکــه مســلمًا  ــون ب ــد قان ــد متــن جدی ــه تول تنهــا منجــر ب
کاســتن از حجــم قوانیــن را در مواقــع الزم و ضــروری بایــد از کارکردهــای نظــام تقنینــی بــه شــمار 
آورد. ایــن موضــوع بــه  ویــژه در شــاخه حقــوق اهمیــت دارد؛ زیــرا بــه دالیــل مختلــف، شــاهد افزایــش 
حجــم قوانیــن و در نتیجــه، تحدیــد حقــوق بنیادیــن و آزادی هــای عمومــی افــراد بوده ایــم. بــا نگاهــی 
ــری ایدئولوژیــک ایــن نهــاد ســخن  ــوان از اثرپذی ــت در عصــر حاضــر می ت ــده دول ــه پدی موشــکافانه ب
گفــت. ورود اعمــال یــا رفتارهــا بــه محــدوده حقــوق عمومــی نیــز بــه نگــرش ایدئولوژیــک دولــت در 
قبــال پدیده هــا بســتگی دارد؛ زیــرا نظم بخشــی بــه اجتمــاع، مســتلزم اســتفاده از قــوه قهریــه ای اســت 

ــد.  کــه نیروهــای ســازنده آن در بطــن دولــت قــوام یافته ان
ــای خــاص  ــه معن ــون ب ــی وضــع قان ــش یعن ــن چال ــی عصــر حاضــر، مهم تری ــای حقوق در نظام ه
توســط چنــد نهــاد یــا موازی ســازی قانون گــذاری را می تــوان ناشــی از بی توجهــی بــه اصــل تفکیــک 
ــک  ــع تفکی ــای خــاص( تاب ــه معن ــذاری ب ــس )قانون گ ــذاری توســط مجل ــوا دانســت. چــون قانون گ ق
قــوا و نظریه هــای مربــوط بــه آن اســت و پیــروی از اصــول امــری ضــروری اســت و نمی تــوان جــز در 
مــوارد اســتثنایی و تنهــا بــا ارائــه دلیــل، از آن عــدول کــرد، بایــد دانســت کــه تفکیــک قــوا تــا چــه 

ــدازه مــورد احتــرام اســت و از آن پیــروی می شــود. ان
ــکل  ــر ش ــرض همدیگ ــه در ع ــود ک ــام می ش ــی انج ــط نهادهای ــذاری توس ــازی قانون گ موازی س
گرفته انــد. دولت هــای حداقلــی کــه قانون گــذاری نیــز در آن هــا بنــا بــه مقتضیــات و شــرایط ضــروری 
ــه ها و  ــن اندیش ــاع از ای ــد. دف ــر پذیرفته ان ــن اث ــب قوانی ــری در تصوی ــی نظ ــود، از مبان ــام می ش انج
ــش  ــه و نتیجه بخ ــرد پی آمدگرایان ــه رویک ــکالت، ب ــروج از مش ــرای خ ــی ب ــه گرای ــر کمین ــد ب تأکی
ــوان  ــه  عن ــده ب ــورهای یادش ــی در کش ــن مبان ــاع از ای ــن  رو، دف ــردد. از ای ــا بازمی گ ــا در اروپ آن ه
الگویــی کارآمــد و اثربخــش ارائــه شــده  اســت. بــه دلیــل چالش هــای بــه  وجــود آمــده ناشــی از تعــدد 
قوانیــن، توجــه بــه مبانــی و سرچشــمه های ایجادکننــده ایــن بحــران بیــش  از پیــش اهمیــت یافتــه و 

ــا آن مطــرح شــده  اســت.  راهبردهایــی بــرای تقابــل ب

گفتار اول ـ مبانی قانون گذاری حداقلی

بند اول ـ لیبرالیسم و لیبرتاریانیسم1
اولیــن مبنــای قانون گــذاری حداقلــی، پیــروی از اصــول و موازیــن لیبرالیســم و لیبرتاریانیســم اســت 
کــه بــه شــرح آن اشــاره خواهیــم کــرد. لیبرالیســم در معنــای گســترده، بــه هــر رویکــردی بــه حکومــت و 

1-libertarianism.
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سیاســت اجتماعــی اشــاره می کنــد کــه بــر حقــوق فــردی تکیــه دارد.1 ایدئولــوژی لیبرالیســم بــه معنــای 
آزادی شــهروندان در ســایه حکومــت محــدود بــه قانــون، از پایه هــای اساســی حکومــت مردم ســاالری بــه 
شــمار مــی رود کــه هــدف اصلــی آن از ابتــدای پیدایــش، مبــارزه بــا قــدرت خودکامــه و خودســر دولــت 
ــر دولــت، اولویــت آزادی فــردی بــر  بــوده اســت. وجــود تفکیــک قــوا، جامعــه مدنــی، نظــارت مــردم ب
عدالــت اجتماعــی، تمایــز حوزه هــای عمومــی و خصوصــی، تســاهل نســبت بــه عقیــده و اندیشــه دیگــران 

و مقاومــت در مقابــل قــدرت، عناصــر اصلــی ایــن ایدئولــوژی را تشــکیل می دهنــد.2
ــاه و  ــی باعــث افزایــش رف ــوا، هزینه هــای معامالتــی حاکمیــت را افزایــش می دهــد، ول تفکیــک ق
آزادی و اقدامــات ســودجویانه می شــود و در واقــع، حافــظ حقــوق عمومــی و خصوصــی افــراد اســت.3 
تفکیــک قــوا، قانون گــذاری را منحصــر بــه مرجــع صالحیــت دار یعنــی مجلــس دانســته و منــع مداخلــه 
دســتگاه های دیگــر را در تقنیــن مقــرر داشــته اســت. از ایــن  رو، ســازوکارهایی در قانون هــای اساســی 
ــوق  ــود. حق ــری ش ــی جلوگی ــازی تقنین ــا از موازی س ــود ت ــی می ش ــور پیش بین ــر کش ــادی ه و ع
اساســی بــه  منزلــه دانــش حقوقــی محدود ســازی قــدرت سیاســی، روش هــای شــفاف و معّینــی را در 
ایــن زمینــه ارائــه می دهــد. بــه ایــن دلیــل، نبایــد چندیــن نهــاد دربــاره امــری مشــخص و واحــد بــه 

 طــور مــوازی صالحیــت پیــدا کننــد. 
ــوری  ــت تص ــن اصال ــل و لح ــا مجم ــم ی ــای مبه ــرد واژه ه ــار کارب ــرا، در کن ــای جمع گ در نظام ه
ــد،  ــابهی دارن ــت مش ــه صالحی ــو ک ــای هم س ــدد نهاده ــرت و تع ــی، از کث ــوص قانون ــای نص در انش
ــت  ــه خصل ــرای آن اســت ک ــن کار ب ــتفاده می شــود. ای ــدرت اس ــال ق ــا توســعه اعم ــد ی ــرای تحدی ب
آرمان شــهرگرایانه قوانیــن اساســی نظام هــای حداکثــری، تــوان الزم بــرای التــزام بــه اصــل حاکمیــت 

ــدارد.4 ــه ن ــدارد و حاکمیــت نیــز خاســتگاهی یگان ــون را ن قان
لیبرتاریانیســم، دیگــر مبنــای قانون گــذاری حداقلــی اســت. لیبرتاریانیســم، مجموعــه ای از 
دیدگاه هــا در فلســفه سیاســی اســت. لیبرتاریانیســم، فلســفه ای سیاســی و حقوقــی اســت کــه منحصــراً 
ــا حقــوق قانونــی و  ــوط اســت و از اِعمــال خشــونت علیــه اشــخاص ی ــه اســتفاده صحیــح از زور مرب ب
ــل  ــردی اهمیــت قائ ــرای آزادی ف ــد. لیبرتارین هــا ب ــی آن هــا حمایــت می کن مشــروع و امــوال و دارای
هســتند و ایــن مســئله را توجیه کننــده حمایت هــای قاطــع از آزادی فــرد می داننــد.5 بــه بــاور 
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ــای  ــر پی آمده ــی ب ــی: تأمل ــا فردگرای ــی ت ــی زاده، »از جمع گرای ــم موال ــید باس ــین و س ــی، حس 4. رحمت الله

ــماره 14، ص 106. ــم، 1389، ش ــال هفت ــی، س ــوق اساس ــی«، حق ــن اساس ــر قوانی ــرا ب ــای جمع گ نگرش ه
 5-Kukathas, C., “Two Concepts of Liberalism”, in: J. C. Espada, M. F. Plattner and A. Wolfson (eds), The Liberal
Tradition in Focus: Problems and New Perspectives, Oxford: Lexington Books, 2019
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آن هــا، دولــت بــه عنــوان یــك داور، عاملــی بی طــرف اســت کــه همــکاری منصفانــه و ســازنده را بیــن 
شــهروندان امکان پذیــر می ســازد.1

ایــن نظریــه در ایــن  خصــوص بحــث می کنــد کــه چــه چیزهایــی بایــد غیــر قانونــی تلقــی شــوند. 
ــواًل  ــی معم ــد، ول ــه مخالفن ــود در جامع ــب خ ــی رقی ــادی و سیاس ــای اقتص ــا نظام ه ــا ب لیبرتارین ه
ــرات  ــا تفک ــف ب ــای مختل ــد. مکتب ه ــش می گذارن ــه نمای ــبهه  را ب ــک و ش ــا ش ــراه ب ــداری هم اقت
ــرد  ــتن عملک ــر داش ــا در نظ ــه ب ــد ک ــه می دهن ــی را ارائ ــیعی از دیدگاه های ــف وس ــا، طی لیبرتارین ه
ــل  ــردن کام ــود  ک ــی ناب ــا حت ــردن ی ــدود ک ــال مح ــه دنب ــی ب ــای خصوص ــت و قدرت ه ــروع دول مش
ــیک  ــنت کالس ــا س ــا ب ــه لیبرتارین ه ــا، نظری ــن جنبه ه ــتند.2 از ای ــی هس ــر اجتماع ــای فراگی نهاده
ــه  ــل شــد؛ ب ــزی قائ ــوان میــان آن هــا تمای لیبــرال ارتباطــی نزدیــک دارد کــه گاهــی در عمــل نمی ت
همــان صــورت کــه در عقایــد جــان الک، دیویــد هیــوم، آدام اســمیت و امانوئــل کانــت تجســم یافتــه 

اســت. 
همانــا لیبرتارین هــا گاهــی از نظریــه یــا ایدئولــوژی ســفت و ســخت و منحصــر بــه  فــرد نظام منــد 
ــتفاده  ــدرن اس ــخ م ــی تاری ــای سیاس ــترده  از ایده ه ــی گس ــاع از طیف ــی در دف ــوان اصطالح ــه  عن ب
ــت  ــوق مالکی ــع اقتصــاد آزاد،4 ســرمایه داری و حق ــروزی، مداف ــای ام ــد.3 برخــی از لیبرتارین ه می کنن
ــژه  ــه  وی ــران ب ــتند. دیگ ــی( هس ــع طبیع ــاخت ها و مناب ــن، زیرس ــه زمی ــوی )از جمل ــی ق خصوص
ــد، در  ــزاِر تولی ــِی اب ــِت خصوص ــرمایه داری و مالکی ــو س ــال لغ ــه دنب ــت5 ب ــای سوسیالیس لیبرتارین ه
حمایــت از مالکیــت و مدیریــت مشــترک خودشــان هســتند. مینارشیســم ها6 )کمینــه حکومت خواهــی( 
ــرای پاســداری از اشــخاص و اموالشــان در  ــد کــه وجــود دولتــی متمرکــز و محــدود، ب ــن باورن ــر ای ب
قبــال تجــاوز ضــرورت دارد، امــا پیشــنهاد آنارشیســت ها، از بیــن  بــردن کامــل دولــت اســت کــه نظــام 

سیاســی نامشــروعی دارد. 
در اصــل، واژه »لیبرتاریــن« بــه بــاوری فلســفی در اراده آزاد اشــاره دارد کــه در ادامــه، بــا 
ــدر و  ــادِی مقت ــای سیاســِی نه ــراه شــده اســت. جنبش ه ــت و روشــنگری هم سوسیالیســم ضــد دول
ــه ســلطه های اجتماعــی و بی عدالتــی خدمــت می رســانند.7  ــه تصــور شــده اند کــه ب حیاتــی ایــن  گون

 1-Mlibertarianis, Stanford Encyclopedia of Philosophy, First published: 5 Sep. 2002, substantive revision: 28 Jan
2019, available at:www.plato.stanford.edu/entries/libertarianism

2. فلچــر، جــورج، نظریه هــای سیاســی، ترجمــه: ســید بهمــن خــدادادی و زینب الســادات نوابــی، تهــران: میــزان، چــاپ 
اول، 1393، ص 1146.

 3-Paweł, Nowakowski , “Contractarian Libertarianism of Jan Narveson; Is It Still Libertarianism?” Res Publica.
Revista de Historia de las Ideas Políticas, 2016, Vol. 19, Núm. 2, p.p. 566_569
4-laissez-faire capitalism.
5-libertarian socialists.
6-minarchists 

 7. گل محمدی، احمد، چیستی، تحول و چشم انداز دولت، تهران: نی، چاپ اول، 1392، ص 193.

مبانی و آثار قانون گذاری موازی
 و ضــرورت برون رفت از آن
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ــم آزادی را  ــازند، ه ــوع می س ــران را ممن ــوق دیگ ــه حق ــاوز ب ــه تج ــی ک ــا، قوانین ــر لیبرتارین ه از نظ
ــع آزادی و  ــو، مان ــک س ــن از ی ــن قوانی ــعه می بخشــند. ای ــه آن را توس ــم دامن ــد و ه ــوع می کنن ممن
اســتقالل عمــل دل خــواه افــراد می شــوند و در نتیجــه، آزادی را محــدود می کننــد و از ســوی دیگــر، 
ــردی  ــر ف ــد ه ــان می دهن ــه اطمین ــورت ک ــن ص ــه ای ــد، ب ــر آزادی می افزاین ــا ب ــن محدودیت ه ای
ــد شــود.  ــی اش تهدی ــا دارای ــدون این کــه شــخصیت ی ــد از اســتقالل عمــل برخــوردار باشــد ب می توان
از نظــر طرفــداران لیبرتاریانیســم، دو رویکــرد متضــاد بــرای قانون گــذاری اصولــی وجــود دارد: اگــر 
آزادی هــا بــا حقــوق همراهــش ماننــد حقــوق طبیعــی در نظــر گرفتــه شــود، می تــوان گفــت فرآینــد 
قانون گــذاری نیــز تجــاوزی پرخطــر نســبت بــه دولــت اســت. بــا ایــن حــال، اگــر چنیــن تصــور شــود 
کــه اختیــار تعریــف و پشــتیبانی از حقــوق، مزیتــی مختــص دولــت اســت، آن هــا از مشــارکت دولــت 

ــد.1 ــت از آزادی اســتقبال می کنن در حمای
ــه  ــت، از جمل ــی اس ــم متک ــه لیبرتاریانیس ــر اندیش ــه ب ــی ک ــه الغاگرای ــری، نظری ــوق کیف در حق
ــه نفــی حقــوق جــزا می انجامــد.2 هم چنیــن از منظــر لیبرتارین هــا، جبــران  نظریه هایــی اســت کــه ب
خســارت واردشــده بایــد جــای محکومیــت را بگیــرد. بــرای کســانی نیــز کــه نمی تواننــد معــاش خــود 
را تأمیــن کننــد، کار اجبــاری، ســازوکاری بــرای جبــران خســارت های واردشــده تلقــی می شــود. عــالوه 
ــد،  ــه رخ می ده ــط آزادان ــه در رواب ــت ک ــت دول ــدن برخــی از آســیب ها از دخال ــن، مصــون  مان ــر ای ب
ــردی و  ــر اســتقالل و آزادی ف ــای اندیشــه لیبرتاریانیســم اســت. در فلســفه، لیبرتاریانیســم ب از پایه ه

ــد.3 ــد بســیاری می کن مســئولیت تأکی

بند دوم ـ نظریه جمهوری خواه4
نظریــه جمهوری خــواه بــا تکیــه بــر اید ئال هــای لیبرالیســم جمهوری خــواه،5 درصــدد ارائــه 
ــام  ــن  رو، ن ــه اســت و از ای ــده موجــود در جامع ــای عم ــه نهاده ــرای شــکل  دادن ب طرحــی خــاص ب
ــر توده گرایــی اقتدارگــرا« ثبــت شــده اســت. بــرث ویــت  ــا عنــوان »نقــدی نظام منــد ب ایــن نظریــه ب
ــد  ــد بودن ــی معتق ــر جمهوری خواه ــر تفک ــنت های قدیم ت ــه س ــود ب ــرات خ ــد تفک ــا پیون ــت، ب و پتی
کــه آزادی و آزاد بــودن، منزلتــی اجتماعــی اســت و هــر فــرد آزاد بــه آن انــدازه از حمایــت قانــون و 
فرهنــگ اجتمــاع می توانــد بهره منــد شــود کــه بــه لطــف و عنایــت دیگــران وابســته نباشــد. در ایــن 

1. فلچر، پیشین، ص 147.

ــزان،  ــران: می ــری، ته ــوق کیف ــه حق ــادی ب ــرد انتق ــری: رویک ــوق کیف ــی حق ــی، جامعه شناس ــری، مجتب 2. جعف

چــاپ اول، 1392، ص 155.

3. همان، ص 153.

4-Republican theory.

5-Republican liberalism.
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مفهــوم، آزادی بــه معنــای خیــر ســلبی1 و قــرار نداشــتن فــرد در معــرض مداخلــه اســت. ایــن دو بــا 
طــرح مفهــوم حاکمیــت شــخصی2 معتقــد بودنــد کــه نظــام حقوقــی بایــد بــه گونــه ای ســازمان دهی 
ــد از  ــن  رو، بای ــد. از ای ــان باش ــر جمهوری خواه ــورد نظ ــای م ــده آزادی در معن ــه ترویج کنن ــود ک ش
ــده حاکمیــت شــخصی را  ــرا دوری جســت کــه ابزارهــای تضعیف کنن حکومت هــای پلیســی و اقتدارگ

در دســت دارنــد. 
طرفــداران ایــن نظریــه، خواســتار کاهــش تدریجــی تمامــی ســطوح مداخلــه دســتگاه قانون گــذاری 
هســتند کــه از آن  جملــه می تــوان بــه کاســتن قوانیــن حیطــه حقــوق عمومــی اشــاره کــرد. از نظــر 
آنــان، نظــام حقوقــی بایــد تــا آن جــا کــه ممکــن اســت، از مداخلــه بپرهیــزد و از جامعــه بــه گونــه ای 
یکســان حمایــت کنــد.3 در ایــن  میــان، تعییــن میــزان حــد و مــرز مداخلــه قانونــی نیــز نیازمنــد توجیه 
اســت. ایــن موضــوع نیازمنــد توجیهــی دیگــر اســت کــه چــرا بایــد میــزان معّینــی از واکنــش را در نظــر 
گرفــت و اعمــال کــرد کــه از دیگــر واکنش هــا شــدیدتر و بیش  تــر اســت. از ایــن  رو، هــر گونــه اقــدام 
ــه قانون گــذاری مســتلزم توجیــه مثبــت اســت، نــه صرفــًا توجیــه منفــی. منظــور از توجیــه مثبــت  ب

ایــن اســت کــه قانون گــذار بایــد دالیــل الزم بــرای ضــرورت مداخلــه و آثــار آن را تشــریح کنــد.4

گفتار دوم ـ پی آمدهای قانون گذاری موازی

بند اول ـ تضعیف حاکمیت قانون
بحــث از قانــون بــه  عنــوان ابــزار حکومــت یــا کنتــرل حکومــت، دغدغــه مشــترک صاحب نظــران 
حوزه هــای فلســفی، حقوقــی و سیاســی اســت. در ســنت حقوقــی و سیاســی غــرب، حاکمیــت قانــون 
در تقابــل بــا حکومــت شــخص معنــا شــده اســت. بــر ایــن اســاس، حاکمــان بایــد بــر مبنــای نظریــه 
مشــروطه خواهی و در حیطــه نظــم مبتنــی بــر قانــون اساســی بــه شــیوه ای رفتــار کننــد کــه رفتارشــان، 
ســازگار بــا قانــون اساســی و محــدود بــه رویه هایــی باشــد کــه عمــوم مــردم از آن مطلــع هســتند. اصــل 
حاکمیــت قانــون، دروازه ورود بــه حقــوق عمومــی و حقــوق اداری اســت و ایــن اصــل، مــرز افتــراق بیــن 

دنیــای حقوقــی و غیــر حقوقــی را تعییــن می کنــد.5

1-Negative good.

2-Republican liberty.

3. ســلیمی، علــی و محمــد داوری، جامعه شناســی کــج روی )مجموعــه مطالعــات کــج روی و کنتــرل اجتماعــی(، 

تهــران: پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، چــاپ اول، 1386، ص 356.

4. غالمی، پیشین، ص 58.

ــت ها، تهــران: مرکــز پژوهش هــای مجلــس  ــی و برداش ــم، مبان ــون، مفاهی ــت قان 5. مرکــز مالمیــری، احمــد، حاکمی

شــورای اســالمی، چــاپ دوم، 1394، ص 31.
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 و ضــرورت برون رفت از آن



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال چهارم / شمـــاره یازدهم / تابستان 1401

45

ــوق بشــر و  ــت از حق ــه سیاســی، حمای ــه رشــد سیاســی، مدرنیت ــد ک ــاور دارن ــروزه بســیاری ب ام
دیگــر حقایــق ارزشــمند، کوچک تریــن بخش هــای حاکمیــت قانــون هســتند.1 حقوق دانــان، اصطــالح 
»حاکمیــت قانــون« را بــرای توصیــف نمونــه ای مشــخص از رژیــم حقوقــی و  سیاســی بــه  کار می برنــد. 
»حاکمیــت قانــون«، برگرفتــه از عبارتــی فرانســوی2 بــه  معنــای دولــت مبتنــی بــر قانــون یــا »دولــت 
حقوقــی« اســت.3 »حاکمیــت قانــون« بــه  معنــای جریــان یافتــن امــور در کشــوری اســت کــه قانــون 
ــس  ــت. پ ــارج نیس ــون خ ــمول قان ــره ش ــادی از دای ــا نه ــخص ی ــچ ش ــد و هی ــت می کن در آن حکوم
حکومــت قانــون یعنــی تبدیــل قــدرت بــه صالحیــت نهادینــی کــه بــا حقــوق محــدود و محصــور شــده 
باشــد.4 در اصطــالح حقوقــی، رژیمــی را کــه بــر پایــه اصــل حاکمیــت قانــون باشــد، »رژیــم قانــون«5 
یــا »حکومــت قانــون« در برابــر »رژیــم اتوکراســی یــا حکومــت اراده فــردی«6 می نامنــد.7 در صــورت 
حاکمیــت قانــون، از حقــوق شــهروندان در برابــر اســتبداد و ســوء  اســتفاده از قــدرت دولــت حمایــت 
ــرای کاســتن از خودســری قــدرت حاکــم در تصمیم ســازی  ــزاری ب ــه اب می شــود و حاکمیــت قانــون ب

ــردد.8 ــدل می گ ب
ــه  ــوق ب ــف حق ــای مختل ــه در حوزه ه ــت ک ــم اس ــًا مبه ــم ذات ــه مفاهی ــون ازجمل ــت قان حاکمی
ــن  ــی اســت. از ای ــوق عموم ــه حق ــون، دروازه ورود ب ــت قان ــرد دارد. حاکمی ــون کارب شــکل های گوناگ
منظــر، در منابعــی کــه بــه حقــوق عمومــی نویــن و بنیادهــای زمــام داری می پــردازد، عنصــر محــوری 
مفهــوم حاکمیــت قانــون ایــن اســت کــه مقام هــای حکومتــی جامعــه سیاســی، آزاد نیســتند کــه هــر 
کاری را بــه هــر ترتیبــی انجــام دهنــد؛ زیــرا آن هــا مقیدنــد کــه حــدود قدرتشــان را رعایــت کننــد.

ــی در فهرســتی شــامل هشــت اصــل تشــریح کــرده  ــه  خوب ــر ب ــون را الن فول ــده حاکمیــت قان ای

1. بــه لحــاظ تاریخــی، ارســطو، جــان الک، منتســکیو، دایســی، هایــک و فولــر از جملــه مهم تریــن نظریه پــردازان حاکمیــت 

www.plato.stanford.edu/entries/rule-of-law. :قانــون بودنــد. بــرای اطالعــات بیش تــر نــک

2-La principle de legalite.

3. اندیشــه حاکمیــت قانــون یــا دولــت قانون مــدار در زبان هــای انگلیســی، Rule of law، آلمانــی، Rechtsstaat و فرانســوی، 

État de droit نامیــده می شــود کــه همگــی در نظام هــای حقوقــی و سیاســی مشــتمل بــر رعایــت قانــون در وجــه حداقلــی 

. هستند

ــاوت(، تهــران: فرهنــگ  ــدی و تف ــک همانن ــون )دیالکتی ــت قان ــدان و حکوم ــح جاوی ــه، صل 4. فلســفی، هدایت الّل

ــو، چــاپ اول، 1390، ص 40. ن

5-reigme of law.

6-regime of police.

7. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزاد  ی های عمومی و حقوق بشر، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1382، ص 214.

ــه  ــی(«، فصل نام ــوق اداری جهان ــت حق ــل ماهی ــود؟ )تحلی ــه اداره می ش ــان چگون ــمانه، »جه ــر، س 8. رحمتی ف

سیاســت، مجلــه دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی، دوره پنجاهــم، 1399، شــماره 3، ص 836.
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اســت.1 ایــن فهرســت کــه یــادآور معیارهــای قانــون عادالنــه ای اســت کــه ســنت ایزیــدور ســویل2 در 
ســده هفتــم میــالدی بیــان کــرد، صرفــًا معیارهــای اخــالق درونــی قانــون را بــه تعبیــر فولــر دربــردارد. 
ــوای  ــا محت ــی ب ــاد قانون ــان ایج ــاخص ها در جری ــن ش ــام ای ــه تم ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــه ای البت
ســرکوب گرانه حقــوق عمومــی هــم رعایــت شــوند. فولــر بــر اخالقــی  بــودن ایــن هشــت اصــل تأکیــد 
ــه  ــند و ب ــذاری باش ــرای قانون گ ــی ب ــی عمل ــد راهنمای ــول می توانن ــن اص ــر وی، ای ــه نظ ــد. ب می کن

ــرار کننــد و رژیم هــای تبــه کار را برچیننــد. ــت برق ــت را بیــن مــردم و دول  طــور ضمنــی، عدال
ــت  ــد اس ــوم نیازمن ــن مفه ــار از ای ــی تمام عی ــیم الگوی ــه ترس ــون ب ــت قان ــود حاکمی در کل، وج
کــه هــم قواعــد شــکلی و هــم ارکان مــادی و ماهــوی تصویــب قانــون در آن رعایــت شــده باشــد. بنــا 
ــون ســازمان دهی  ــوان فن ــه  عن ــد ب ــداری بای ــون و قانون م ــد دارد، قان ــه اشــتال تأکی ــن، چنان ک ــر ای ب
عقالنــی قــدرت و تنظیــم روابــط آن بــا شــهروندان بــه کار رود.  الگــوی تمام عیــار، انســان محور اســت 
ــدف  ــی، ه ــردی و گروه ــای ف ــوق و آزادی ه ــت انســان ها و حق ــه پاســداری از کرام ــا ک ــن  معن ــه ای ب
راهبــردی آن بــه شــمار مــی رود.3 کرامــت ذاتــی انســان هــم در مرحلــه قانون گــذاری و هــم در تعییــن 
ــا قانون گــذاری و حقــوق عمومــی ماهــوی دارد.  ــی، رابطــه تنگانگــی ب ــوع و میــزان پاســخ دهی قانون ن
حقــوق عمومــی ماهــوی از طریــق قانون گــذاری اعمــال موافــق بــا کرامــت ذاتــی انســان و پاســخ دهی 
قانونــی بــه ناقضــان آن هــم از کرامــت ذاتــی انســان ها حمایــت می کنــد و هــم در موضوعــات حقــوق 
ــذاری و ورود  ــگام قانون گ ــا هن ــه دولت ه ــرد ک ــل آزادی را در نظــر می گی ــی از قبی ــی، معیارهای عموم

بــه فضــای آزاد فــردی نبایــد از آن فراتــر رونــد.

1. وی درصــدد توســعه ره یافــت حقــوق طبیعــی ســکوالر بــود. در ایــن ره یافــت، قانــون دارای نوعــی اخــالق باطنــی اســت، 

بــه ایــن معنــا کــه نظــام حقوقــی، هــدف معّینــی دارد و آن، حاکــم  کــردن قواعــد بــر رفتــار انســان اســت. بنــا بــر ایــن، در 

ایــن کنــش هدفمنــد، بیــن قانــون و اخالقیــات، پیونــدی ضــروری وجــود دارد. فولــر، حکایتــی افســانه ای از کینــگ رکــس 

ــه  ــود. ایــن اشــتباه ها را می تــوان ایــن  گون ــون نشــده ب ــه وضــع قان ــه دلیــل هشــت اشــتباه، موفــق ب نقــل می کنــد کــه ب

برشــمرد: 1. تصمیم گیــری موقتــی دربــاره قانــون؛ 2. انتشــار نیافتــن قانــون؛ 3. اســتفاده از قــدرت تقنینــی بــرای اعمــال 

مربــوط بــه گذشــته؛ 4. نامفهومــی؛ 5. تناقــض؛ 6. نیــاز قانــون بــه عامــل اجرایــی فراتــر از قــدرت فــرد؛ 7. تغییــر ســریع 

ــن  ــده  گرفت ــس، نادی ــگ رک ــل شکســت کین ــا. دالی ــرای آن ه ــده و اج ــن اعالم ش ــن قوانی ــازگاری بی ــود س ــن؛ 8. نب قوانی

هشــت اصــل پیشــنهادی فولــر اعــالم شــده بــود. ایــن هشــت اصــل عبــارت بودنــد از: 1. عمومیــت؛ 2. انتشــار رســمی؛ 3. 

عطــف  بماســبق  نشــدن؛ 4. وضــوح؛ 5. تناقــض  نداشــتن؛ 6. امــکان تبعیــت از قانــون؛ 7. ثبــات قانــون؛ 8. اجــرای قانــون.

2-St, isidore seville.

ــی  ــام تقنین ــی در نظ ــا تامل ــی؛ ب ــوق عموم ــی در حق ــر خودتنظیم 3. شــاطریان، محمود،یحیــی زاده، جــواد، هن

ــار 1400،  ــم، به ــماره شش ــوم، ش ــال س ــوق اداری، س ــن حق ــای نوی ــی پژوهش ه ــه علم ــامی، فصل نام ــوری اس جمه

ــد. ــه بع ص140 ب
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ایــده مرتبــط بــا ایــن مشــکل آن اســت کــه قانون گــذاری مــوازی باعــث تضعیــف حاکمیــت قانــون 
ایدئــال می شــود. بــه همیــن دلیــل، بــر دو اصــل کلــی حاکمیــت قانــون تأکیــد می کنیــم:

ــت  ــدود و تح ــده و مح ــای شناخته ش ــا ابزاره ــود را ب ــای خ ــد اعض ــا می توان ــی تنه ــر دولت 1. ه
ــد؛ ــور کن ــه انجــام کاری مجب ــن خاصــی ب قوانی

2. قانــون بایــد بــرای تمــام افــراد بــه  صــورت یکســان اعمــال شــود. بنــا بــر ایــن، هیــچ فــرد یــا 
ــون، مســتثنا و خــارج کــرد. ــل، از محــدوده قان ــح دلی ــا توضی ــوان مگــر ب نهــادی را نمی ت

ــی  ــام قانون ــد. نظ ــت می کن ــول مخالف ــن اص ــا ای ــف ب ــای مختل ــه روش ه ــوازی ب ــذاری م قانون گ
کــه منافــع تعــداد خاصــی از افــراد را در نظــر بگیــرد، چنیــن مخالفت هایــی در پــی خواهــد داشــت، 
ــه  امــا روش هــا و حالت هــای دیگــری نیــز وجــود دارد. اعمــال غیــر قانونــی را در نظــر بگیریــد کــه ب
ــری از  ــه عناص ــی ک ــر، تخلفات ــارت دیگ ــه عب ــده اند. ب ــر وارد ش ــای دیگ ــتباه در حوزه ه ــورت اش  ص
اســتاندارد های تخلفــات مختلــف را قــرض گرفتــه و آن را بــرای تشــکیل شــاخه های دیگــری از قانــون 
ــداف  ــه اه ــت یابی ب ــرای دس ــذاران ب ــد قانون گ ــر می رس ــه نظ ــا، ب ــن نمونه ه ــد. در ای ــه کار برده ان ب
دولتــی، از هــر آن چــه در دســترس دارنــد، اســتفاده کــرده و در ایــن  میــان، تمایــز بیــن قوانیــن و اصــول 
حقــوق عمومــی و مدنــی را نادیــده گرفته انــد. در نتیجــه، نمی تواننــد بــه محدودیت هــای یــک قانــون 
توجــه کافــی داشــته باشــند. ایــن روش، بیانگــر تخطــی از اصــل محدودیــت و بــه احتمــال زیــاد، اصــل 
ــد،  ــرار گرفته ان ــون ق ــت قان ــی حاکمی ــت راهنمای ــه تح ــی ک ــت. اصول ــون اس ــری قان ــان و براب اطمین

نظامــی از هنجارهــا و اســتانداردها را تحــت کنتــرل خــود درآورده انــد.
ــری از  ــد، تصوی ــاده روی می کنن ــن زی ــع قوانی ــذاران در وض ــه قانون گ ــی ک ــن، زمان ــر ای ــالوه ب ع
ــر آن حاکــم نیســت. ممکــن اســت ایــن  ــد کــه اهمیــت و عدالــت کافــی ب ــه وجــود می آورن ــون ب قان
ــوق  ــات حق ــه تخلف ــه ب ــی را ک ــه اعمال ــی ک ــا قوانین ــی باشــد ی ــات ترکیب ــاده روی در بخــش تخلف زی
ــواًل ســبب  ــن مســئله معم ــد. ای ــت می دهن ــوازی دخال ــذاری م ــوط نیســتند، در قانون گ ــی مرب عموم
ــروی  ــن پی ــار از قوانی ــه  اجب ــد ب ــه بای ــرادی می شــود ک ــال اف ــون در قب ــت قان ــدرت مدیری کاهــش ق
کننــد. بــا ایــن  حــال، اگــر حاکمیــت قانــون را مختــص قانون گــذاران و افــراد صاحب نقــش در قوانیــن 
ــدرت در  ــش ق ــن کاه ــد، ای ــده دارن ــر عه ــتورها را ب ــا و دس ــال فرمان ه ــئولیت اتص ــه مس ــم ک بدانی

ــون، مشــکلی بســیار جــّدی اســت.1 مدیریــت و نظــارت قان
ــد و آن را  ــده می کن ــون را پیچی ــز نظــام وضــع قان ــی و چندگانگــی نی ــر  اصول ــاد و غی توســعه زی
چنــان جلــوه می دهــد کــه بــه  جــای درک صریــح و راحــت آن بایــد بــرای اســتفاده و فهمیدنــش بــه 
رمزگشــایی آن پرداخــت. ممکــن اســت در چنیــن موقعیتــی، وکیــل حقــوق عمومــی، مســئول بررســی 
نوعــی از تخلفــات حقــوق عمومــی  شــود کــه هرگــز بــا آن آشــنایی نــدارد یــا اگــر هــم از آن اطــالع 

 1-benefit analysis: the example of criminal copyright laws”, ـ Moohr, G., “defining overcririminalization through cost
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دارد، مشــخص نیســت کــه آن را درک کــرده اســت یــا خیــر. هم چنیــن نتایــج بــه  وجــود آمــده ممکــن 
اســت خــود وکیــل را در حالــی  کــه از موضــوع بی اطــالع اســت، مســئول اعمــال غیــر قانونــی جلــوه 
دهــد. ایــن قانون گذاری هــای حداکثــری بــه اصــول دانــش و اطمینــان از قانــون در حاکمیــت قانــون 

ــد. ــاوز می کنن تج

بند دوم ـ برخورد ناعادالنه یا نابرابر
ــم  ــتین و ناظ ــی و ارزش نخس ــدف نهای ــت«، ه ــوق، »عدال ــمندان حق ــیاری از اندیش ــاور بس ــه ب ب
ــته  ــان داش ــژه حقوق دان ــه وی ــانیت ب ــرای انس ــه را ب ــن جاذب ــاز، بزرگ تری ــه از دیرب ــی ک ــت؛ ارزش اس
اســت.1 هــدف حقــوق آن اســت کــه عادالنــه باشــد و عادالنــه باقــی بمانــد. در غیــر ایــن صــورت، در 
ــوب  ــده و ارزش مطل ــن ای ــود.2 ای ــع می ش ــد و ضای ــی ده ــود را از دســت م ــار و ارزش خ ــل، اعتب عم
ــه  ــه ای کــه عدالــت ب ــه گون ــوده، ب ــه رو ب ــا پیچیدگــی مفهومــی نیــز روب مــورد توجــه بشــر همــواره ب

مفهومــی متنــازٌع فیــه بــدل شــده اســت.3
ــت باشــد.  ــوم عدال ــر از مفه ــد متأث ــش می توان ــی و دان ــی از مناســبات اجتماع ــای گوناگون حوزه ه
شــکل گیری نهادهــای اداری، قوانیــن )قانــون بــه معنــای خــاص( حاکــم بــر ســازمان، روابــط کارمنــدان 
ــر ایقاعــات و قراردادهــای اداری، اســتخدام کارمنــدان  ــا اربــاب رجــوع، نظــام حقوقــی حاکــم ب اداره ب
دولــت و ضوابــط دادرســی اداری بایــد تابعــی از مفهــوم عدالــت باشــد و بــا ایــن هــدف در محیــط اداره 
در روابــط دولــت بــا مــردم اعمــال شــوند. رعایــت عدالــت و برابری خواهــی، ارتباطــی جداناشــدنی بــا 
منزلــت شــهروندی دارد. صــرف  نظــر از جایــگاه شــخص در حــوزه خصوصــی، او ایــن حــق را دارد کــه 

از حمایــت دولــت بهره منــد شــود و برخــوردی یکســان را از ســوی ایــن نهــاد انتظــار داشــته باشــد. 
برخــورد عادالنــه و برابــر، از مرحلــه تقنیــن در حوزه هــای مختلــف آغــاز می شــود. در ایــن مرحلــه، 
ــر  ــردم در نظ ــرای م ــالف آن را ب ــر خ ــا ب ــر ی ــا براب ــه ی ــی عادالن ــذاری، موضع ــا قانون گ ــس ب مجل
ــاف و  ــودن، انص ــی  ب ــون، عقالن ــا قان ــت ب ــد مطابق ــی مانن ــد مفاهیم ــدرن بای ــت م ــرد. حکوم می گی
تناســب را مبنــای دســتگاهی ســازگار بــا حقــوق عمومــی قــرار دهــد، امــا ایــن دســتگاه بــر بنیادهایــی 
متزلــزل قــرار گرفتــه و معمــواًل بــه  جــای قانــون، بــه راهــکار متوســل شــده اســت. از ایــن  رو، قانــون را 
بــه  مثابــه تاکتیــک یــا ابــزار مدیریــت امــور اجتماعــی در نظــر می گیرنــد و بــه همیــن دلیــل، بخشــی 
از ســاختار اداری بــا مشــکل تفســیر قانــون روبــه رو می شــود. البتــه مشــکل از ایــن نیــز فراتــر اســت؛ 

1. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1380، ص 513.

2. فلسفی، پیشین، ص 56.

3. قــاری ســیدفاطمی، ســید محمــد، حقــوق بشــر در جهــان معاصــر )دفتــر اول: درآمــدی بــر مباحــث نظــری: 

مفاهیــم، مبانــی، قلمــرو و منابــع(، تهــران: دانشــگاه شــهید بهشــتی، چــاپ اول، 1382، ص 54.
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زیــرا از منظــر قوانیــن موجــود، هیــچ تصمیمــی صحیــح نیســت و قاضــی ناگزیــر اســت از اختیــارات 
قانونــی اش اســتفاده کنــد. در چنیــن موقعیتــی، او بایــد دالیــل کلــی بــرای موجــه  کــردن تصمیمــش 
ــذاری  ــد قانون گ ــود، همانن ــای خ ــا و ارزش ه ــاس باوره ــر اس ــری ب ــا تصمیم گی ــد و ب ــته باش داش

ــد. ــل کن ــناس عم وظیفه ش
مشــکل دوم قانون گــذاری افراطــی ایــن اســت کــه گاهــی نســبت بــه جرایــم یکســان، برخوردهــای 
نابرابــری صــورت می گیــرد. بــرای مثــال، اگــر وضــع قانــون را کــه ضمانــت اجــرای مربــوط بــه خــود 
ــه  ــه گفت ــازیم، ب ــراه س ــده هم ــراد قضاوت کنن ــدور رأی اف ــوان ص ــف ت ــطوح مختل ــا س ــت، ب را داراس
مفســری، صــدور حکــم بــه قرعه کشــی تبدیــل می شــود. در ایــن صــورت، ممکــن اســت تعــدادی، از 
ــان خویــش، ضمانت هــای اجرایــی ســنگین تری نصیبشــان شــود. ــه همتای ــد خــود، نســبت ب بخــت ب

ــه  تنهــا  ــر، عملــی ناپســند و مــردود اســت. ایــن رفتــار ن ــر نمونه هــای مشــابه، رفتــار نابراب در براب
ــر از آن  ــر حاض ــه در عص ــام را از آن چ ــن نظ ــه ای ــد، بلک ــر می کن ــن را پیش بینی ناپذی ــام قوانی نظ
ــی  انتظــار مــی رود، دور می ســازد. در ایــن جــا الزم اســت تفکــر اصلــی قانون گــذاران نظام هــای قانون
امریــکا را تکــرار کنیــم. همــان  گونــه  کــه جــی.ام. کلــی گفتــه اســت، زمانــی کــه از قوانیــن داخلــی 
ــی  ــام قانون ــازی نظ ــن، پاک س ــن قوانی ــدف از ای ــد، ه ــتفاده ش ــم اس ــرن نوزده ــدای ق ــه در ابت فرانس
ــذاران  ــور، قانون گ ــن منظ ــه همی ــود.1 ب ــا ب ــردی در تصمیم گیری ه ــار ف ــد و اختی ــه تردی ــر گون از ه
ــی  ــه قاضی هایــی را کاهــش دهنــد کــه اطمینان ــد نقــش مفســرانه و خالقان فرانســوی ســعی می کردن

بــه آن هــا وجــود نداشــت. 
ــت  ــی اس ــی مفهوم ــخصات اصل ــودن، از مش ــح  ب ــودن و واض ــد  ب ــودن، نظام من ــر ب پیش بینی پذی
کــه آن را قانــون می دانیــم. در حقیقــت، ایــن مشــخصات در بطــن اصــول حقانیــت و مشــروعیت قــرار 
دارنــد. اگــر قوانیــن کیفــری کــه در آن، دولــت، افــراد را بــه اجبــار بــه تحقــق ضمانــت اجــرا محکــوم 
ــد کــه نقــش مهــم  ــه نظــر بیای ــه ب ــن  گون ــده ایــن مشــخصات اصلــی نباشــند و ای می کنــد، دربردارن
ــود  ــکلی وج ــی مش ــاد قانون ــن نه ــان، در ای ــت، بی گم ــناخته اس ــم و ناش ــان مبه ــری قاضی تصمیم  گی

دارد.
بند سوم ـ پاسخ های قانونی بیش  از اندازه

ــت  ــر حاکمی ــی ب ــای مبتن ــه در نظام ه ــت ک ــی اس ــرای قانون ــت اج ــی ضمان ــی، نوع ــخ قانون پاس
ــی،  ــخ های قانون ــن پاس ــل تعیی ــود. دلی ــن می ش ــذار تعیی ــرف قانون گ ــوا، از ط ــک ق ــون و تفکی قان
ــی  ــه وجــدان عموم ــی اســت ک نقــض هنجارهــای اجتماعــی و انجــام رفتارهــای خــالف نظــم عموم
جامعــه را جریحــه دار می کننــد. انســانی  شــدن پاســخ های قانونــی ، مســئله ای اســت کــه اصالح گــران 
غربــی نظیــر منتســکیو بــه آن توجــه کرده انــد. وی عــالوه بــر بی رحمانــه توصیــف  کــردن پاســخ های 

 1-Tadros, v., “Criminalization and regulation”, Working Paper, Coventry: Department of Law, University of Warwick,
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قانونــی جســمانی، خواســتار متناســب  کــردن پاســخ قانونــی بــا تخلفــات اســت؛ زیــرا ایــن امــر، قــدرت 
خودســرانه را از میــان می بــرد. سیاســت های اصالحــی در زمینــه پاســخ های قانونــی، آن هــا را قطعــی 

ــوند.  ــم ش ــا حاک ــی ی ــوس قاض ــوا و ه ــت خوش ه ــذارد دس ــد و نمی گ ــی می کن و یقین
از نظــر منتســکیو، »اگــر در قوانیــن حقوقــی، هــر پاســخ قانونــی متناســب بــا ماهیــت خــاص آن 
اعمــال غیــر قانونــی باشــد، پیــروزی بزرگــی بــرای رســیدن بــه آزادی اســت و هــر گونــه خودســری 
بــه پایــان می رســد. پاســخ قانونــی نبایــد تابــع بوالهوســی قانون گــذار باشــد، بلکــه بایــد تابــع ماهیــت 
امــر باشــد و انســان نبایــد بــا انســانی دیگــر خشــونت بــورزد.«1 در حکومــت اســتبدادی، آن  گونــه  کــه 
منتســکیو آن را بــه تصویــر می کشــد، هیــچ  چیــز ثابــت و برقــرار نیســت. همــه تابــع هــوا و هوس هــای 
ــی  ــخ های قانون ــده و پاس ــارف و بی قاع ــی نامتع ــای قضای ــم، رویه ه ــات مبه ــتند. تخلف ــم  هس حاک
وحشــیانه، دیگــر وجــوه حکومــت اســتبدادی ســازگار هســتند؛ چــون اصــل حکومت هــای اســتبدادی، 

ــن شــکل از حکومــت آســیب می رســاند.2 ــه ای ــرس اســت. توصیه هــای منتســکیو ب ت
ــار  ــرای رفت ــی ب ــم هنجارهای ــه در حک ــد ک ــن می کن ــی را تدوی ــران، رهنمودهای ــذار در ای قانون گ
دیگــران اســت و ابزارهایــی را بــرای تحمیــل ایــن رهنمودهــا و نظــارت بــر صحــت اجــرای آن خلــق 
می کنــد. بیش  تریــن بخــش قــوه مقننــه، در اختیــار آن دســته از اعضــای دولــت اســت کــه قدرت هــای 
ــنگین  ــیار س ــکان دارد بس ــان ام ــی آن ــای اجرای ــد و ضمانت ه ــت دارن ــاد را در دس ــن نه ــز ای قهر آمی
باشــد. در قانــون اساســی برخــی از کشــورها، بــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت. بــرای نمونــه، می تــوان 
بــه اصالحیــه هشــتم قانــون اساســی محلــی فرانســه اشــاره کــرد کــه مقــرر مــی دارد: »ضمانــت اضافــی 
نبایــد الزم باشــد و نبایــد جــزای نقــدی اضافــی پرداخــت شــود و پاســخ قانونــی بی رحمانــه یــا غیــر 
ــی  ــه، نشــان دهنده ممنوعیــت پاســخ قانون ــن اصالحی ــی ای ــارت ابتدای ــد وارد شــود.« عب معمــول نبای
بیــش  از انــدازه اســت. نبــود ضمانــت اجــرا را بــه مرحلــه تصویــب قانــون می تــوان مربــوط دانســت کــه 

قانــون اساســی بــه قانون گــذار عــادی خطــاب کــرده اســت. 
ــت  ــر اهمی ــا ب ــه آن ه ــق ب ــی متعل ــخ قانون ــات اداری و پاس ــن تخلف ــه، در تعیی ــوق فرانس در حق
راســتا،  ایــن  در  تعیین شــده  خط مشــی های  و  اصــول  می شــود.  تأکیــد  ایالت هــا  اســتقالل 
ــا  ــه ایالت ه ــد ک ــد می کن ــف اســت و تأکی ــای مختل ــذاران در ایالت ه ــده اســتقالل قانون گ تضمین کنن
می تواننــد ســطح پاســخ های قانونــی ، ارزش هــای جامعــه و سیاســت تعییــن پاســخ قانونــی را مشــخص 
ــی  ــی الزام ــخ قانون ــن پاس ــی را در تعیی ــت خاص ــول سیاس ــتم، قب ــه هش ــن  رو، اصالحی ــد. از ای کنن
ــْب  ــه متناس ــد ک ــاب کنن ــی را انتخ ــی، منطق ــخ قانون ــن پاس ــد در تعیی ــا می توانن ــد و ایالت ه نمی کن
ــت شــرایطی، مجــاز  ــا رعای ــه ب ــوان ک ــن عن ــا ای ــد ب ــد. در کل، قانون گــذار نمی توان تشــخیص می دهن

1. اسپیرو، هربرت و دیگران، توتالیتاریسم، ترجمه: هادی نوری، تهران: شیرازه کتاب، چاپ دوم، 1391، ص 122.

2. همان، ص 123.
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ــوق  ــدوده حق ــه مح ــده ب ــال واردش ــرای اعم ــت، ب ــال و رفتارهاس ــورد اعم ــذاری در م ــه قانون گ ب
عمومــی، پاســخ قانونــی تعییــن کنــد. ایــن ممنوعیــت، هــم بــه نــوع پاســخ قانونــی و هــم بــه میــزان آن 
ــه هــر صــورت  ــی، ب ــر قانون ــرای هــر عمــل غی ــد ب ــن  ترتیــب، قانون گــذار نمی توان ــه ای برمی گــردد. ب

کــه بخواهــد، پاســخ قانونــی تعییــن کنــد. 
ــد،  ــه تشــخیص می ده ــی ک ــر میزان ــه ه ــی را ب ــاز نیســت پاســخ قانون ــذار مج ــن قانون گ هم چنی
ــب  ــب را تناس ــن تناس ــان ای ــت. حقوق دان ــب اس ــل تناس ــت اص ــه رعای ــزم ب ــه مل ــد، بلک ــن کن تعیی
ــذار  ــی، قانون گ ــن پاســخ قانون ــرای تعیی ــس ب ــد. پ ــی نامیده ان ــا تناســب در سیاســت تقنین ــی ی قانون
بایــد تمــام واقعیت هــای انســانی و اجتماعــی و معیارهــای علمــی مربــوط بــه قانون گــذاری را در نظــر 
ــکار و  ــت ان ــدازه قابلی ــش  از ان ــی بی ــل پاســخ های قانون ــه دلی ــوازی ب ــذاری م ــوم قانون گ ــرد. مفه بگی

مــردود شــدن را دارد.
در بیش تــر آثــار مربــوط بــه فلســفه حقــوق، بــه اســتفاده کم  تــر یــا »اســتفاده بــه عنــوان آخریــن 
ابــزار« از حقــوق و لــزوم توجیــه مداخلــه )بــه مفهــوم ایجــاد ممنوعیــت( و حــذف قوانیــن زایــد تأکیــد 
ــن  ــر ای ــد. ب ــد ش ــز محــدود خواه ــرا نی ــن اج ــود، تضمی ــون محــدود ش ــر وضــع قان شــده اســت. اگ
ــن،  ــا وجــود ای ــل دارد. ب ــق کام ــا فلســفه لیبرالیســم تطبی ــی ی ــا کمینه گرای ــن موضــوع ب اســاس، ای
ــاق  ــت اجــرا انطب ــا کاهــش ضمان ــوارد، ب ــد، در همــه م ــن زای ــی حــذف قوانی ــه نظــر می رســد مبان ب
ــت  ــه الجــرم ضمان ــاده  )افراطــی( ک ــذاری زی ــرا قانون گ ــی نیســت؛ زی ــه آن کاف ــرای توجی ــدارد و ب ن
اجــرای زیــاده را نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت، مبانــی کاهــش توســل بــه حقــوق عمومــی را نادیــده 
می گیــرد، ولــی در ایــن مرحلــه، موضوعــی بــه هنجــار رســمی تبدیــل می شــود و نظــام عدالــت، ملــزم 

بــه اجــرای قانــون اســت. 
بــرای توجیــه حــذف قوانیــن زیــاده، ناخــودآگاه بــه توجیــه ضمانــت اجــرا می رســیم. در ایــن مــورد، 
ــه تحمیل شــونده  ــاک و ناگــوار نســبت ب ــی، موضوعــی مضــر، دردن ــه طــور کل ــت اجــرا ب چــون ضمان
تلقــی می شــود، ایــن پرســش مطــرح اســت کــه چــه چیــزی تحمیــل ضمانــت اجــرا را بــرای مــردم 

ــد؟ ــه می کن توجی
ــه  ــد. ب ــد آم ــه کار خواه ــز ب ــد نی ــن زای ــه حــذف قوانی ــن پرســش، در توجی ــه ای ــر پاســخی ب ه
صورتــی کــه هــر قــدر توجیــه ضمانــت اجــرا، ســهل تر باشــد، اعمــال قانــون نیــز آســان تر خواهــد بــود 
ــل، در صــورت ســخت گیری در توجیــه  ــد دشــوارتر می شــود. در مقاب و در نتیجــه، حــذف قوانیــن زای
ــا مانــع کم  تــری مواجــه اســت و ســریع تر  وضــع ضمانــت اجــرا و تأکیــد بــر محــدود بــودن آن نیــز ب
ــه دســت  ــی، توجی ــرش پاســخ های حداقل ــس از پذی ــن حــال، پ ــا ای و وســیع تر اجــرا خواهــد شــد. ب
ــای  ــردن ضمانت ه ــت، محــدود ک ــن حال ــد شــد. در ای ــز دشــوار خواه ــا نی ــن حداقل ه کشــیدن از ای

اجرایــی کمینــه دشــوار خواهــد شــد.
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ــه  ــه ب ــی، توج ــت حداقل ــود دول ــر وج ــد ب ــوازی بای ــذاری م ــکل قانون گ ــت از مش ــرای برون رف ب
فلســفه اصــل تفکیــک قــوا، حــذف دیوان ســاالری زایــد و ناکارآمــد حقــوق عمومــی تأکیــد شــود. در 

ــم کــرد. ــه بحــث تحــول در ســاختار اشــاره خواهی ــا ب ــن مؤلفه ه ــو ای پرت

بند اول ـ نیاز به وجود دولت حداقلی
ــا  ــت ب ــد و دول ــوق«1 می نامن ــر حق ــی ب ــت مبتن ــارات محــدود را »دول ــت دارای اختی ــروزه دول ام
ــه   ــی ب ــت حداقل ــان شــب( می گوینــد.3 دول ــت  نگهب ــی«2 )دول ــت حداقل کارکردهــای محــدود را »دول
عنــوان ســازمانی حمایتــی کــه وظیفــه ایجــاد آرامــش و نظــم در جامعــه را بــر عهــده دارد، بــه شــکل 
آشــکاری از صحنــه مدیریــت اجتماعــی دور شــده و بــه  عنــوان مصــداق عینــی دولتــی کوچک شــده، 

ــر امــور اجتماعــی قــرار داده اســت.  ــر محــور نظاره گــری ب رســالت اصلــی خــود را ب
اندیشــه های سیاســی مختلفــی در فلســفه لیبرالیســم نیــز مؤیــد ایــن ادعاســت کــه از آن  جملــه 
ــت  ــه دول ــاد ب ــا اعتق ــا ب ــری آن ه ــی فک ــه مبان ــرد ک ــاره ک ــیک اش ــای کالس ــه لیبرال ه ــوان ب می ت
حداقلــی مشــخص می شــود؛ دولتــی کــه کارکردهــای آن، بــه حفــظ نظــم داخلــی و امنیــت شــخصی 
ــرد اســتنباط  ــر ف ــی منفــی هم چــون نبــود محدودیت هــا ب محــدود اســت. آن هــا آزادی را در واژه های

می کننــد.
هم چنیــن راســت گرایان نــو، دولــت را نوعــی از فشــار و نبــود آزادی می داننــد و معتقدنــد 
جمع گرایــی، خالقیــت فــردی را محــدود و عــزت نفــس و مناعــت طبــع را تضعیــف و سســت می کنــد. 
رابــرت نوزیــک در دفــاع از دولــت حداقلــی، آن را بهتریــن چارچــوب بــرای فراهــم  کــردن آرمان شــهر 
ــت، آن  ــن اس ــه ممک ــی ک ــا جای ــراد، ت ــداد اف ــن تع ــد بیش  تری ــازه می ده ــه اج ــی ک ــد؛ دنیای می دان
ــوی  ــه الگ ــه ب ــا توج ــی ب ــوص آزادی و پدر مآب ــد. وی در خص ــی کنن ــد، زندگ ــه می خواهن ــه  ک  گون
دولــت حداقلــی و کارکــرد حفاظتــی آن از حقــوق و آزادی هــای فــردی در قبــال عوامــل بیرونــی، بــر 
»خودمالکیتــی«  تأکیــد شــدیدی دارد و از دولــت حداقلــی دفاعــی گســترده  می کنــد کــه در آن، نیــاز 
ــرد.  ــرار می گی ــدی ق ــت بع ــردی، در اولوی ــوق ف ــر حق ــه ارزش برت ــی نســبت ب ــه ســاختارهای جمع ب
پــس در اندیشــه فردگرایــی لیبــرال و اختیارگــرا، بــا برداشــت منفــی از آزادی، بــر اســتقالل فــردی و 

ــود. ــد می ش ــت تأکی ــه دول ــی و مداخل بی طرف

1-Minimal states.

2-Nightwatchman states.

3--Self-ownership.
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هم چنیــن فردریــش فــون هایــک، از فالســفه لیبــرال معتقــد اســت بــرای رســیدن بــه توســعه و 
رشــد واقعــی بایــد موانعــی را از میــان برداشــت کــه حکومــت بــر ســر راه آزادی فــرد ایجــاد می کنــد، 
قــدرت حکومــت را بــه حداقــل رســاند و توانایی هــای فــرد و جامعــه را تقویــت کــرد. هایــک، عظمــت 
ــوع  ــه معنــای نبــود اجبــار خارجــی دانســته و مخالــف هــر ن تمــدن غــرب را مدیــون آزادی منفــی ب
قاعــده غیرخودجــوش، برنامه ریزی شــده و پدرمآبانــه اســت. وی، اصــل اساســی تمــدن غربــی را آزادی 
فــردی می دانــد و بــاور دارد کــه ممکــن اســت قوانیــن خودســرانه ای کــه دولــت وضــع کــرده اســت، 

موجــب تهدیــد آزادی فــرد شــوند. 
هایــک، میــان دو قانــون یعنــی قواعــد رفتــار عادالنــه و فرمان نامه هــای حقوقــی تفکیــک می کنــد. 
قانــون واقعــی کــه محصــول آزادی و اخــالق ناهــی اســت، بــه معنــای نخســت نیســت و بایــد بازدارنــده 
باشــد، بــه ایــن صــورت کــه قانــون واقعــی مصــوب مجلــس، ضامــن آزادی فــردی و زندگــی خصوصــی 
ــی،  ــا ناه ــی ی ــون منف ــد. قان ــدود می کنن ــرد را مح ــی، آزادی ف ــای حکومت ــی فرمان نامه ه ــت، ول اس
ــا توســل بــه ایــن قوانیــن بازدارنــده، پاســداری از  ضامــن تمامیــت آزادی فــرد اســت و دولــت بایــد ب

ــرد و آزادی او را تأمیــن کنــد. حوزه هــای خصوصــی زندگــی ف

بند دوم ـ لزوم رعایت اصل تناسب
تصمیم گیری هــای مقامــات عمومــی در زمینــه قانون گــذاری بایــد معقــول، منطقــی و توجیه پذیــر 
باشــد. در ایــن صــورت، تعییــن خط مشــی، سیاســت گذاری و تصمیم گیــری را می تــوان کارآ و 
اثربخــش دانســت. از ایــن  رو، برخــی از »اصــل تناســب« در حقــوق ســخن گفته  انــد. »اصــل تناســب بــه 
دنبــال ایجــاد رابطــه منطقــی میــان تصمیمــات متخــذه و اهدافــی اســت کــه مقــام عمومــی بــر اســاس 
آن تصمیــم می گیــرد. لــذا بایــد رابطــه معقولــی بیــن نتایــج حاصلــه و ابــزار مورداســتفاده و تصمیــم 

اتخــاذی وجــود داشــته باشــد«.1
از نظــر لغــوی، »اولتیمــا رتیــو« از دو واژه »اولتیمــا« کــه در التیــن بــه معنــای آخریــن، دورتریــن 
یــا بیش  تریــن کنتــرل از راه دور اســت و هم چنیــن از واژه »رتیــو« بــه معنــای چــاره یــا ملجــأ و مــأوا 
تشــکیل شــده اســت کــه بــه طــور معمــول، ایــن ترکیــب در برگــردان بــه فارســی، »چــاره آخریــن« 
ــدرو  ــوی2 و پ ــد ژون فرانس ــار، آرم ان ــرای اولین ب ــب را ب ــن ترکی ــود. ای ــا می ش ــی( معن ــاره نهای )چ
کادرون3 اســپانیایی بــه کار گرفتنــد و در متن هــای نظامــی از آن اســتفاده کردنــد، امــا از نظــر حقوقــی، 
ــرد  ــم کارب ــن عل ــای ای ــه در بســیاری از حوزه ه ــه ای اســت ک ــم پای ــن چــاره«، از مفاهی اصــل »آخری

1. هداونــد، مهــدی و علــی مشــهدی، اصــول حقــوق اداری در پرتــو آرای دیــوان عدالــت اداری، تهــران: خرســندی، 

چــاپ اول، 1389، ص 123.

2-Armand-Jean.

3-Pedro Calderón.
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فراوانــی دارد. بــرای مثــال، اگــر در حقــوق کار، کارفرمــا بــه  صــورت غیــر عــادی، قــرارداد را فســخ کنــد، 
بــه اصــل گفته شــده توســل جســته اســت؛ زیــرا ایــن نظــر پذیرفتــه شــده کــه تقابــل بیــن کارگــر و 
ــن  ــی اصــل »آخری ــرد عموم ــن کارب ــن اصــل اســت. بیش  تری ــق ای ــوق کار، از مصادی ــا در حق کارفرم

ــت.  ــوان یاف ــذاری می ت ــًا در قانون گ ــاره« را اساس چ
ــای  ــیاری از تصمیم ه ــه و در بس ــذاری کمین ــای قانون گ ــب، مبن ــل تناس ــان، اص ــوق آلم در حق
ــه  ــی ب ــه توســل حداقل ــه شــده اســت ک ــن مســئله پذیرفت ــدرال آلمــان،1 ای ــون اساســی ف دادگاه قان
ــا  ــد. ب ــب باش ــای مناس ــتای تصمیم گیری ه ــد در راس ــی بای ــی افراط ــای اجرای ــن و ضمانت ه قوانی
ــان  ــر حقوق دان ــی از منظ ــوق عموم ــول حق ــن اص ــی از مهم تری ــده، یک ــب گفته ش ــه مطال ــه ب توج
آلمانــی، اصــل تناســب اســت کــه در حقــوق عمومــی ایــن کشــور ریشــه دارد و از اصــل دولــت حقوقــی2 
ــه  عنــوان  ــون اساســی ب ناشــی شــده اســت. اصــل دولــت حقوقــی در بنــد ســوم از اصــل بیســتم قان
یکــی از حقــوق بنیادیــن افــراد بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. محتــوای ایــن اصــل، شــهروندان را 
ــب  ــب، به مرات ــل تناس ــن، اص ــر ای ــا ب ــد. بن ــد می دان ــخصی بهره من ــای ش ــت، از آزادی ه ــر دول در براب
ــه وضــع و  ــون در مرحل ــه قان ــد ک ــف می کن ــت را مکل ــوق، دول ــه حق ــت کمین ــر از اصــل دخال بیش  ت

ــد. ــی نشــان ده ــای مناســب و عقالی ــر شــهروندان، واکنش ه ــرا، در براب اج
امــروزه اندیشــمندان حقــوق بشــر کــه تضمیــن آزادی هــای فــردی و اجتماعــی انســان را از تعهــدات 
ــد  ــوق تأکی ــه حق ــی در عرص ــک و حداقل ــت کوچ ــود دول ــرورت وج ــر ض ــته اند، ب ــام داری دانس بِه زم
می کننــد. بــا رســوخ دیدگاه هــای لیبــرال و حقــوق بشــری در سیاســت جنایــی کــه اندیشــه حداقلــی 
 کــردن را در ســر دارد، چالــش ناتمــام گســترش حقــوق عمومــی هم چنــان ادامــه دارد؛ زیــرا حمایــت 
از آزادی هــای مثبــت مســتلزم دخالــت دولــت اســت کــه بخشــی از آن بــه  ناچــار در صالحیــت و قلمــرو 

قانون گــذار کیفــری قــرار خواهــد گرفــت.
از ایــن نمونــه، بایــد بــه بســیاری از کشــورهای امریــکای شــمالی و اروپایی اشــاره کــرد. داگالس 
هوســاک بیش  تریــن ســهم را در هشــدار دهی و نظریه پــردازی نســبت بــه انــدازه گســترده 
ــیاری از  ــت.3 بس ــته اس ــده داش ــر عه ــی ب ــطح جهان ــی در س ــکا و حت ــری در امری ــن کیف قوانی
گفتمان هــای معاصــر دربــاره قانون گــذاری افراطــی، حــدود چهــل ســال پیــش بیــن لــرد دولیــن4 
و اچ. ای. آل. هــارت5 دربــاره اجــرای اخــالق6 صــورت گرفتــه بــود. برخــی از دیدگاه هــا، بــه تجویــز 

1-German federal constitutional court.

2-Rechtsstaat-priciple.

3. هوساک، داگالس، جرم انگاری افراطی، ترجمه: محمدتقی نوری، تهران: مجد، چاپ اول، 1390.

4-Lord devlin

5-H.A.L.hart.

6-Enforcement of morality.
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ــه  ــتند توج ــاور داش ــا ب ــر آن ه ــی بیش  ت ــتند، ول ــل داش ــذاری تمای ــوزه قانون گ ــی1 در ح بی اخالق
بــه اصــل »ضــرر« الزم اســت. 

ــد  ــی همانن ــی بنامیــم کــه شــامل رفتارهای ــی را حصارهــای اخالق شایســته اســت چنیــن گفتمان
ــت  ــاره ماهی ــا درب ــیاری از مجادله ه ــال، بس ــن ح ــا ای ــود. ب ــن می ش ــقط جنی ــی و س هم جنس گرای
غیــر اخالقــی ایــن رفتارهــای ممنوع شــده هم چنــان وجــود دارد و ذهــن فالســفه حقــوق را بــه خــود 
ــر  ــه نظ ــه ب ــردد ک ــی بازمی گ ــه مصوبات ــا ب ــیعی از محدودیت ه ــم وس ــت. حج ــاخته اس ــغول س مش
می رســد بــا اخــالق ارتبــاط اندکــی دارنــد. نظریه پــردازان بــا ایــن نکتــه موافقنــد کــه حقــوق عمومــی 
ــای  ــه گونه ه ــد ک ــر مخالفن ــن ام ــا ای ــا ب ــد، ام ــالق باش ــده اخ ــته، تضمین کنن ــور پیوس ــه  ط ــد ب بای

ــند.2 ــا باش ــتفاده از محکومیت ه ــته اس ــا، شایس ــف رفتاره مختل
ــون  ــتفاده از وضــع قان ــت در اس ــد محدودی ــی، سرســختانه، نیازمن ــوق عموم ــی، حق ــور کل ــه ط ب
اســت. امریــکا بــه  واســطه نبــود توافــق در اِعمــال ایــن محدودیــت کاربــردی، بــا چالــش قانون گــذاری 
حداکثــری مواجــه شــده اســت. مطابــق برآوردهــای انجام شــده، بیــش از ســیصد هــزار قانــون فدرالــی 
وجــود دارد کــه وضــع آن هــا حاصــل تالش هــای ترکیبــی بیــش از نهــاد فدرالــی در سراســر امریکاســت. 
احتمــااًل نزدیــک بــه هشــت هــزار عنــوان قانــون در حقــوق انگلیــس وجــود دارد. ایــن تعــداد هم چنــان 
ــش شــمار  ــری در افزای ــذاری حداکث ــده قانون گ ــوند. پدی ــو می ش ــدرت لغ ــه  ن ــه  رشــد اســت و ب رو ب
قربانیــان و نقــض آزادی هــای فــردی و عمومــی شــهروندان نیــز نقــش دارد. در امریــکا، در ســال 2019 
میــالدی، بیــش از دو میلیــون نفــر در ندامتگاه هــا و زندان هــا بــه ســر می بردنــد. ایــن آمــار در قیــاس 
ــد  ــراد را نشــان می ده ــا و نقــض آزادی اف ــت زندان ه ــری جمعی ــار براب ــش چه ــا ســال 1980، افزای ب
کــه از هــر  صــد هــزار نفــر، 628 نفــر در زنــدان  هســتند. مطابــق برآوردهــای آمــاری، از هــر بیســت 
ــا  ــی ی ــات زندگــی خــود در زندان هــای ایالت ــدن اوق ــه گذران ــر محکــوم ب ــک نف ــی، ی کــودک امریکای
ــری  ــذاری حداکث ــانه های قانون گ ــار و نش ــده از آث ــری تکان دهن ــا تصوی ــت.3 این ه ــدرال امریکاس ف

اســت. 
ــا چالــش قانون گــذاری حداکثــری مواجــه هســتند و درصــدد رفــع آن  کشــورهای اروپایــی نیــز ب
ــری  ــالت نظ ــت: »تأم ــده اس ــا آم ــی اروپ ــام پارلمان ــذاری نظ ــزارش قانون گ ــه گ ــد. در مقدم برآمده ان
ــه  ــتانه ک ــرال و بشردوس ــد لیب ــزش جدی ــز انگی ــی و نی ــوم قضای ــی، عل ــوم اجتماع ــان عل دانش پژوه
ــی  ــای حقوق ــئوالن نظام ه ــه مس ــی را ب ــای نوین ــت، بینش ه ــن اس ــرو گرفت ــال نی ــه، در ح در جامع
ــی حــذف  ــه فرع ــش کمیت ــزارش، نق ــن گ ــا داده اســت. در ای ــن نظام ه ــف بســیار ای درخصــوص ضع

1-immorality.

 2-Husak, D., limitations of criminalization and the general part of the criminal law, in criminal law theory doctrines of

the central part, edited by: Stephen shute and A. P. simester, Oxford: Oxford university press, first published, 2002, p. 20

3-Husak, Op.cit., p. 21.
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قوانیــن زایــد بنیــادی تلقــی شــده اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه حــوزه بالقــوه فعالیــت نظــام حقوقــی و 
ــوط  ــادی از رهگــذر تصمیم هــای مرب ــا حــد زی ــت، ت ــر دیگــر نظام هــای کنتــرل و حمای ــات مؤث امکان
ــی مجــدد حقــوق  ــرای تحــول و ارزیاب ــادی ب ــی زی ــل زیربنای ــه قانون گــذاری تعییــن می شــود. دالی ب
عمومــی در راســتای حداقلی کــردن ایــن شــاخه حقــوق ارائــه شــده اســت. تردیــد در مســئله ای کــه 
ــر و  ــه خط ــاری ک ــر رفت ــه در براب ــت جامع ــول اس ــا معق ــت: آی ــه اس ــن نمون ــد، از ای ــه می آی در ادام
آســیب آشــکاری بــرای ارزش هــای اجتماعــی نــدارد، اقدامــی رســمی انجــام ندهــد؟ هم چنیــن تأکیــد 
ــت  ــز در موقعی ــن آزادی ج ــه ای ــود ک ــی می ش ــدگاه منته ــن دی ــه ای ــه ب ــردی ک ــر آزادی ف ــّدی ب ج
ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــه  عن ــد ب ــی نبای ــوق عموم ــه حق ــود و این ک ــدود ش ــد مح ــراری نبای ــاًل اضط کام
ــه کار  ــران ب ــه دیگ ــه علی ــی از جامع ــک بخش های ــا ایدئولوژی ــی ی ــی، دین ــای اخالق ــل عقیده ه تحمی

بســته شــود«.1
ــن  ــه ای ــدارد. از جمل ــاز ن ــه قانون گــذاری نی ــه نظــر می رســد کــه هــر حــوزه ای ب ــن، ب ــر ای ــا ب بن
ــه  ــت ک ــی اس ــا حوزه های ــت. این ه ــاره داش ــات اش ــی و اخالقی ــم خصوص ــه حری ــوان ب ــا می ت حوزه ه
ــورد  ــت بی م ــه دخال ــت، ب ــران وق ــا حکم ــی ی ــزب سیاس ــه ح ــری از اندیش ــا اثرپذی ــت ب ــن اس ممک
قانون گــذار منتهــی شــود و موجبــات نقــض حقــوق و آزادی هــای فــردی را فراهــم آورنــد. نظریه پــردازان 
بــا ایــن نکتــه موافقنــد کــه حقــوق عمومــی بایــد بــه  طــور پیوســته، تضمین کننــده اخــالق باشــد، امــا 
ــا ایــن امــر مخالفنــد کــه گونه هــای مختلــف رفتارهــا، شایســته اســتفاده از مداخلــه دولــت باشــند.  ب
ــر  ــه تعبی ــه می شــود و ب ــر گفتمان هــای اجتماعــی تکی ــی، ب در نظام هــای مردم ســاالر، در ُبعــد تقنین
ــن  ــت. در ای ــه اس ــن جامع ــای میانگی ــی از انتظاره ــت، تابع ــوع حکوم ــن ن ــذاری در ای ــر، قانون گ دیگ
ــد و  ــا می کنن ــم نقشــی بســزا ایف ــت حاک ــه هیئ ــا ب ــن انتظاره ــال ای ــی در انتق ــای مدن ــان، نهاده  می

منعکس کننــده واقعــی مطالبــات عامــه مردمــی، اعــم از موافقــان و مخالفــان هســتند.
ــه معنــای خــاص، تضمیــن فضایــی اســت کــه در آن، هــر  در رویکــرد لیبــرال، وظیفــه قوانیــن ب
ــر  ــم ســازگاری داشــته باشــند.2 ه ــا ه ــف ب ــای مختل ــد و آزادی ه ــل خــود حرکــت کن ــه می کــس ب
چنــد حقــوق عمومــی در ذات و ماهیــت خــود، نظامــی ســلطه گر اســت، قانون گــذاری در ایــن بخــش 
ــردی انجــام شــود.  ــرای حمایــت از آزادی هــای ف ــا منفــی ب ــه  صــورت مثبــت ی ــد ب از حقــوق می توان
لیبرالیســم در کل، بــر اولویــت آزادی نســبت بــه برابــری و عدالــت اجتماعــی تأکیــد می کنــد و آزادی 
ــرال  ــت لیب ــون دول ــد. چ ــه آن می دان ــت یابی ب ــیله دس ــت را وس ــری و عدال ــی و براب ــدف اصل را ه
ــط  زیســت  ــی، محی ــف اقتصــادی، اجتماع ــای مختل ــه در زمینه ه ــف مداخل ــدار، حــق و تکلی جامعه م
ــد  ــود، نیازمن ــده خ ــای تأییدش ــظ ارزش ه ــرای حف ــده دارد، ب ــر عه ــر را ب ــوق بش ــت از حق و حمای

ــا، ترجمــه: واحــد ترجمــه مرکــز مطالعــات توســعه قضایــی، تهــران: سلســبیل، چــاپ اول،  1.گــزارش قانون گــذاری اروپ

1384، صــص 4 و 5.

2. شمس، عبدالحمید، مقررات زدایی، تهران: سمت، چاپ اول، 1381، ص 14.

مبانی و آثار قانون گذاری موازی
 و ضــرورت برون رفت از آن
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ــق  ــا تحق ــوزه آزادی ه ــت در ح ــت دول ــه مثب ــا مداخل ــه ب ــت ک ــترده اس ــد و گس ــذاری جدی قانون گ
می یابــد. 

بند سوم ـ لزوم توجه به فلسفه اصل تفکیک قوا
ــرار  ــقوط و زوال ق ــیبی س ــی را در سراش ــوق عموم ــوا، حق ــک ق ــه تفکی ــه اندیش ــی ب بی توجه
می دهــد. از ایــن  رو، گفتــه شــده اســت کــه »فــارغ از ارزش هــای روش شناســی و متدولوژیــک، بــدون 
ــوق  ــد حق ــم قواع ــه موضــوع تنظی ــی ک ــده، هنگام ــای کنترل کنن ــوا و ســایر نهاده ــک ق وجــود تفکی
ــد.«1   ــه از خــود نشــان ده ــره ای خشــن و افراطــی و مداخله گران ــد چه ــت می توان ــد، حکوم ــش آی پی
در یــک ســاخت سیاســی نامناســب و بی بهــره از دادگســتری مســتقل و اصــل تفکیــک قــوا می تــوان 
ــا حــوزه عمومــی و خصوصــی  ــرای محدود کــردن حق هــا و آزادی هــای مرتبــط ب از حقــوق عمومــی ب

مــردم ســوء اســتفاده کــرد.2
هم چنیــن بــر اثــر تداخــل وظایــف نهادهــای گوناگــون حکومــت در امــور یکدیگــر، نظــم 
قانون گــذاری در حقــوق عمومــی بــر هــم می خــورد و هماننــد آن چــه در ایــراِن امــروز شــاهد هســتیم، 
ــی اســت  کــه »وجــود  ــن در حال ــه رو خواهیــم شــد. ای ــف قانون گــذاری روب ــا تعــدد نهادهــای مختل ب
ــاد واحــد  ــک نه ــه ی ــذاری ب ــارات قانون گ ــض اختی ــذاری باعــث تفوی ــوا در مســئله قانون گ تفکیــک ق
ــت و از  ــد گرف ــده خواه ــر عه ــا را ب ــا، محدودیت ه ــری بنیان ه ــه به کارگی ــود ک ــس می ش ــی مجل یعن

ــرد«.3 ــد ک ــری خواه ــن جلوگی ــازمان ها در تقنی ــوا و س ــر ق ــت دیگ دخال
اصــول کلــی در هــر شــاخه از علــم حقوقــی در رأس سلســله مراتب هــرم آن نظــام قــرار دارنــد. هــر 
اصــل بــه طــور طبیعــی بــا اســتثنائاتی روبه روســت و در طــول زمــان نیــز شــاهد تغییراتــی بــه تناســب 
تحــوالت سیاســی و اجتماعــی جوامــع اســت. اصــل تفکیــک قــوا بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن اصــول 
در حــوزه حقــوق عمومــی، از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و بــا وجــود تحوالتــی کــه از ســر گذرانــده 
اســت، هم چنــان در الگوهــای مختلــف حکمرانــی، بــرای ترســیم و نظم بخشــی بــه قــوا اهمیــت دارد و 

در ارتبــاط بیــن آن هــا و تعییــن وظایفشــان اثرگــذار اســت. 
ــای  ــی و رویه ه ــون اساس ــول قان ــی از اص ــن برخ ــن بی ــارض بنیادی ــران، تع ــی ای ــام حقوق در نظ
متعــارض بــا ایــن قانــون، در عمــل، اصــل تفکیــک قــوا را بــا چالش هایــی روبــه رو ســاخته اســت کــه 
ــی  ــوا گاه ــن ق ــوازن بی ــادل  و ت ــق تع ــرای تحق ــه ب ــا این ک ــدارد. ب ــی ن ــام داری هم خوان ــا روح بِه زم ب
ممکــن اســت حتــی وظایــف اصلــی یــک قــوه بــه طــور اســتثنایی بــه قــوه دیگــری ســپرده شــود، امــا 
ایــن امــر بــه معنــی خــروج بــی حــد و حصــر از اصــل نیســت و همــواره توجیهــی بــرای آن وجــود دارد.

1-Rachel, E. barkow, “seperation of powers and the criminal law”, Stanford law review, 2010, Vol. 58, No. 58, p. 1034

2. نوبهــار، رحیــم، حمایــت حقــوق کیفــری از حوزه هــای عمومــی و خصوصــی، تهــران: جنــگل جاودانــه، چــاپ اول، 

1387، ص 187.

3. شمعی، محمد و سارا شهباز، حقوق اداری تطبیقی، تهران: کاوشیار، چاپ اول، 1395،ص46
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بند چهارم ـ حذف نهادهای موازی قانون گذاری
ــا بهتــر بگوییــم کشــورهای توســعه یافته  اصــواًل در مقایســه میــان کشــورهای شــمال و جنــوب ی
ــی ها  ــی خط مش ــود برخ ــه وج ــویم ک ــه می ش ــعه متوج ــال توس ــا در ح ــده ی ــورهای عقب مان و کش
موجــب پیدایــش نهادهــای مــوازی قانون گــذاری در جهــان ســوم می شــود کــه اصــواًل در کشــورهای 
ــف و  ــا وظای ــی ب ــا شــکل گیری نهادهای ــا نیســت. موازی ســازی ی ــرای وجــود آن ه ــی ب ــی، دلیل صنعت
ســاختار مشــابه در عــرض دیگــر نهادهــا و ســازمان های صالحیــت دار در قانون گــذاری بــه پارادایمــی 
رایــج در حقــوق عمومــی ایــران تبدیــل شــده اســت. ایــن امــر بــا اصــل تفکیــک قــوا در تعــارض قــرار 
دارد کــه وظایــف مشــخصی را بــرای قــوه مقننــه در راســتای تحقــق بِه زمــام داری تعریــف کــرده اســت. 
تعــدد نهادهــای قانون گــذار بــه تجویــز قانــون اساســی یــا خــروج از صالحیــت ایــن دســتگاه ها در امــر 
تقنیــن بــه صــورت خودســر، انحصــار کارویــژه اصلــی مجلــس یعنــی قانون گــذاری را در نظــام مبتنــی 
ــع تشــخیص مصلحــت  ــر مجم ــی نظی ــازد. وجــود نهادهای ــه رو می س ــد روب ــا تردی ــوا ب ــک ق ــر تفکی ب

نظــام، شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، دولــت و مجلــس خبــرگان نمونــه آن اســت.
در ایــران، تشــخیص مصلحــت بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام واگــذار شــده اســت. مجمــع 
ــا  ــت، »ب ــی یاف ــوت قانون ــون اساســی ق ــال 1368 قان ــری س ــه در بازنگ ــام ک تشــخیص مصلحــت نظ
اختیاراتــی هم چــون کمــک بــه رهبــر در حــل معضــالت نظــام )بنــد  8 اصــل  110(، مشــورت بــه رهبــر 
در تعییــن سیاســت های کلــی نظــام )بنــد  1 اصــل  110(، ناظــر بــر حســن اجــرای سیاســت های کلــی 
نظــام اســت )بنــد  2 اصــل  110(. هم چنیــن انتخــاب یکــی از فقهــای شــورای نگهبــان بــه  عنــوان عضــو 
شــورای موقــت رهبــری )اصــل  111(، تصویــب برخــی از تصمیمــات شــورای موقــت رهبــری )اصــل 
 111(، مشــورت بــه رهبــری بــرای صــدور فرمــان بازنگــری در قانــون اساســی )اصــل  177(، عضویــت 
ثابــت در شــورای بازنگــری در قانــون اساســی )بنــد  3 اصــل  177( از دیگــر وظایــف و صالحیت هــای 

مجمــع تشــخیص مصلــت نظــام اســت.1
ــری  ــتور رهب ــه دس ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــی، مجم ــون اساس ــل 112 قان ــاس اص ــر اس ب
ــار  ــن اصــل، اختی ــت و متغیــر آن را مقــام رهبــری تعییــن می کنــد. ای تشــکیل می شــود و اعضــای ثاب
قانون گــذاری را بــه مجمــع واگــذار کــرده، امــا ایــن اختیــار تنهــا محــدود بــه مقــررات مربــوط بــه خــود 
اعضاســت و ایــن نهــاد، اختیــار وضــع قانــون را نــدارد؛ چــون اواًل خــالف اصــل تفکیــک قواســت و ثانیــًا در 
هیــچ جــای قانــون اساســی، حتــی در مــوارد اســتثنایی، ایــن امــر جــزو صالحیت هــای مجمــع شــناخته 
نشــده اســت. در فرمــان مــورخ 1368/2/4 امــام خمینــی بــه ریاســت جمهــوری وقــت بــرای بازنگــری 
ــرار می گرفــت و در  ــد در دســتور کار شــورای بازنگــری ق ــی کــه بای ــه موضوعات ــون اساســی، از  جمل قان
قانــون اساســی گنجانــده می شــد، ایــن موضــوع عنــوان شــده بــود: »مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 

1. مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسامی ایران، تهران: دادگستر، چاپ اول، 1387، ص 264.
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بــرای حــل معضــالت نظــام و مشــورت رهبــری بــه  صورتــی کــه قدرتــی در عــرض قــوای دیگــر نباشــد«.1
بنــا بــر ایــن، در هیــچ یــک از قوانیــن موضوعــه، صالحیــت قانون گــذاری بــرای مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام شــناخته نشــده اســت. بــا ایــن حــال، مطابــق رویــه ای کــه در ســال های اولیــه تشــکیل 
ــع تشــخیص مصلحــت  ــردازد. مجم ــون می پ ــه وضــع قان ــاد ب ــن نه ــم ای ــوز ه آن وجــود داشــت، هن
ــق  ــه طب ــت ک ــت ام ــت و امام ــار ناشــی از والی ــا اســتفاده از اختی ــی و ب ــام خمین ــا حکــم ام نظــام ب
ــوان  ــه عن ــرد، ب ــه می ک ــام وظیف ــان انج ــر ایش ــر نظ ــه زی ــه گان ــوای س ــت و ق ــی داش ــون اساس قان
نهــادی تشــکیل شــد کــه در تصویــب قانــون نقــش دارد. در واقــع، تشــکیل ایــن نهــاد بــرای تکمیــل 
شــورای نگهبــان بــود و تشــخیص و نظــرش، حاکــم بــر تشــخیص شــورای نگهبــان محســوب می شــد. 
پــس هــدف اولیــه از تشــکیل آن، رســیدگی بــه مصوباتــی بــود کــه شــورای نگهبــان آن هــا را خــالف 
شــرع تشــخیص مــی داد و مجلــس شــورای اســالمی پافشــاری می کــرد کــه وجــود ایــن مصوبــه بــرای 
مصلحــت نظــام جمهــوری اســالمی ایــران الزم اســت و وفــق تشــخیص شــورای نگهبــان عمــل کــردن، 
ــه  ــا هم ــد ت ــرح می ش ــخیص مصلحــت مط ــع تش ــده در مجم ــه یادش ــالف مصلحــت اســت. مصوب خ

نهادهــا از نظــر آن پیــروی کننــد. 
در نامه نگاری هــای امــام خمینــی و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در ســال های اولیــه تشــکیل 
مجمــع، هنــگام تصویــب آیین نامــه مجمــع، بــرای تأییــد آن، صالحیــت قانون گــذاری نیــز بــه مجمــع 
ــد  ــه گــردد: »مجمــع می توان ــل مــاده 10 آیین نامــه اضاف ــه ذی داد کــه ایشــان فرمــود ایــن عبــارت ب
طرح هــا و لوایــح را در هــر مرحلــه ای و نیــز موضوعــات و مســائل مهمــه دیگــر را بــا موافقــت اکثریــت 

مجمــع حاضــر در جلســات رســمی مــورد بررســی و تصمیم گیــری قــرار دهــد«.2
بــا مراجعــه بــه مذاکــرات شــورای بازنگــری قانــون اساســی نیــز می تــوان بــه ایــن نکتــه پــی بــرد 
ــود  ــن ب ــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ای ــن شــورا در زمین ــی ای ــه یکــی از دغدغه هــای اصل ک
کــه مبــادا ایــن نهــاد قــدرت قانون گــذاری پیــدا کنــد و در عــرض قــوای دیگــر درآیــد. بنــا بــر ایــن، 
ــی کشــور  ــذاری، خــارج از تشــکیالت تقنین ــت مجمــع در نظــام قانون گ ــه »موقعی ــوان گفــت ک می ت
بــوده و ایــن مجمــع در نهــاد رهبــری بــه  عنــوان مستشــار عالــی قــرار می گیــرد و بــه  عنــوان َحَکــم، 
بــه حــل اختــالف مجلــس و شــورای نگهبــان مبــادرت مــی ورزد.«3 بــا ایــن حــال، تصویــب برخــی از 
ــا تغییــر واژگان نگارش یافتــه توســط مجلــس  ــون اساســی ی ــه قان قوانیــن، پیــش از ورود ایــن نهــاد ب
شــورای اســالمی در زمــان حــل اختــالف بــا شــورای نگهبــان، مؤیــد خــروج مجمــع تشــخیص مصلحــت 

ــه واســطه ورود بــه حیطــه قانون گــذاری اســت.4 نظــام از صالحیــت و وظایــف خــود ب

1. همان.
2. همان، صص 258 به بعد.

3. ملک افضلــی، محســن، »جایــگاه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در فرآینــد قانون گــذاری«، حقــوق اســالمی، 
ســال دوازدهــم، 1385، شــماره  2، ص 196.

4. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسامی ایران، تهران: دادگستر، چاپ اول، 1383، ج 2، ص 455.
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ــذار  ــالب و بنیان گ ــر انق ــز رهب ــا تجوی ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــب، مجم ــن ترتی ــه ای ب
ــر همیــن  ــد. ب ــح دی ــب برخــی از قوانیــن، صال ــرای تصوی ــران، خــود را ب نظــام جمهــوری اســالمی ای
اســاس، چنــد قانــون نیــز تصویــب کــرد کــه از آن جملــه می تــوان بــه قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر، 
قانــون تعزیــرات حکومتــی و قانــون تعزیــرات حکومتــی امــور بهداشــتی و درمانــی اشــاره کــرد. دوران 
صالحیــت قانون گــذاری مجمــع دیــری نپاییــد و امــام خمینــی در نامــه ای خطــاب بــه اعضــای مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام در تاریــخ 1367/10/8 نوشــت کــه صالحیــت مجمــع، منحصــر بــه رســیدگی 
بــه اختالفــات میــان مجلــس شــورای اســالمی و شــورای نگهبــان اســت. در فرمــان 1368/2/4 امــام 
خمینــی بــه ریاســت جمهــوری وقــت بــرای بازنگــری قانــون اساســی از جملــه موضوعاتــی کــه بایــد 
در دســتور کار شــورای بازنگــری قــرار گیــرد و در قانــون اساســی گنجانــده شــود، ایــن موضــوع عنــوان 
ــه  ــرای حــل معضــالت نظــام و مشــورت رهبــری ب ــود: »مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ب شــده ب
صورتــی کــه قدرتــی در عــرض قــوای دیگــر نباشــد.«1 شــورای بازنگــری در قانــون اساســی، ایــن ایــده 

را در اصــل 112 قانــون اساســی بازتــاب داد.
ــه  ــذاری ب ــام در قانون گ ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــه مجم ــت ک ــوان گف ــی، می ت ــور کل ــه ط ب
ــد و  ــی می کن ــی نقش آفرین ــت های کل ــن سیاس ــام و تعیی ــالت نظ ــل معض ــب ح ــام در قال ــای ع معن
در قانون گــذاری بــه معنــای خــاص در مقــام حــل اختــالف بیــن مجلــس شــورای اســالمی و شــورای 
ــت مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در  ــن، موقعی ــر ای ــا ب ــی اســت. بن ــگاه قانون ــان دارای جای نگهب
ســاختار قانون گــذاری، خــارج از تشــکیالت تقنینــی کشــور اســت و ایــن مجمــع در نهــاد رهبــری بــه 
عنــوان مستشــار عالــی قــرار می گیــرد و بــه عنــوان َحَکــم بــه حــل اختــالف مجلــس شــورای اســالمی 

ــردازد.2 ــان می پ ــورای نگهب و ش
ــر  ــه قانون گــذاری ب شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی نیــز از دیگــر نهادهایــی اســت کــه امــروزه ب
خــالف اصــول می پــردازد. زمینــه تشــکیل ایــن شــورا بــا پیــام امــام خمینــی در ســال 1359 فراهــم 
شــد. در ســال 1361، هیئــت دولــت، الیحــه ای را بــا عنــوان »الیحــه تشــکیل شــورای عالــی انقــالب 
ــری  ــن الیحــه تصمیم گی ــورد ای ــس شــورای اســالمی در م ــا مجل ــاند، ام ــب رس ــه تصوی فرهنگــی« ب
ــالب  ــی انق ــورای عال ــکیل ش ــی، تش ــدور فرمان ــا ص ــی ب ــام خمین ــال 1363، ام ــت در س ــرد. عاقب نک
ــد  ــه تأیی ــه ب ــدون این ک ــن شــورا ب ــات ای ــی، مصوب ــام خمین ــه دســتور ام ــرد. ب ــالم ک فرهنگــی را اع
شــورای نگهبــان نیــازی داشــته باشــد، الزم االجراســت. حقوق دانــان در مــورد اختیــارات ایــن شــورا، 
ــن حــال،  ــا ای ــدارد. ب ــال وجــود ن ــن مق ــا در ای ــد کــه مجــال طــرح آن ه بحث هــای مختلفــی کرده ان
می تــوان گفــت کــه اقدامــات شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی از بــدو تشــکیل تــا کنــون بــر خــالف 

قانــون اساســی بــوده اســت.

1. مهرپور، پیشین، صص 263 به بعد.

2. ملک افضلی، پیشین، ص 94.
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ــالب  ــی انق ــورای عال ــی از ش ــروز، نام ــه ام ــا ب ــور، ت ــی کش ــام اداری و سیاس ــدی نظ در صورت بن
ــان  ــه می ــال 1368 ب ــدی آن در س ــه بع ــی 1358 و اصالحی ــون اساس ــگاه آن در قان ــی و جای فرهنگ
نیامــده اســت.1 بــا آن کــه ایــن شــورا بــر حســب رســالت ذاتــی خــود بایــد بــه تعییــن سیاســت گذاری 
فرهنگــی اقــدام کنــد و ایــن مســئله بارهــا از طــرف مســئوالن اعــالم شــده، امــا در برخــی مصوباتــش 
ــات  ــه ایجــاد حــق و تکلیــف حتــی در حــوزه حقــوق کیفــری دســت زده اســت. از مهم تریــن مصوب ب

ــن مــوارد اشــاره کــرد: ــه ای ــوان ب ایــن شــورا می ت
1. قانون مصادیق عناد و فساد اخالقی، مصوب جلسه 153 شورا در 1367؛

2. آیین نامه کمیته انضباطی دانشجویان و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی؛
3  مقررات شبکه های اطالع رسانی رایانه ای، مصوب 1380/1/1.

در هیــچ یــک از اصــول قانــون اساســی کشــور در مــورد ایــن نهــاد ســخنی بــه میــان نیامــده، در 
ــای  ــوای ســه گانه و نیروه ــه جــز ق ــم کشــور ب ــای مه ــر و نهاده ــورد شــوراهای مؤث ــه در م ــی ک حال

مســلح بحــث شــده اســت.2
مجلــس خبــرگان رهبــری، نمونــه دیگــری اســت. در خصــوص خبــرگان منتخــب مــردم )منــدرج 
در اصــل 107 قانــون اساســی(، اصــل 108 قانــون اساســی چنیــن مقــرر مــی دارد: »قانــون مربــوط بــه 
تعــداد و شــرایط خبــرگان، کیفیــت انتخــاب آن هــا و آییــن نامــه داخلــی جلســات آنــان بــرای نخســتین 
دوره بایــد بــه وســیله فقهــای اولیــن شــورای نگهبــان تهیــه و بــا اکثریــت آرای آنــان تصویــب شــود و 
بــه تصویــب نهایــی رهبــر انقــالب برســد. از آن پــس، هــر گونــه تغییــر و تجدیــد نظــر در ایــن قانــون و 

تصویــب ســایر مقــررات مربــوط بــه وظایــف خبــرگان در صالحیــت خــود آنــان اســت«.
تصویــب قانــون مربــوط بــه تعــداد و شــرایط خبــرگان و هم چنیــن کیفیــت انتخــاب آن هــا مطابــق 
ــادی مســتقل ســپرده شــده  ــوان نه ــه عن ــان ب ــای شــورای نگهب ــه فقه ــون اساســی ب اصــل 108 قان
ــب آن در  ــم کــه تصوی ــای ســندی بدانی ــه معن ــن اصــل ب ــدای ای ــون« را در ابت اســت.3 اگــر واژه »قان
صالحیــت قانون گــذار یــا مجلــس شــورای اســالمی اســت، بــه نظــر مــی رســد شــاهد خــروج از اصــل 
باشــیم. ایــن نظــر از آن جــا قــوت می گیــرد کــه پــس از کاربــرد واژه »قانــون«، از کلمــه »آیین نامــه 
داخلــی« اســتفاده شــده اســت. اگــر منظــور از قانــون، »مقــررات« بــود، کاربــرد ایــن واژه بــه تســامح 
ــل  ــای اص ــم در انته ــاز ه ــه ب ــرد ک ــوت می گی ــا ق ــر از آن ج ــن نظ ــود. ای ــه ش ــت پذیرفت می توانس

یادشــده، از کلمــه »قانــون« و پــس از آن، از »مقــررات« اســتفاده شــده اســت. 

1. شــریف، محمــد، »جایــگاه قانونــی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و مصوبــات آن«، پژوهــش حقــوق و سیاســت، 

ــز و زمســتان 1384، شــماره های  15 و 16، ص 220. ــم، پایی دوره هفت

2. زرشناس، شهریار، درباره دموکراسی، تهران: کتاب صبح، 1386، ص 102.

3. نیکــو نهــاد، حامــد،  اورنگــی، شــبنم، ســنجش آیین نامــه نویســی شــورای نگهبــان؛ مبانــی، قلمــرو و نظــارت پذیری، 

فصلنامــه علمــی پژوهش هــای نویــن حقــوق اداری، ســال دوم، شــماره ســوم، تابســتان 1399، ص12 بــه بعــد.
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بــه نظــر می رســد ایــن دو واژه نــه از ســر مســامحه، بلکــه بــه دقــت و در معنــای حقیقــی خــود 
ــن  ــا خــود ای ــان ی ــرگان توســط شــورای نگهب ــب قوانیــن مجلــس خب ــه تصوی ــد. توجی ــه کار رفته ان ب
نهــاد بــا فلســفه اصــل تفکیــک قــوا در تعــارض اســت. البتــه می تــوان نظــر دیگــری را پذیرفــت یعنــی 
کلمــه »قانــون« بــه معنــای »مقــررات« بــه کار رفتــه کــه بــا پذیــرش ایــن نظــر، شــورای نگهبــان و 
مجلــس خبــرگان بــه عنــوان نهــاد واضــع مقــررات عمــل می کنــد و ایــن موضــوع بــا علــت وجــودی 

اصــل تفکیــک قــوا در تعــارض نیســت.  
شــورای عالــی امنیــت ملــی، نمونــه  بعــدی اســت. واقعیــت آن اســت کــه بــا وجــود ســکوت قانــون 
اساســی و مشــروح مذاکــرات آن در خصــوص جایــگاه حقوقــی مصوبــات شــورای عالــی امنیــت ملــی، 
در عمــل، وضــع مقــررات توســط ایــن نهــاد ماهیــت قانونــی پیــدا کــرده اســت. آن چــه ایــن دیــدگاه را 
ــان در برخــی از نظــرات خــود، صالحیــت قانون گــذاری  ــد، آن اســت کــه شــورای نگهب ــد می کن تأیی
مجلــس شــورای اســالمی را بــه مالحظــه مصوبــات شــورای عالــی امنیــت ملــی در آن موضــوع وابســته 

کــرده و در ایــن نظــرات، مســتند اصلــی خــود را اصــل 167 قانــون اساســی قــرار داده اســت. 
بــه هــر حــال، تحدیــد حــدود صالحیــت مجلــس شــورای اســالمی بــا ضابطــه مصوبــات شــورای 
عالــی امنیــت ملــی و قوانیــن عــادی از منظــر شــورای نگهبــان بــه منزلــه تفســیر قوانیــن عــادی اســت. 
عــالوه بــر ایــن، تصریح هــای موجــود در رویــه دیــوان عدالــت اداری مبنــی بــر ناممکــن بــودن نقــض 
ــه دلیــل دیگــری در ایــن زمینــه مطــرح  ــه مثاب ــد ب ــه وســیله قوانیــن مؤخــر می توان ــات ب ایــن مصوب
شــود؛ زیــرا در فرضــی کــه ایــن مصوبــات، جایگاهــی هم تــراز یــا پایین تــر نســبت بــه قوانیــن عــادی 
ــی  ــن مؤخــر، منطق ــا از ســوی قوانی ــودن نقــض آن ه ــر ناممکــن ب ــن حکمــی ب داشــته باشــند، چنی
ــوازی  ــذاری م ــز قانون گ ــی نی ــت مل ــی امنی ــورای عال ــوزه ش ــد در ح ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــد ب نخواه

توســط ایــن نهــاد اتفــاق افتــاده اســت کــه عــدول از اصــل محســوب می شــود.1

1. عظیمــی، فخرالّدیــن، دموکراســی، جامعــه مدنــی و تمــّدن مــدرن )جامعــه مدنــی و ایــران امــروز(، تهــران: نقــش 

و نــگار، چــاپ اول، 1377، ص 45.
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نتیجه گیری 
قانون گــذاری حداکثــری، یکــی از مشــکالت اصلــی نظــام حقوقــی و بــه  صــورت کلی تــر، یکــی از 
مشــکالت حقــوق عمومــی از نظــر مبنایــی اســت. تعــداد و حیطــه عملکــرد قوانیــن، تنهــا بــه  منزلــه 
ــیار  ــری بس ــن حداکث ــت، تقنی ــرد. در نهای ــاهده ک ــوان آن را مش ــه می ت ــت ک ــی اس ــوه یخ رأس ک
ــه  ــدون توجی ــون ب ــال قان ــث اعم ــد و باع ــزل می ده ــن را تن ــت قوانی ــرا کیفی ــت؛ زی ــاز اس مشکل س

ــد.  ــه دار می کن ــت را خدش ــتم عدال ــه، سیس ــن روی ــه ای ــود ک می ش
در کشــورهای امریــکای شــمالی و اروپایــی نیــز در اصــول و رویه هــای قضایــی بــه ایــن مهــم توجــه 
ــذف  ــد. ح ــخص کرده ان ــذاری مش ــه قانون گ ــه حیط ــرای ورود ب ــخص ب ــی مش ــت و مرزهای ــده اس ش
صالحیــت قانون گــذاری توســط نهادهــای مــوازی مجلــس شــورای اســالمی و محــدود کــردن فعالیــت 
ــه  ــری در خصــوص فعالیت هــای تخصصــی ب ــور اداری و واگــذاری تصمیم گی ــه ام ــی ب ــن نهادهای چنی
ــا هــر موضــوع تخصصــی در مجلــس شــورای اســالمی از جملــه ضروریاتــی  کمیســیون های مرتبــط ب

اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود. 
هم چنیــن قانون گــذار نبایــد در حیطــه مقــررات و وضــع آن وارد شــود و مقررات زدایــی در 
ــی  ــه تلق ــوه مجری ــه ق ــوط ب ــی و تخصصــی، از مســائل مرب ــی، صنف ــای مدن ــر نظام ه ــی نظی حوزه های
ــی نادرســت اســت  ــری در رویه های ــه نخســت، مســتلزم بازنگ ــن موضــوع در مرحل ــه ای می شــود. البت
ــوازی  ــای م ــد نهاده ــد بای ــن فرآین ــن، در ای ــر ای ــا ب ــوند. بن ــوازی می ش ــذاری م ــه موجــب قانون گ ک

ــرد.  ــذف ک ــایی و ح ــذاری را شناس قانون گ
ــیده اند.  ــوزه رس ــن ح ــی در ای ــج مطلوب ــه نتای ــی ب ــر مبنای ــان از نظ ــی در جه ــای حقوق نظام ه
ــوق  ــض حق ــز نق ــی، ج ــوق عموم ــوزه حق ــادی در ح ــخت گیرانه و زی ــن س ــود قوانی ــای وج پی آمده
ــل آن  ــه حداق ــد ب ــردی بای ــوق و آزادی هــای ف ــد حق ــدارد و تحدی و آزادی هــای عمومــی نتیجــه ای ن

ــد.  کاهــش یاب
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Principles and consequences of parallel legislation and 
the need to get out of it
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Abstract:
Legislation in modern legal systems is the prerogative of legislatures, based funda-
mentally on the progressive principle of separation of powers reflected in the work 
of thinkers such as Monsieur, Hobbes, Locke, and others. However, in exceptional 
circumstances, methods such as referendums or referral to specific legislative bodies 
during the period of delay or the passage of pilot laws may be used. In some legal sys-
tems, extra ـ parliamentary institutions have become out of principle and the circle of 
exceptions has been illegally expanded to include parliament as other legislative body; 
If most institutions should legislate technically and the scope of competencies in terms 
of compliance with the principles of legislation. This is important to avoid passing 
multiple and scattered laws and to get people out of the confusion and know what doc-
ument to follow as a law. Fundamentally, political and philosophical schools such as 
liberalism, libertarianism, and republican theory have emphasized the need to at least 
suffice to preserve the fundamental rights and freedoms of individuals. It is possible 
to get out of legal parallelism by appealing to the minimal government, the necessity 
of observing the principle of proportionality, the necessity of paying attention to the 
philosophy of the principle of separation of powers. In this article, the authors describe 
the law by the parliament in a descriptive ـ analytical manner.
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