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بــه لحــاظ مبنایــی ،بــر اســاس اصــل مترقــی «تفکیــک قــوا» کــه در آثــار اندیشــمندانی
نظیــر منتســکیو ،هابــز ،الک و دیگــران انعــکاس یافتــه اســت ،قانونگــذاری در نظامهــای مــدرن
حقوقــی در صالحیــت مجالــس قانونگــذاری اســت .البتــه ممکــن اســت در وضعیــت اســتثنایی ،از
روشهایــی ماننــد همهپرســی یــا مراجعــه بــه نهادهــای خــاص قانونگــذاری در دوران فتــرت یــا
تصویــب قوانیــن آزمایشــی اســتفاده شــود .در برخــی نظامهــای حقوقــی ،نهادهــای فراپارلمانــی از
اصــل خــارج شــده و دایــره اســتثنائات بــه صــورت غیــر قانونــی گســترش یافتهانــد ،بــه گون ـهای کــه
مجلــس را در عــرض دیگــر نهادهــای تقنینــی قــرار دادهانــد .ایــن در صورتــی اســت کــه بیشتــر
نهادهــا بایــد بــه صــورت فنــی ،قانــون را وضــع کننــد و دامنــه صالحیتهــا از نظــر رعایــت اصــول
قانونگــذاری رعایــت شــود .ایــن امــر مهــم ســبب میشــود از تصویــب قوانیــن متعــدد و پراکنــده و
ســردرگمی مــردم جلوگیــری گــردد تــا آنــان بداننــد از چــه ســندی بــه عنــوان قانــون پیــروی کننــد.
از نظــر مبنایــی ،مکتبهــای سیاســی و فلســفی نظیــر لیبرالیســم ،لیبرتاریانیســم و نظریــه
جمهوریخــواه بــر ایــن موضــوع مهــم تأکیــد کردهانــد کــه بــرای حفــظ حقــوق و آزادیهــای
بنیادیــن افــراد بایــد بــه حداقــل اکتفــا کــرد .برونرفــت از موازیســازی قانونــی بــا توســل
بــه دولــت حداقلــی ،لــزوم رعایــت اصــل تناســب و توجــه بــه فلســفه اصــل تفکیــک قــوا ممکــن
اســت .در ایــن مقالــه ،بــه شــیوه توصیفــی و تحلیلــی وضــع قانــون در مجلــس تشــریح شــده اســت.
کلیدواژهها:تفکیک قوا ،قانونگذاری ،لیبرالیسم ،پارلمان ،موازیسازی.
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مقدمه
قانونگــذاری بــ ه عنــوان یکــی از مهمتریــن مقولههــای حقــوق عمومــی ،فرآینــدی اســت کــه
تنهــا منجــر بــه تولــد متــن جدیــد قانــون ب ـ ه واســطه نماینــدگان مجلــس نمیشــود ،بلکــه مســلماً
کاســتن از حجــم قوانیــن را در مواقــع الزم و ضــروری بایــد از کارکردهــای نظــام تقنینــی بــه شــمار
آورد .ایــن موضــوع بـه ویــژه در شــاخه حقــوق اهمیــت دارد؛ زیــرا بــه دالیــل مختلــف ،شــاهد افزایــش
حجــم قوانیــن و در نتیجــه ،تحدیــد حقــوق بنیادیــن و آزادیهــای عمومــی افــراد بودهایــم .بــا نگاهــی
موشــکافانه بــه پدیــده دولــت در عصــر حاضــر میتــوان از اثرپذیــری ایدئولوژیــک ایــن نهــاد ســخن
گفــت .ورود اعمــال یــا رفتارهــا بــه محــدوده حقــوق عمومــی نیــز بــه نگــرش ایدئولوژیــک دولــت در
قبــال پدیدههــا بســتگی دارد؛ زیــرا نظمبخشــی بــه اجتمــاع ،مســتلزم اســتفاده از قــوه قهریـهای اســت
کــه نیروهــای ســازنده آن در بطــن دولــت قــوام یافتهانــد.
در نظامهــای حقوقــی عصــر حاضــر ،مهمتریــن چالــش یعنــی وضــع قانــون بــه معنــای خــاص
توســط چنــد نهــاد یــا موازیســازی قانونگــذاری را میتــوان ناشــی از بیتوجهــی بــه اصــل تفکیــک
قــوا دانســت .چــون قانونگــذاری توســط مجلــس (قانونگــذاری بــه معنــای خــاص) تابــع تفکیــک
قــوا و نظریههــای مربــوط بــه آن اســت و پیــروی از اصــول امــری ضــروری اســت و نمیتــوان جــز در
مــوارد اســتثنایی و تنهــا بــا ارائــه دلیــل ،از آن عــدول کــرد ،بایــد دانســت کــه تفکیــک قــوا تــا چــه
انــدازه مــورد احتــرام اســت و از آن پیــروی میشــود.
موازیســازی قانونگــذاری توســط نهادهایــی انجــام میشــود کــه در عــرض همدیگــر شــکل
گرفتهانــد .دولتهــای حداقلــی کــه قانونگــذاری نیــز در آنهــا بنــا بــه مقتضیــات و شــرایط ضــروری
انجــام میشــود ،از مبانــی نظــری در تصویــب قوانیــن اثــر پذیرفتهانــد .دفــاع از ایــن اندیشــهها و
تأکیــد بــر کمینــه گرایــی بــرای خــروج از مشــکالت ،بــه رویکــرد پیآمدگرایانــه و نتیجهبخــش
آنهــا در اروپــا بازمیگــردد .از ایــنرو ،دفــاع از ایــن مبانــی در کشــورهای یادشــده بــ ه عنــوان
الگویــی کارآمــد و اثربخــش ارائــه شــده اســت .بــه دلیــل چالشهــای بــهوجــود آمــده ناشــی از تعــدد
ش از پیــش اهمیــت یافتــه و
قوانیــن ،توجــه بــه مبانــی و سرچشــمههای ایجادکننــده ایــن بحــران بیـ 
راهبردهایــی بــرای تقابــل بــا آن مطــرح شــده اســت.

گفتار اول ـ مبانی قانونگذاری حداقلی
بند اول ـ لیبرالیسم و لیبرتاریانیسم

1

اولیــن مبنــای قانونگــذاری 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 میکنــد کــه بــر حقــوق فــردی تکیــه دارد 1.ایدئولــوژی لیبرالیســم بــه معنــای
آزادی شــهروندان در ســایه حکومــت محــدود بــه قانــون ،از پایههــای اساســی حکومــت مردمســاالری بــه
شــمار مـیرود کــه هــدف اصلــی آن از ابتــدای پیدایــش ،مبــارزه بــا قــدرت خودکامــه و خودســر دولــت
بــوده اســت .وجــود تفکیــک قــوا ،جامعــه مدنــی ،نظــارت مــردم بــر دولــت ،اولویــت آزادی فــردی بــر
عدالــت اجتماعــی ،تمایــز حوزههــای عمومــی و خصوصــی ،تســاهل نســبت بــه عقیــده و اندیشــه دیگــران
2
و مقاومــت در مقابــل قــدرت ،عناصــر اصلــی ایــن ایدئولــوژی را تشــکیل میدهنــد.
تفکیــک قــوا ،هزینههــای معامالتــی حاکمیــت را افزایــش میدهــد ،ولــی باعــث افزایــش رفــاه و
3
آزادی و اقدامــات ســودجویانه میشــود و در واقــع ،حافــظ حقــوق عمومــی و خصوصــی افــراد اســت.
تفکیــک قــوا ،قانونگــذاری را منحصــر بــه مرجــع صالحیـتدار یعنــی مجلــس دانســته و منــع مداخلــه
ن رو ،ســازوکارهایی در قانونهــای اساســی
دســتگاههای دیگــر را در تقنیــن مقــرر داشــته اســت .از ایـ 
و عــادی هــر کشــور پیشبینــی میشــود تــا از موازیســازی تقنینــی جلوگیــری شــود .حقــوق
معینــی را در
اساســی بــهمنزلــه دانــش حقوقــی محدودســازی قــدرت سیاســی ،روشهــای شــفاف و ّ
ایــن زمینــه ارائــه میدهــد .بــه ایــن دلیــل ،نبایــد چندیــن نهــاد دربــاره امــری مشــخص و واحــد بــه
طــور مــوازی صالحیــت پیــدا کننــد.
در نظامهــای جمعگــرا ،در کنــار کاربــرد واژههــای مبهــم یــا مجمــل و لحــن اصالــت تصــوری
در انشــای نصــوص قانونــی ،از کثــرت و تعــدد نهادهــای همســو کــه صالحیــت مشــابهی دارنــد،
بــرای تحدیــد یــا توســعه اعمــال قــدرت اســتفاده میشــود .ایــن کار بــرای آن اســت کــه خصلــت
آرمانشــهرگرایانه قوانیــن اساســی نظامهــای حداکثــری ،تــوان الزم بــرای التــزام بــه اصــل حاکمیــت
4
قانــون را نــدارد و حاکمیــت نیــز خاســتگاهی یگانــه نــدارد.
لیبرتاریانیســم ،دیگــر مبنــای قانونگــذاری حداقلــی اســت .لیبرتاریانیســم ،مجموعــهای از
دیدگاههــا در فلســفه سیاســی اســت .لیبرتاریانیســم ،فلســفهای سیاســی و حقوقــی اســت کــه منحصــراً
بــه اســتفاده صحیــح از زور مربــوط اســت و از اِعمــال خشــونت علیــه اشــخاص یــا حقــوق قانونــی و
مشــروع و امــوال و دارایــی آنهــا حمایــت میکنــد .لیبرتارینهــا بــرای آزادی فــردی اهمیــت قائــل
هســتند و ایــن مســئله را توجیهکننــده حمایتهــای قاطــع از آزادی فــرد میداننــد 5.بــه بــاور
 .1غالمی ،حسین ،اصل حداقلبودن حقوق جزا ،تهران :میزان ،چاپ اول ،1393 ،ص .14
 .2بشــیریه ،حســین ،آمــوزش دانــش سیاســی :مبانــی علــم سیاســت نظــری و تأسیســی ،تهــران :نــگاه معاصــر،
چــاپ چهــارم.1384 ،
 .3ویــت ،اســتفان« ،تحلیــل اقتصــادی حقــوق اساســی» ،ترجمــه :کیومــرث رس و علــی تاریکینــژاد ،حقــوق اساســی،
ســال هفتــم ،1387 ،شــماره  ،9ص .315
 .4رحمتاللهــی ،حســین و ســید باســم موالــیزاده« ،از جمعگرایــی تــا فردگرایــی :تأملــی بــر پیآمدهــای
نگرشهــای جمعگــرا بــر قوانیــن اساســی» ،حقــوق اساســی ،ســال هفتــم ،1389 ،شــماره  ،14ص .106

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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آنهــا ،دولــت بــه عنــوان یــك داور ،عاملــی بیطــرف اســت كــه همــکاری منصفانــه و ســازنده را بیــن
1
شــهروندان امكانپذیــر میســازد.
ایــن نظریــه در ایــنخصــوص بحــث میکنــد کــه چــه چیزهایــی بایــد غیــر قانونــی تلقــی شــوند.
لیبرتارینهــا بــا نظامهــای اقتصــادی و سیاســی رقیــب خــود در جامعــه مخالفنــد ،ولــی معمــوالً
اقتــداری همــراه بــا شــک و شــبه ه را بــه نمایــش میگذارنــد .مکتبهــای مختلــف بــا تفکــرات
لیبرتارینهــا ،طیــف وســیعی از دیدگاههایــی را ارائــه میدهنــد کــه بــا در نظــر داشــتن عملکــرد
مشــروع دولــت و قدرتهــای خصوصــی بــه دنبــال محــدود کــردن یــا حتــی نابــو د کــردن کامــل
نهادهــای فراگیــر اجتماعــی هســتند 2.از ایــن جنبههــا ،نظریــه لیبرتارینهــا بــا ســنت کالســیک
لیبــرال ارتباطــی نزدیــک دارد کــه گاهــی در عمــل نمیتــوان میــان آنهــا تمایــزی قائــل شــد؛ بــه
همــان صــورت کــه در عقایــد جــان الک ،دیویــد هیــوم ،آدام اســمیت و امانوئــل کانــت تجســم یافتــه
اســت.
همانــا لیبرتارینهــا گاهــی از نظریــه یــا ایدئولــوژی ســفت و ســخت و منحصــر بــهفــرد نظاممنــد
بــ ه عنــوان اصطالحــی در دفــاع از طیفــی گســترده از ایدههــای سیاســی تاریــخ مــدرن اســتفاده
میکننــد 3.برخــی از لیبرتارینهــای امــروزی ،مدافــع اقتصــاد آزاد 4،ســرمایهداری و حقــوق مالکیــت
خصوصــی قــوی (از جملــه زمیــن ،زیرســاختها و منابــع طبیعــی) هســتند .دیگــران بــ ه ویــژه
ِ
خصوصــی ابــزا ِر تولیــد ،در
مالکیــت
لیبرتارینهــای سوسیالیســت 5بــه دنبــال لغــو ســرمایهداری و
ِ
حمایــت از مالکیــت و مدیریــت مشــترک خودشــان هســتند .مینارشیسـمها( 6کمینــه حکومتخواهــی)
بــر ایــن باورنــد کــه وجــود دولتــی متمرکــز و محــدود ،بــرای پاســداری از اشــخاص و اموالشــان در
قبــال تجــاوز ضــرورت دارد ،امــا پیشــنهاد آنارشیسـتها ،از بیــنبــردن کامــل دولــت اســت کــه نظــام
سیاســی نامشــروعی دارد.
در اصــل ،واژه «لیبرتاریــن» بــه بــاوری فلســفی در اراده آزاد اشــاره دارد کــه در ادامــه ،بــا
نهــادی مقتــدر و
سیاســی
سوسیالیســم ضــد دولــت و روشــنگری همــراه شــده اســت .جنبشهــای
ِ
ِ
7
حیاتــی ایــنگونــه تصــور شــدهاند کــه بــه ســلطههای اجتماعــی و بیعدالتــی خدمــت میرســانند.
1-Mlibertarianis, Stanford Encyclopedia of Philosophy, First published: 5 Sep. 2002, substantive revision: 28 Jan
2019, available at:www.plato.stanford.edu/entries/libertarianism

 .2فلچــر ،جــورج ،نظریههــای سیاســی ،ترجمــه :ســید بهمــن خــدادادی و زینبالســادات 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

 .7گلمحمدی ،احمد ،چیستی ،تحول و چشمانداز دولت ،تهران :نی ،چاپ اول ،1392 ،ص .193
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از نظــر لیبرتارینهــا ،قوانینــی کــه تجــاوز بــه حقــوق دیگــران را ممنــوع میســازند ،هــم آزادی را
ممنــوع میکننــد و هــم دامنــه آن را توســعه میبخشــند .ایــن قوانیــن از یــک ســو ،مانــع آزادی و
اســتقالل عمــل دلخــواه افــراد میشــوند و در نتیجــه ،آزادی را محــدود میکننــد و از ســوی دیگــر،
ایــن محدودیتهــا بــر آزادی میافزاینــد ،بــه ایــن صــورت کــه اطمینــان میدهنــد هــر فــردی
میتوانــد از اســتقالل عمــل برخــوردار باشــد بــدون اینکــه شــخصیت یــا دارای ـیاش تهدیــد شــود.
از نظــر طرفــداران لیبرتاریانیســم ،دو رویکــرد متضــاد بــرای قانونگــذاری اصولــی وجــود دارد :اگــر
آزادیهــا بــا حقــوق همراهــش ماننــد حقــوق طبیعــی در نظــر گرفتــه شــود ،میتــوان گفــت فرآینــد
قانونگــذاری 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 ،آنهــا از مشــارکت دولــت
1
در حمایــت از آزادی اســتقبال میکننــد.
در حقــوق کیفــری ،نظریــه الغاگرایــی کــه بــر اندیشــه لیبرتاریانیســم متکــی اســت ،از جملــه
نظریههایــی اســت کــه بــه نفــی حقــوق جــزا میانجامــد 2.همچنیــن از منظــر لیبرتارینهــا ،جبــران
خســارت واردشــده بایــد جــای محکومیــت را بگیــرد .بــرای کســانی نیــز کــه نمیتواننــد معــاش خــود
را تأمیــن کننــد ،کار اجبــاری ،ســازوکاری بــرای جبــران خســارتهای واردشــده تلقــی میشــود .عــاوه
بــر ایــن ،مصــونمانــدن برخــی از آســیبها از دخالــت دولــت کــه در روابــط آزادانــه رخ میدهــد،
از پایههــای اندیشــه لیبرتاریانیســم اســت .در فلســفه ،لیبرتاریانیســم بــر اســتقالل و آزادی فــردی و
3
مســئولیت تأکیــد بســیاری میکنــد.

بند دوم ـ نظریه جمهوریخواه

4

نظریــه جمهوریخــواه بــا تکیــه بــر ایدئالهــای لیبرالیســم جمهوریخــواه ،درصــدد ارائــه
ن رو ،نــام
ل دادن بــه نهادهــای عمــده موجــود در جامعــه اســت و از ایــ 
طرحــی خــاص بــرای شــک 
ایــن نظریــه بــا عنــوان «نقــدی نظاممنــد بــر تودهگرایــی اقتدارگــرا» ثبــت شــده اســت .بــرث ویــت
و پتیــت ،بــا پیونــد تفکــرات خــود بــه ســنتهای قدیمتــر تفکــر جمهوریخواهــی معتقــد بودنــد
کــه آزادی و آزاد بــودن ،منزلتــی اجتماعــی اســت و هــر فــرد آزاد بــه آن انــدازه از حمایــت قانــون و
فرهنــگ اجتمــاع میتوانــد بهرهمنــد شــود کــه بــه لطــف و عنایــت دیگــران وابســته نباشــد .در ایــن
5

 .1فلچر ،پیشین ،ص .147
 .2جعفــری ،مجتبــی ،جامعهشناســی حقــوق کیفــری :رویکــرد انتقــادی بــه حقــوق کیفــری ،تهــران :میــزان،
چــاپ اول ،1392 ،ص .155
 .3همان ،ص .153
4-Republican theory.
5-Republican liberalism.
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مفهــوم ،آزادی بــه معنــای خیــر ســلبی 1و قــرار نداشــتن فــرد در معــرض مداخلــه اســت .ایــن دو بــا
طــرح مفهــوم حاکمیــت شــخصی 2معتقــد بودنــد کــه نظــام حقوقــی بایــد بــه گون ـهای ســازماندهی
شــود کــه ترویجکننــده آزادی در معنــای مــورد نظــر جمهوریخواهــان باشــد .از ایــن رو ،بایــد از
حکومتهــای پلیســی و اقتدارگــرا دوری جســت کــه ابزارهــای تضعیفکننــده حاکمیــت شــخصی را
در دســت دارنــد.
طرفــداران ایــن نظریــه ،خواســتار کاهــش تدریجــی تمامــی ســطوح مداخلــه دســتگاه قانونگــذاری
ن جملــه میتــوان بــه کاســتن قوانیــن حیطــه حقــوق عمومــی اشــاره کــرد .از نظــر
هســتند کــه از آ 
آنــان ،نظــام حقوقــی بایــد تــا آنجــا کــه ممکــن اســت ،از مداخلــه بپرهیــزد و از جامعــه بــه گونـهای
یکســان حمایــت کنــد 3.در ایــنمیــان ،تعییــن میــزان حــد و مــرز مداخلــه قانونــی نیــز نیازمنــد توجیه
معینــی از واکنــش را در نظــر
اســت .ایــن موضــوع نیازمنــد توجیهــی دیگــر اســت کــه چــرا بایــد میــزان ّ
ن رو ،هــر گونــه اقــدام
گرفــت و اعمــال کــرد کــه از دیگــر واکنشهــا شــدیدتر و بیشتــر اســت .از ای ـ 
بــه قانونگــذاری مســتلزم توجیــه مثبــت اســت ،نــه صرف ـاً توجیــه منفــی .منظــور از توجیــه مثبــت
4
ایــن اســت کــه قانونگــذار بایــد دالیــل الزم بــرای ضــرورت مداخلــه و آثــار آن را تشــریح کنــد.

گفتار دوم ـ پیآمدهای قانونگذاری موازی
بند اول ـ تضعیف حاکمیت قانون

بحــث از قانــون ب ـ ه عنــوان ابــزار حکومــت یــا کنتــرل حکومــت ،دغدغــه مشــترک صاحبنظــران
حوزههــای 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
مشــروطهخواهی و در حیطــه نظــم مبتنــی بــر قانــون اساســی بــه شــیوهای رفتــار کننــد کــه رفتارشــان،
ســازگار بــا قانــون اساســی و محــدود بــه رویههایــی 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
5
دنیــای حقوقــی و غیــر حقوقــی را تعییــن میکنــد.
1-Negative good.
2-Republican liberty.

 .3ســلیمی ،علــی و محمــد داوری ،جامعهشناســی ک ـجروی (مجموعــه مطالعــات ک ـجروی و کنتــرل اجتماعــی)،
تهــران :پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ،چــاپ اول ،1386 ،ص .356
 .4غالمی ،پیشین ،ص .58
 .5مرکــز مالمیــری ،احمــد ،حاکمیــت قانــون ،مفاهیــم ،مبانــی و برداشــتها ،تهــران :مرکــز پژوهشهــای مجلــس
شــورای اســامی ،چــاپ دوم ،1394 ،ص .31
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امــروزه بســیاری بــاور دارنــد کــه رشــد سیاســی ،مدرنیتــه سیاســی ،حمایــت از حقــوق بشــر و
دیگــر حقایــق ارزشــمند ،کوچکتریــن بخشهــای حاکمیــت قانــون هســتند 1.حقوقدانــان ،اصطــاح
«حاکمیــت قانــون» را بــرای توصیــف نمونـهای مشــخص از رژیــم حقوقــی وسیاســی بــهکار میبرنــد.
«حاکمیــت قانــون» ،برگرفتــه از عبارتــی فرانســوی 2بـه معنــای دولــت مبتنــی بــر قانــون یــا «دولــت
حقوقــی» اســت« 3.حاکمیــت قانــون» ب ـ ه معنــای جریــان یافتــن امــور در کشــوری اســت کــه قانــون
در آن حکومــت میکنــد و هیــچ شــخص یــا نهــادی از دایــره شــمول قانــون خــارج نیســت .پــس
حکومــت قانــون یعنــی تبدیــل قــدرت بــه صالحیــت نهادینــی کــه بــا حقــوق محــدود و محصــور شــده
5
باشــد 4.در اصطــاح حقوقــی ،رژیمــی را کــه بــر پایــه اصــل حاکمیــت قانــون باشــد« ،رژیــم قانــون»
یــا «حکومــت قانــون» در برابــر «رژیــم اتوکراســی یــا حکومــت اراده فــردی» 6مینامنــد 7.در صــورت
حاکمیــت قانــون ،از حقــوق شــهروندان در برابــر اســتبداد و ســوءاســتفاده از قــدرت دولــت حمایــت
میشــود و حاکمیــت قانــون بــه ابــزاری بــرای کاســتن از خودســری قــدرت حاکــم در تصمیمســازی
8
بــدل میگــردد.
ً
حاکمیــت قانــون ازجملــه مفاهیــم ذاتــا مبهــم اســت کــه در حوزههــای مختلــف حقــوق بــه
شــکلهای گوناگــون کاربــرد دارد .حاکمیــت قانــون ،دروازه ورود بــه حقــوق عمومــی اســت .از ایــن
منظــر ،در منابعــی کــه بــه حقــوق عمومــی نویــن و بنیادهــای زمــامداری میپــردازد ،عنصــر محــوری
مفهــوم حاکمیــت قانــون ایــن اســت کــه مقامهــای حکومتــی جامعــه سیاســی ،آزاد نیســتند کــه هــر
کاری را بــه هــر ترتیبــی انجــام دهنــد؛ زیــرا آنهــا مقیدنــد کــه حــدود قدرتشــان را رعایــت کننــد.
ایــده حاکمیــت قانــون را الن فولــر ب ـ ه خوبــی در فهرســتی شــامل هشــت اصــل تشــریح کــرده
 .1بــه لحــاظ تاریخــی ،ارســطو ،جــان الک ،منتســکیو ،دایســی ،هایــک و فولــر از جملــه مهمتریــن نظریهپــردازان حاکمیــت
قانــون بودنــد .بــرای اطالعــات بیشتــر نــکwww.plato.stanford.edu/entries/rule-of-law. :
2-La principle de legalite.

 .3اندیشــه حاکمیــت قانــون یــا دولــت قانونمــدار در زبانهــای انگلیســی ،Rule of law ،آلمانــی Rechtsstaat ،و فرانســوی،
 État de droitنامیــده میشــود کــه همگــی در نظامهــای حقوقــی و سیاســی مشــتمل بــر رعایــت قانــون در وجــه حداقلــی
هستند .
ّ
 .4فلســفی ،هدایتاللــه ،صلــح جاویــدان و حکومــت قانــون (دیالکتیــک هماننــدی و تفــاوت) ،تهــران :فرهنــگ
نــو ،چــاپ اول ،1390 ،ص .40
5-reigme of law.
6-regime of police.

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

 .8رحمتیفــر ،ســمانه« ،جهــان چگونــه اداره میشــود؟ (تحلیــل ماهیــت حقــوق اداری جهانــی)» ،فصلنامــه
سیاســت ،مجلــه دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی ،دوره پنجاهــم ،1399 ،شــماره  ،3ص .836
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مبانی و آثار قانونگذاری موازی
و ضــرورت برو نرفت از آن

اســت 1.ایــن فهرســت کــه یــادآور معیارهــای قانــون عادالنـهای اســت کــه ســنت ایزیــدور ســویل 2در
ســده هفتــم میــادی بیــان کــرد ،صرفـاً معیارهــای اخــاق درونــی قانــون را بــه تعبیــر فولــر دربــردارد.
البتــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه تمــام ایــن شــاخصها در جریــان ایجــاد قانونــی بــا محتــوای
ســرکوبگرانه حقــوق عمومــی هــم رعایــت شــوند .فولــر بــر اخالقــیبــودن ایــن هشــت اصــل تأکیــد
میکنــد .بــه نظــر وی ،ایــن اصــول میتواننــد راهنمایــی عملــی بــرای قانونگــذاری باشــند و بــه
طــور ضمنــی ،عدالــت را بیــن مــردم و دولــت برقــرار کننــد و رژیمهــای تب ـهکار را برچیننــد.
در کل ،وجــود حاکمیــت قانــون بــه ترســیم الگویــی تمامعیــار از ایــن مفهــوم نیازمنــد اســت
کــه هــم قواعــد شــکلی و هــم ارکان مــادی و ماهــوی تصویــب قانــون در آن رعایــت شــده باشــد .بنــا
بــر ایــن ،چنانکــه اشــتال تأکیــد دارد ،قانــون و قانونمــداری بایــد ب ـ ه عنــوان فنــون ســازماندهی
عقالنــی قــدرت و تنظیــم روابــط آن بــا شــهروندان بــه کار رود .الگــوی تمامعیــار ،انســانمحور اســت
بــه ایــنمعنــا کــه پاســداری از کرامــت انســانها و حقــوق و آزادیهــای فــردی و گروهــی ،هــدف
راهبــردی آن بــه شــمار مـیرود 3.کرامــت ذاتــی انســان هــم در مرحلــه قانونگــذاری و هــم در تعییــن
نــوع و میــزان پاس ـخدهی قانونــی ،رابطــه تنگانگــی بــا قانونگــذاری و حقــوق عمومــی ماهــوی دارد.
حقــوق عمومــی ماهــوی از طریــق قانونگــذاری اعمــال موافــق بــا کرامــت ذاتــی انســان و پاسـخدهی
قانونــی بــه ناقضــان آن هــم از کرامــت ذاتــی انســانها حمایــت میکنــد و هــم در موضوعــات حقــوق
عمومــی ،معیارهایــی از قبیــل آزادی را در نظــر میگیــرد کــه دولتهــا هنــگام قانونگــذاری و ورود
بــه فضــای آزاد فــردی نبایــد از آن فراتــر رونــد.
 .1وی درصــدد توســعه رهیافــت حقــوق طبیعــی ســکوالر بــود .در ایــن رهیافــت ،قانــون دارای نوعــی اخــاق باطنــی اســت،
معینــی دارد و آن ،حاکـم کــردن قواعــد بــر رفتــار انســان اســت .بنــا بــر ایــن ،در
بــه ایــن معنــا کــه نظــام حقوقــی ،هــدف ّ
ایــن کنــش هدفمنــد ،بیــن قانــون و اخالقیــات ،پیونــدی ضــروری وجــود دارد .فولــر ،حکایتــی افســانهای از کینــگ رکــس

ن گونــه
نقــل میکنــد کــه بــه دلیــل هشــت اشــتباه ،موفــق بــه وضــع قانــون نشــده بــود .ایــن اشــتباهها را میتــوان ای ـ 
برشــمرد .1 :تصمیمگیــری موقتــی دربــاره قانــون؛  .2انتشــار نیافتــن قانــون؛  .3اســتفاده از قــدرت تقنینــی بــرای اعمــال
مربــوط بــه گذشــته؛  .4نامفهومــی؛  .5تناقــض؛  .6نیــاز قانــون بــه عامــل اجرایــی فراتــر از قــدرت فــرد؛  .7تغییــر ســریع
قوانیــن؛  .8نبــود ســازگاری بیــن قوانیــن اعالمشــده و اجــرای آنهــا .دالیــل شکســت کینــگ رکــس ،نادیــد ه گرفتــن
هشــت اصــل پیشــنهادی فولــر اعــام شــده بــود .ایــن هشــت اصــل عبــارت بودنــد از .1 :عمومیــت؛  .2انتشــار رســمی؛ .3
عطــفبماســبق نشــدن؛  .4وضــوح؛  .5تناق ـض نداشــتن؛  .6امــکان تبعیــت از قانــون؛  .7ثبــات قانــون؛  .8اجــرای قانــون.
2-St, isidore seville.

 .3شــاطریان ،محمود،یحی ـیزاده ،جــواد ،هنــر خودتنظیمــی در حقــوق عمومــی؛ بــا تاملــی در نظــام تقنینــی

جمهــوری اســامی ،فصلنامــه علمــی پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،ســال ســوم ،شــماره ششــم ،بهــار ،1400
ص 140بــه بعــد.
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ایــده مرتبــط بــا ایــن مشــکل آن اســت کــه قانونگــذاری مــوازی باعــث تضعیــف حاکمیــت قانــون
ایدئــال میشــود .بــه همیــن دلیــل ،بــر دو اصــل کلــی حاکمیــت قانــون تأکیــد میکنیــم:
 .1هــر دولتــی تنهــا میتوانــد اعضــای خــود را بــا ابزارهــای شناختهشــده و محــدود و تحــت
قوانیــن خاصــی بــه انجــام کاری مجبــور کنــد؛
 .2قانــون بایــد بــرای تمــام افــراد بــهصــورت یکســان اعمــال شــود .بنــا بــر ایــن ،هیــچ فــرد یــا
نهــادی را نمیتــوان مگــر بــا توضیــح دلیــل ،از محــدوده قانــون ،مســتثنا و خــارج کــرد.
قانونگــذاری مــوازی بــه روشهــای مختلــف بــا ایــن اصــول مخالفــت میکنــد .نظــام قانونــی
کــه منافــع تعــداد خاصــی از افــراد را در نظــر بگیــرد ،چنیــن مخالفتهایــی در پــی خواهــد داشــت،
امــا روشهــا و حالتهــای دیگــری نیــز وجــود دارد .اعمــال غیــر قانونــی را در نظــر بگیریــد کــه بــه
صــورت اشــتباه در حوزههــای دیگــر وارد شــدهاند .بــه عبــارت دیگــر ،تخلفاتــی کــه عناصــری از
اســتانداردهای تخلفــات مختلــف را قــرض گرفتــه و آن را بــرای تشــکیل شــاخههای دیگــری از قانــون
بــه کار بردهانــد .در ایــن نمونههــا ،بــه نظــر میرســد قانونگــذاران بــرای دســتیابی بــه اهــداف
دولتــی ،از هــر آنچــه در دســترس دارنــد ،اســتفاده کــرده و در ایــنمیــان ،تمایــز بیــن قوانیــن و اصــول
حقــوق عمومــی و مدنــی را نادیــده گرفتهانــد .در نتیجــه ،نمیتواننــد بــه محدودیتهــای یــک قانــون
توجــه کافــی داشــته باشــند .ایــن روش ،بیانگــر تخطــی از اصــل محدودیــت و بــه احتمــال زیــاد ،اصــل
اطمینــان و برابــری قانــون اســت .اصولــی کــه تحــت راهنمایــی حاکمیــت قانــون قــرار گرفتهانــد،
نظامــی از هنجارهــا و اســتانداردها را تحــت کنتــرل خــود درآوردهانــد.
عــاوه بــر ایــن ،زمانــی کــه قانونگــذاران در وضــع قوانیــن زیــادهروی میکننــد ،تصویــری از
قانــون بــه وجــود میآورنــد کــه اهمیــت و عدالــت کافــی بــر آن حاکــم نیســت .ممکــن اســت ایــن
زیــادهروی در بخــش تخلفــات ترکیبــی باشــد یــا قوانینــی کــه اعمالــی را کــه بــه تخلفــات حقــوق
عمومــی مربــوط نیســتند ،در قانونگــذاری مــوازی دخالــت میدهنــد .ایــن مســئله معمــوالً ســبب
کاهــش قــدرت مدیریــت قانــون در قبــال افــرادی میشــود کــه بایــد بــهاجبــار از قوانیــن پیــروی
ن حــال ،اگــر حاکمیــت قانــون را مختــص قانونگــذاران و افــراد صاحبنقــش در قوانیــن
کننــد .بــا ایـ 
بدانیــم کــه مســئولیت اتصــال فرمانهــا و دســتورها را بــر عهــده دارنــد ،ایــن کاهــش قــدرت در
1
ـدی اســت.
مدیریــت و نظــارت قانــون ،مشــکلی بســیار جـ ّ
توســعه زیــاد و غیــراصولــی و چندگانگــی نیــز نظــام وضــع قانــون را پیچیــده میکنــد و آن را
چنــان جلــوه میدهــد کــه بــهجــای 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 عمومــیشــود کــه هرگــز بــا آن آشــنایی نــدارد یــا اگــر هــم از آن اطــاع
 Moohr, G., “defining overcririminalization through costـ 1-benefit analysis: the example of criminal copyright laws”,
American university law review, 2005, Vol. 5, No. 2 p. 399
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دارد ،مشــخص نیســت کــه آن را درک کــرده اســت یــا خیــر .همچنیــن نتایــج بــهوجــود آمــده ممکــن
ی کــه از موضــوع بیاطــاع اســت ،مســئول اعمــال غیــر قانونــی جلــوه
اســت خــود وکیــل را در حال ـ 
دهــد .ایــن قانونگذاریهــای حداکثــری بــه اصــول دانــش و اطمینــان از قانــون در حاکمیــت قانــون
تجــاوز میکننــد.
بند دوم ـ برخورد ناعادالنه یا نابرابر
بــه بــاور بســیاری از اندیشــمندان حقــوق« ،عدالــت» ،هــدف نهایــی و ارزش نخســتین و ناظــم
اســت؛ ارزشــی کــه از دیربــاز ،بزرگتریــن جاذبــه را بــرای انســانیت بــه ویــژه حقوقدانــان داشــته
اســت 1.هــدف حقــوق آن اســت کــه عادالنــه باشــد و عادالنــه باقــی بمانــد .در غیــر ایــن صــورت ،در
عمــل ،اعتبــار و ارزش خــود را از دســت مــی دهــد و ضایــع میشــود 2.ایــن ایــده و ارزش مطلــوب
مــورد توجــه بشــر همــواره بــا پیچیدگــی مفهومــی نیــز روب ـهرو بــوده ،بــه گون ـهای کــه عدالــت بــه
3
ـازع فیــه بــدل شــده اســت.
مفهومــی متنـ ٌ
حوزههــای گوناگونــی از مناســبات اجتماعــی و دانــش میتوانــد متأثــر از مفهــوم عدالــت باشــد.
شــکلگیری نهادهــای اداری ،قوانیــن (قانــون بــه معنــای خــاص) حاکــم بــر ســازمان ،روابــط کارمنــدان
اداره بــا اربــاب رجــوع ،نظــام حقوقــی حاکــم بــر ایقاعــات و قراردادهــای اداری ،اســتخدام کارمنــدان
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 برابریخواهــی ،ارتباطــی جداناشــدنی بــا
منزلــت شــهروندی دارد .صــرفنظــر از جایــگاه شــخص در حــوزه خصوصــی ،او ایــن حــق را دارد کــه
از حمایــت دولــت بهرهمنــد شــود و برخــوردی یکســان را از ســوی ایــن نهــاد انتظــار داشــته باشــد.
برخــورد عادالنــه و برابــر ،از مرحلــه تقنیــن در حوزههــای مختلــف آغــاز میشــود .در ایــن مرحلــه،
مجلــس بــا قانونگــذاری ،موضعــی عادالنــه یــا برابــر یــا بــر خــاف آن را بــرای مــردم در نظــر
ی بــودن ،انصــاف و
میگیــرد .حکومــت مــدرن بایــد مفاهیمــی ماننــد مطابقــت بــا قانــون ،عقالنــ 
تناســب را مبنــای دســتگاهی ســازگار بــا حقــوق عمومــی قــرار دهــد ،امــا ایــن دســتگاه بــر بنیادهایــی
ن رو ،قانــون را
متزلــزل قــرار گرفتــه و معمــوالً بــهجــای قانــون ،بــه راهــکار متوســل شــده اســت .از ایـ 
بــهمثابــه تاکتیــک یــا ابــزار مدیریــت امــور اجتماعــی در نظــر میگیرنــد و بــه همیــن دلیــل ،بخشــی
از ســاختار اداری بــا مشــکل تفســیر قانــون روب ـهرو میشــود .البتــه مشــکل از ایــن نیــز فراتــر اســت؛
 .1کاتوزیان ،ناصر ،فلسفه حقوق ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چاپ دوم ،1380 ،ص .513
 .2فلسفی ،پیشین ،ص .56
 .3قــاری 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

48

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

زیــرا از منظــر قوانیــن موجــود ،هیــچ تصمیمــی صحیــح نیســت و قاضــی ناگزیــر اســت از اختیــارات
قانونـیاش اســتفاده کنــد .در چنیــن موقعیتــی ،او بایــد دالیــل کلــی بــرای موجـ ه کــردن تصمیمــش
داشــته باشــد و بــا تصمیمگیــری بــر اســاس باورهــا و ارزشهــای خــود ،هماننــد قانونگــذاری
وظیفهشــناس عمــل کنــد.
مشــکل دوم قانونگــذاری افراطــی ایــن اســت کــه گاهــی نســبت بــه جرایــم یکســان ،برخوردهــای
نابرابــری صــورت میگیــرد .بــرای مثــال ،اگــر وضــع قانــون را کــه ضمانــت اجــرای مربــوط بــه خــود
را داراســت ،بــا ســطوح مختلــف تــوان صــدور رأی افــراد قضاوتکننــده همــراه ســازیم ،بــه گفتــه
مفســری ،صــدور حکــم بــه قرعهکشــی تبدیــل میشــود .در ایــن صــورت ،ممکــن اســت تعــدادی ،از
بخــت بــد خــود ،نســبت بــه همتایــان خویــش ،ضمانتهــای اجرایــی ســنگینتری نصیبشــان شــود.
در برابــر نمونههــای مشــابه ،رفتــار نابرابــر ،عملــی ناپســند و مــردود اســت .ایــن رفتــار ن ـه تنهــا
نظــام قوانیــن را پیشبینیناپذیــر میکنــد ،بلکــه ایــن نظــام را از آنچــه در عصــر حاضــر از آن
انتظــار م ـیرود ،دور میســازد .در ایــن جــا الزم اســت تفکــر اصلــی قانونگــذاران نظامهــای قانونــی
ن گونــهکــه جــی.ام .کلــی گفتــه اســت ،زمانــی کــه از قوانیــن داخلــی
امریــکا را تکــرار کنیــم .همــا 
فرانســه در ابتــدای قــرن نوزدهــم اســتفاده شــد ،هــدف از ایــن قوانیــن ،پاکســازی نظــام قانونــی
از هــر گونــه تردیــد و اختیــار فــردی در تصمیمگیریهــا بــود 1.بــه همیــن منظــور ،قانونگــذاران
فرانســوی ســعی میکردنــد نقــش مفســرانه و خالقانــه قاضیهایــی را کاهــش دهنــد کــه اطمینانــی
بــه آنهــا وجــود نداشــت.
ح بــودن ،از مشــخصات اصلــی مفهومــی اســت
پیشبینیپذیــر بــودن ،نظاممنــدبــودن و واضــ 
کــه آن را قانــون میدانیــم .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
میکنــد ،دربردارنــده ایــن مشــخصات اصلــی نباشــند و ایــنگونــه بــه نظــر بیایــد کــه نقــش مهــم
تصمیمگیــری قاضیــان مبهــم و ناشــناخته اســت ،بیگمــان ،در ایــن نهــاد قانونــی مشــکلی وجــود
دارد.

بند سوم ـ پاسخهای قانونی بیش از اندازه

پاســخ قانونــی ،نوعــی ضمانــت اجــرای قانونــی اســت کــه در نظامهــای مبتنــی بــر حاکمیــت
قانــون و تفکیــک قــوا ،از طــرف قانونگــذار تعییــن میشــود .دلیــل تعییــن پاســخهای قانونــی،
نقــض هنجارهــای اجتماعــی و انجــام رفتارهــای خــاف نظــم عمومــی اســت کــه وجــدان عمومــی
جامعــه را جریح ـهدار میکننــد .انســانیشــدن پاس ـخهای قانون ـی ،مســئلهای اســت کــه اصالحگــران
ف کــردن پاس ـخهای
غربــی نظیــر منتســکیو بــه آن توجــه کردهانــد .وی عــاوه بــر بیرحمانــه توصی ـ 
1-Tadros, v., “Criminalization and regulation”, Working Paper, Coventry: Department of Law, University of Warwick,
Warwick School of Law Research Paper Series, 2009, No. 08, p.158
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قانونــی جســمانی ،خواســتار متناسـب کــردن پاســخ قانونــی بــا تخلفــات اســت؛ زیــرا ایــن امــر ،قــدرت
خودســرانه را از میــان میبــرد .سیاس ـتهای اصالحــی در زمینــه پاس ـخهای قانونــی ،آنهــا را قطعــی
و یقینــی میکنــد و نمیگــذارد دســتخوش هــوا و هــوس قاضــی یــا حاکــم شــوند.
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 میرســد .پاســخ قانونــی نبایــد تابــع بوالهوســی قانونگــذار باشــد ،بلکــه بایــد تابــع ماهیــت
امــر باشــد و انســان نبایــد بــا انســانی دیگــر خشــونت بــورزد 1».در حکومــت اســتبدادی ،آن گونــهکــه
منتســکیو آن را بــه تصویــر میکشــد ،هیــچچیــز ثابــت و برقــرار نیســت .همــه تابــع هــوا و هوسهــای
م هســتند .تخلفــات مبهــم ،رویههــای قضایــی نامتعــارف و بیقاعــده و پاســخهای قانونــی
حاکــ 
وحشــیانه ،دیگــر وجــوه حکومــت اســتبدادی ســازگار هســتند؛ چــون اصــل حکومتهــای اســتبدادی،
2
تــرس اســت .توصیههــای منتســکیو بــه ایــن شــکل از حکومــت آســیب میرســاند.
قانونگــذار در ایــران ،رهنمودهایــی را تدویــن میکنــد کــه در حکــم هنجارهایــی بــرای رفتــار
دیگــران اســت و ابزارهایــی را بــرای تحمیــل ایــن رهنمودهــا و نظــارت بــر صحــت اجــرای آن خلــق
میکنــد .بیشتریــن بخــش قــوه مقننــه ،در اختیــار آن دســته از اعضــای دولــت اســت کــه قدرتهــای
قهرآمیــز ایــن نهــاد را در دســت دارنــد و ضمانتهــای اجرایــی آنــان امــکان دارد بســیار ســنگین
باشــد .در قانــون اساســی برخــی از کشــورها ،بــه ایــن مهــم اشــاره شــده اســت .بــرای نمونــه ،میتــوان
بــه اصالحیــه هشــتم قانــون اساســی محلــی فرانســه اشــاره کــرد کــه مقــرر مـیدارد« :ضمانــت اضافــی
نبایــد الزم باشــد و نبایــد جــزای نقــدی اضافــی پرداخــت شــود و پاســخ قانونــی بیرحمانــه یــا غیــر
معمــول نبایــد وارد شــود ».عبــارت ابتدایــی ایــن اصالحیــه ،نشــاندهنده ممنوعیــت پاســخ قانونــی
بیـش از انــدازه اســت .نبــود ضمانــت اجــرا را بــه مرحلــه تصویــب قانــون میتــوان مربــوط دانســت کــه
قانــون اساســی بــه قانونگــذار عــادی خطــاب کــرده اســت.
در حقــوق فرانســه ،در تعییــن تخلفــات اداری و پاســخ قانونــی متعلــق بــه آنهــا بــر اهمیــت
اســتقالل ایالتهــا تأکیــد میشــود .اصــول و خطمشــیهای تعیینشــده در ایــن راســتا،
تضمینکننــده اســتقالل قانونگــذاران در ایالتهــای مختلــف اســت و تأکیــد میکنــد کــه ایالتهــا
میتواننــد ســطح پاسـخهای قانونـی ،ارزشهــای جامعــه و سیاســت تعییــن پاســخ قانونــی را مشــخص
ن رو ،اصالحیــه هشــتم ،قبــول سیاســت خاصــی را در تعییــن پاســخ قانونــی الزامــی
کننــد .از ایــ 
متناســب
نمیکنــد و ایالتهــا میتواننــد در تعییــن پاســخ قانونــی ،منطقــی را انتخــاب کننــد کــه
ْ
تشــخیص میدهنــد .در کل ،قانونگــذار نمیتوانــد بــا ایــن عنــوان کــه بــا رعایــت شــرایطی ،مجــاز
 .1اسپیرو ،هربرت و دیگران ،توتالیتاریسم ،ترجمه :هادی نوری ،تهران :شیرازه کتاب ،چاپ دوم ،1391 ،ص .122
 .2همان ،ص .123
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بــه قانونگــذاری در مــورد اعمــال و رفتارهاســت ،بــرای اعمــال واردشــده بــه محــدوده حقــوق
عمومــی ،پاســخ قانونــی تعییــن کنــد .ایــن ممنوعیــت ،هــم بــه نــوع پاســخ قانونــی و هــم بــه میــزان آن
برمیگــردد .بــه ایــنترتیــب ،قانونگــذار نمیتوانــد بــرای هــر عمــل غیــر قانونــی ،بــه هــر صــورت
کــه بخواهــد ،پاســخ قانونــی تعییــن کنــد.
همچنیــن قانونگــذار مجــاز نیســت پاســخ قانونــی را بــه هــر میزانــی کــه تشــخیص میدهــد،
تعییــن کنــد ،بلکــه ملــزم بــه رعایــت اصــل تناســب اســت .حقوقدانــان ایــن تناســب را تناســب
قانونــی یــا تناســب در سیاســت تقنینــی نامیدهانــد .پــس بــرای تعییــن پاســخ قانونــی ،قانونگــذار
بایــد تمــام واقعیتهــای انســانی و اجتماعــی و معیارهــای علمــی مربــوط بــه قانونگــذاری را در نظــر
ش از انــدازه قابلیــت انــکار و
بگیــرد .مفهــوم قانونگــذاری مــوازی بــه دلیــل پاســخهای قانونــی بیــ 
مــردود شــدن را دارد.
در بیشتــر آثــار مربــوط بــه فلســفه حقــوق ،بــه اســتفاده کمتــر یــا «اســتفاده بــه عنــوان آخریــن
ابــزار» از حقــوق و لــزوم توجیــه مداخلــه (بــه مفهــوم ایجــاد ممنوعیــت) و حــذف قوانیــن زایــد تأکیــد
شــده اســت .اگــر وضــع قانــون محــدود شــود ،تضمیــن اجــرا نیــز محــدود خواهــد شــد .بــر ایــن
اســاس ،ایــن موضــوع بــا کمینهگرایــی یــا فلســفه لیبرالیســم تطبیــق کامــل دارد .بــا وجــود ایــن،
بــه نظــر میرســد مبانــی حــذف قوانیــن زایــد ،در همــه مــوارد ،بــا کاهــش ضمانــت اجــرا انطبــاق
نــدارد و بــرای توجیــه آن کافــی نیســت؛ زیــرا قانونگــذاری زیــاده (افراطــی) کــه الجــرم ضمانــت
اجــرای زیــاده را نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت ،مبانــی کاهــش توســل بــه حقــوق عمومــی را نادیــده
میگیــرد ،ولــی در ایــن مرحلــه ،موضوعــی بــه هنجــار رســمی تبدیــل میشــود و نظــام عدالــت ،ملــزم
بــه اجــرای قانــون اســت.
بــرای توجیــه حــذف قوانیــن زیــاده ،ناخــودآگاه بــه توجیــه ضمانــت اجــرا میرســیم .در ایــن مــورد،
چــون ضمانــت اجــرا بــه طــور کلــی ،موضوعــی مضــر ،دردنــاک و ناگــوار نســبت بــه تحمیلشــونده
تلقــی میشــود ،ایــن پرســش مطــرح اســت کــه چــه چیــزی تحمیــل ضمانــت اجــرا را بــرای مــردم
توجیــه میکنــد؟
هــر پاســخی بــه ایــن پرســش ،در توجیــه حــذف قوانیــن زایــد نیــز بــه کار خواهــد آمــد .بــه
صورتــی کــه هــر قــدر توجیــه ضمانــت اجــرا ،ســهلتر باشــد ،اعمــال قانــون نیــز آســانتر خواهــد بــود
و در نتیجــه ،حــذف قوانیــن زایــد دشــوارتر میشــود .در مقابــل ،در صــورت ســختگیری در توجیــه
وضــع ضمانــت اجــرا و تأکیــد بــر محــدود بــودن آن نیــز بــا مانــع کمتــری مواجــه اســت و ســریعتر
و وســیعتر اجــرا خواهــد شــد .بــا ایــن حــال ،پــس از پذیــرش پاس ـخهای حداقلــی ،توجیــه دســت
کشــیدن از ایــن حداقلهــا نیــز دشــوار خواهــد شــد .در ایــن حالــت ،محــدود کــردن ضمانتهــای
اجرایــی کمینــه دشــوار خواهــد شــد.
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مبانی و آثار قانونگذاری موازی
و ضــرورت برو نرفت از آن

گفتار سوم ـ ضرورت برونرفت از موازیسازی قانونی
بــرای برونرفــت از مشــکل قانونگــذاری مــوازی بایــد بــر وجــود دولــت حداقلــی ،توجــه بــه
فلســفه اصــل تفکیــک قــوا ،حــذف دیوانســاالری زایــد و ناکارآمــد حقــوق عمومــی تأکیــد شــود .در
پرتــو ایــن مؤلفههــا بــه بحــث تحــول در ســاختار اشــاره خواهیــم کــرد.

بند اول ـ نیاز به وجود دولت حداقلی

امــروزه دولــت دارای اختیــارات محــدود را «دولــت مبتنــی بــر حقــوق» مینامنــد و دولــت بــا
ت نگهبــان شــب) میگوینــد 3.دولــت حداقلــی ب ـه
کارکردهــای محــدود را «دولــت حداقلــی»( 2دول ـ 
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 ب ـ ه عنــوان مصــداق عینــی دولتــی کوچکشــده،
رســالت اصلــی خــود را بــر محــور نظارهگــری بــر امــور اجتماعــی قــرار داده اســت.
اندیش ـههای سیاســی مختلفــی در فلســفه لیبرالیســم نیــز مؤیــد ایــن ادعاســت کــه از آنجملــه
میتــوان بــه لیبرالهــای کالســیک اشــاره کــرد کــه مبانــی فکــری آنهــا بــا اعتقــاد بــه دولــت
حداقلــی مشــخص میشــود؛ دولتــی کــه کارکردهــای آن ،بــه حفــظ نظــم داخلــی و امنیــت شــخصی
محــدود اســت .آنهــا آزادی را در واژههایــی منفــی همچــون نبــود محدودیتهــا بــر فــرد اســتنباط
میکننــد.
همچنیــن راســتگرایان نــو ،دولــت را نوعــی از فشــار و نبــود آزادی میداننــد و معتقدنــد
جمعگرایــی ،خالقیــت فــردی را محــدود و عــزت نفــس و مناعــت طبــع را تضعیــف و سســت میکنــد.
م کــردن آرمانشــهر
رابــرت نوزیــک در دفــاع از دولــت حداقلــی ،آن را بهتریــن چارچــوب بــرای فراهـ 
میدانــد؛ دنیایــی کــه اجــازه میدهــد بیشتریــن تعــداد افــراد ،تــا جایــی کــه ممکــن اســت ،آن
گونــ ه کــه میخواهنــد ،زندگــی کننــد .وی در خصــوص آزادی و پدرمآبــی بــا توجــه بــه الگــوی
دولــت حداقلــی و کارکــرد حفاظتــی آن از حقــوق و آزادیهــای فــردی در قبــال عوامــل بیرونــی ،بــر
«خودمالکیتــی» تأکیــد شــدیدی دارد و از دولــت حداقلــی دفاعــی گســترده میکنــد کــه در آن ،نیــاز
بــه ســاختارهای جمعــی نســبت بــه ارزش برتــر حقــوق فــردی ،در اولویــت بعــدی قــرار میگیــرد.
پــس در اندیشــه فردگرایــی لیبــرال و اختیارگــرا ،بــا برداشــت منفــی از آزادی ،بــر اســتقالل فــردی و
بیطرفــی و مداخلــه دولــت تأکیــد میشــود.
1

1-Minimal states.
2-Nightwatchman states.
3--Self-ownership.
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همچنیــن 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 میکنــد،
قــدرت حکومــت را بــه حداقــل رســاند و تواناییهــای فــرد و جامعــه را تقویــت کــرد .هایــک ،عظمــت
تمــدن غــرب را مدیــون آزادی منفــی بــه معنــای نبــود اجبــار خارجــی دانســته و مخالــف هــر نــوع
قاعــده غیرخودجــوش ،برنامهریزیشــده و پدرمآبانــه اســت .وی ،اصــل اساســی تمــدن غربــی را آزادی
فــردی میدانــد و بــاور دارد کــه ممکــن اســت قوانیــن خودســرانهای کــه دولــت وضــع کــرده اســت،
موجــب تهدیــد آزادی فــرد شــوند.
هایــک ،میــان دو قانــون یعنــی قواعــد رفتــار عادالنــه و فرماننامههــای حقوقــی تفکیــک میکنــد.
قانــون واقعــی کــه محصــول آزادی و اخــاق ناهــی اســت ،بــه معنــای نخســت نیســت و بایــد بازدارنــده
باشــد ،بــه ایــن صــورت کــه قانــون واقعــی مصــوب مجلــس ،ضامــن آزادی فــردی و زندگــی خصوصــی
اســت ،ولــی فرماننامههــای حکومتــی ،آزادی فــرد را محــدود میکننــد .قانــون منفــی یــا ناهــی،
ضامــن تمامیــت آزادی فــرد اســت و دولــت بایــد بــا توســل بــه ایــن قوانیــن بازدارنــده ،پاســداری از
حوزههــای خصوصــی زندگــی فــرد و آزادی او را تأمیــن کنــد.

بند دوم ـ لزوم رعایت اصل تناسب

تصمیمگیریهــای مقامــات عمومــی در زمینــه قانونگــذاری بایــد معقــول ،منطقــی و توجیهپذیــر
باشــد .در ایــن صــورت ،تعییــن خطمشــی ،سیاســتگذاری و تصمیمگیــری را میتــوان کارآ و
اثربخــش دانســت .از ایــنرو ،برخــی از «اصــل تناســب» در حقــوق ســخن گفتهانــد« .اصــل تناســب بــه
دنبــال ایجــاد رابطــه منطقــی میــان تصمیمــات متخــذه و اهدافــی اســت کــه مقــام عمومــی بــر اســاس
آن تصمیــم میگیــرد .لــذا بایــد رابطــه معقولــی بیــن نتایــج حاصلــه و ابــزار مورداســتفاده و تصمیــم
1
اتخــاذی وجــود داشــته باشــد».
از نظــر لغــوی« ،اولتیمــا رتیــو» از دو واژه «اولتیمــا» کــه در التیــن بــه معنــای آخریــن ،دورتریــن
یــا بیشتریــن کنتــرل از راه دور اســت و همچنیــن 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»
(چــاره نهایــی) معنــا میشــود .ایــن ترکیــب را بــرای اولینبــار ،آرمانــد ژون فرانســوی 2و پــدرو
کادرون 3اســپانیایی بــه کار گرفتنــد و در متنهــای نظامــی از آن اســتفاده کردنــد ،امــا از نظــر حقوقــی،
اصــل «آخریــن چــاره» ،از مفاهیــم پایــهای اســت کــه در بســیاری از حوزههــای ایــن علــم کاربــرد
 .1هداونــد ،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 بــهصــورت غیــر عــادی ،قــرارداد را فســخ کنــد،
بــه اصــل گفتهشــده توســل جســته اســت؛ زیــرا ایــن نظــر پذیرفتــه شــده کــه تقابــل بیــن کارگــر و
کارفرمــا در حقــوق کار ،از مصادیــق ایــن اصــل اســت .بیشتریــن کاربــرد عمومــی اصــل «آخریــن
چــاره» را اساســاً در قانونگــذاری میتــوان یافــت.
در حقــوق آلمــان ،اصــل تناســب ،مبنــای قانونگــذاری کمینــه و در بســیاری از تصمیمهــای
دادگاه قانــون اساســی فــدرال آلمــان 1،ایــن مســئله پذیرفتــه شــده اســت کــه توســل حداقلــی بــه
قوانیــن و ضمانتهــای اجرایــی افراطــی بایــد در راســتای تصمیمگیریهــای مناســب باشــد .بــا
توجــه بــه مطالــب گفتهشــده ،یکــی از مهمتریــن اصــول حقــوق عمومــی از منظــر حقوقدانــان
2
آلمانــی ،اصــل تناســب اســت کــه در حقــوق عمومــی ایــن کشــور ریشــه دارد و از اصــل دولــت حقوقــی
ناشــی شــده اســت .اصــل دولــت حقوقــی در بنــد ســوم از اصــل بیســتم قانــون اساســی ب ـ ه عنــوان
یکــی از حقــوق بنیادیــن افــراد بــه رســمیت شــناخته شــده اســت .محتــوای ایــن اصــل ،شــهروندان را
در برابــر دولــت ،از آزادیهــای شــخصی بهرهمنــد میدانــد .بنــا بــر ایــن ،اصــل تناســب ،بهمراتــب
بیشتــر از اصــل دخالــت کمینــه حقــوق ،دولــت را مکلــف میکنــد کــه قانــون در مرحلــه وضــع و
اجــرا ،در برابــر شــهروندان ،واکنشهــای مناســب و عقالیــی نشــان دهــد.
امــروزه اندیشــمندان حقــوق بشــر کــه تضمیــن آزادیهــای فــردی و اجتماعــی انســان را از تعهــدات
بِهزمــامداری دانســتهاند ،بــر ضــرورت وجــود دولــت کوچــک و حداقلــی در عرصــه حقــوق تأکیــد
میکننــد .بــا رســوخ دیدگاههــای لیبــرال و حقــوق بشــری در سیاســت جنایــی کــه اندیشــه حداقلــی
کــردن را در ســر دارد ،چالــش ناتمــام گســترش حقــوق عمومــی همچنــان ادامــه دارد؛ زیــرا حمایــت
از آزادیهــای مثبــت مســتلزم دخالــت دولــت اســت کــه بخشــی از آن بــهناچــار در صالحیــت و قلمــرو
قانونگــذار کیفــری قــرار خواهــد گرفــت.
از ایــن نمونــه ،بایــد بــه بســیاری از کشــورهای امریــکای شــمالی و اروپایی اشــاره کــرد .داگالس
هوســاک بیشتریــن ســهم را در هشــداردهی و نظریهپــردازی نســبت بــه انــدازه گســترده
قوانیــن کیفــری در امریــکا و حتــی در ســطح جهانــی بــر عهــده داشــته اســت 3 .بســیاری از
4
گفتمانهــای معاصــر دربــاره قانونگــذاری افراطــی ،حــدود چهــل ســال پیــش بیــن لــرد دولیــن
و اچ .ای .آل .هــارت  5دربــاره اجــرای اخــاق  6صــورت گرفتــه بــود .برخــی از دیدگاههــا ،بــه تجویــز
1-German federal constitutional court.
2-Rechtsstaat-priciple.

 .3هوساک ،داگالس ،جرمانگاری 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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بیاخالقــی  1در حــوزه قانونگــذاری تمایــل داشــتند ،ولــی بیشتــر آنهــا بــاور داشــتند توجــه
بــه اصــل «ضــرر» الزم اســت.
شایســته اســت چنیــن گفتمانــی را حصارهــای اخالقــی بنامیــم کــه شــامل رفتارهایــی هماننــد
همجنسگرایــی و ســقط جنیــن میشــود .بــا ایــن حــال ،بســیاری از مجادلههــا دربــاره ماهیــت
غیــر اخالقــی ایــن رفتارهــای ممنوعشــده همچنــان وجــود دارد و ذهــن فالســفه حقــوق را بــه خــود
مشــغول ســاخته اســت .حجــم وســیعی از محدودیتهــا بــه مصوباتــی بازمیگــردد کــه بــه نظــر
میرســد بــا اخــاق ارتبــاط اندکــی دارنــد .نظریهپــردازان بــا ایــن نکتــه موافقنــد کــه حقــوق عمومــی
بایــد بــهطــور پیوســته ،تضمینکننــده اخــاق باشــد ،امــا بــا ایــن امــر مخالفنــد کــه گونههــای
2
مختلــف رفتارهــا ،شایســته اســتفاده از محکومیتهــا باشــند.
بــه طــور کلــی ،حقــوق عمومــی ،سرســختانه ،نیازمنــد محدودیــت در اســتفاده از وضــع قانــون
اســت .امریــکا بـ ه واســطه نبــود توافــق در اِعمــال ایــن محدودیــت کاربــردی ،بــا چالــش قانونگــذاری
حداکثــری مواجــه شــده اســت .مطابــق برآوردهــای انجامشــده ،بیــش از ســیصد هــزار قانــون فدرالــی
وجــود دارد کــه وضــع آنهــا حاصــل تالشهــای ترکیبــی بیــش از نهــاد فدرالــی در سراســر امریکاســت.
احتمــاالً نزدیــک بــه هشــت هــزار عنــوان قانــون در حقــوق انگلیــس وجــود دارد .ایــن تعــداد همچنــان
رو بــهرشــد اســت و بــ ه نــدرت لغــو میشــوند .پدیــده قانونگــذاری حداکثــری در افزایــش شــمار
قربانیــان و نقــض آزادیهــای فــردی و عمومــی شــهروندان نیــز نقــش دارد .در امریــکا ،در ســال 2019
میــادی ،بیــش از دو میلیــون نفــر در ندامتگاههــا و زندانهــا بــه ســر میبردنــد .ایــن آمــار در قیــاس
بــا ســال  ،1980افزایــش چهــار برابــری جمعیــت زندانهــا و نقــض آزادی افــراد را نشــان میدهــد
کــه از هــرصــد هــزار نفــر 628 ،نفــر در زنــدان هســتند .مطابــق برآوردهــای آمــاری ،از هــر بیســت
کــودک امریکایــی ،یــک نفــر محکــوم بــه گذرانــدن اوقــات زندگــی خــود در زندانهــای ایالتــی یــا
فــدرال امریکاســت 3.اینهــا تصویــری تکاندهنــده از آثــار و نشــانههای قانونگــذاری حداکثــری
اســت.
کشــورهای اروپایــی نیــز بــا چالــش قانونگــذاری حداکثــری مواجــه هســتند و درصــدد رفــع آن
برآمدهانــد .در مقدمــه گــزارش قانونگــذاری نظــام پارلمانــی اروپــا آمــده اســت« :تأمــات نظــری
دانشپژوهــان علــوم اجتماعــی ،علــوم قضایــی و نیــز انگیــزش جدیــد لیبــرال و بشردوســتانه کــه
در جامعــه ،در حــال نیــرو گرفتــن اســت ،بینشهــای نوینــی را بــه مســئوالن نظامهــای حقوقــی
درخصــوص ضعــف بســیار ایــن نظامهــا داده اســت .در ایــن گــزارش ،نقــش کمیتــه فرعــی حــذف
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
امکانــات مؤثــر دیگــر نظامهــای کنتــرل و حمایــت ،تــا حــد زیــادی از رهگــذر تصمیمهــای مربــوط
بــه قانونگــذاری تعییــن میشــود .دالیــل زیربنایــی زیــادی بــرای تحــول و ارزیابــی مجــدد حقــوق
عمومــی در راســتای حداقلیکــردن ایــن شــاخه حقــوق ارائــه شــده اســت .تردیــد در مســئلهای کــه
در ادامــه میآیــد ،از ایــن نمونــه اســت :آیــا معقــول اســت جامعــه در برابــر رفتــاری کــه خطــر و
آســیب آشــکاری بــرای ارزشهــای اجتماعــی نــدارد ،اقدامــی رســمی انجــام ندهــد؟ همچنیــن تأکیــد
جــدی بــر آزادی فــردی کــه بــه ایــن دیــدگاه منتهــی میشــود کــه ایــن آزادی جــز در موقعیــت
ّ
کامــ ً
ا اضطــراری نبایــد محــدود شــود و اینکــه حقــوق عمومــی نبایــد بــ ه عنــوان ابــزاری بــرای
تحمیــل عقیدههــای اخالقــی ،دینــی یــا ایدئولوژیــک بخشهایــی از جامعــه علیــه دیگــران بــه کار
1
بســته شــود».
بنــا بــر ایــن ،بــه نظــر میرســد کــه هــر حــوزهای بــه قانونگــذاری نیــاز نــدارد .از جملــه ایــن
حوزههــا میتــوان بــه حریــم خصوصــی و اخالقیــات اشــاره داشــت .اینهــا حوزههایــی اســت کــه
ممکــن اســت بــا اثرپذیــری از اندیشــه حــزب سیاســی یــا حکمــران وقــت ،بــه دخالــت بیمــورد
قانونگــذار منتهــی شــود و موجبــات نقــض حقــوق و آزادیهــای فــردی را فراهــم آورنــد .نظریهپــردازان
بــا ایــن نکتــه موافقنــد کــه حقــوق عمومــی بایــد بــهطــور پیوســته ،تضمینکننــده اخــاق باشــد ،امــا
بــا ایــن امــر مخالفنــد کــه گونههــای مختلــف رفتارهــا ،شایســته اســتفاده از مداخلــه دولــت باشــند.
در نظامهــای مردمســاالر ،در بُعــد تقنینــی ،بــر گفتمانهــای اجتماعــی تکیــه میشــود و بــه تعبیــر
دیگــر ،قانونگــذاری در ایــن نــوع حکومــت ،تابعــی از انتظارهــای میانگیــن جامعــه اســت .در ایــن
میــان ،نهادهــای مدنــی در انتقــال ایــن انتظارهــا بــه هیئــت حاکــم نقشــی بســزا ایفــا میکننــد و
منعکسکننــده واقعــی مطالبــات عامــه مردمــی ،اعــم از موافقــان و مخالفــان هســتند.
در رویکــرد لیبــرال ،وظیفــه قوانیــن بــه معنــای خــاص ،تضمیــن فضایــی اســت کــه در آن ،هــر
کــس بــه میــل خــود حرکــت کنــد و آزادیهــای مختلــف بــا هــم ســازگاری داشــته باشــند 2.هــر
چنــد حقــوق عمومــی در ذات و ماهیــت خــود ،نظامــی ســلطهگر اســت ،قانونگــذاری در ایــن بخــش
از حقــوق میتوانــد بــهصــورت مثبــت یــا منفــی بــرای حمایــت از آزادیهــای فــردی انجــام شــود.
لیبرالیســم در کل ،بــر اولویــت آزادی نســبت بــه برابــری و عدالــت اجتماعــی تأکیــد میکنــد و آزادی
را هــدف اصلــی و برابــری و عدالــت را وســیله دســتیابی بــه آن میدانــد .چــون دولــت لیبــرال
جامعهمــدار ،حــق و تکلیــف مداخلــه در زمینههــای مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی ،محیــط زیســت
و حمایــت از حقــوق بشــر را بــر عهــده دارد ،بــرای حفــظ ارزشهــای تأییدشــده خــود ،نیازمنــد
.1گــزارش قانونگــذاری اروپــا ،ترجمــه :واحــد ترجمــه مرکــز مطالعــات توســعه قضایــی ،تهــران :سلســبیل ،چــاپ اول،
 ،1384صــص  4و .5
 .2شمس ،عبدالحمید ،مقرراتزدایی ،تهران :سمت ،چاپ اول ،1381 ،ص .14
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فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره یازدهم  /تابستان 1401

قانونگــذاری جدیــد و گســترده اســت کــه بــا مداخلــه مثبــت دولــت در حــوزه آزادیهــا تحقــق
مییابــد.

بند سوم ـ لزوم توجه به فلسفه اصل تفکیک قوا

بیتوجهــی بــه اندیشــه تفکیــک قــوا ،حقــوق عمومــی را در سراشــیبی ســقوط و زوال قــرار
میدهــد .از ایــنرو ،گفتــه شــده اســت کــه «فــارغ از ارزشهــای روششناســی و متدولوژیــک ،بــدون
وجــود تفکیــک قــوا و ســایر نهادهــای کنترلکننــده ،هنگامــی کــه موضــوع تنظیــم قواعــد حقــوق
1
پیــش آیــد ،حکومــت میتوانــد چهــرهای خشــن و افراطــی و مداخلهگرانــه از خــود نشــان دهــد».
در یــک ســاخت سیاســی نامناســب و بیبهــره از دادگســتری مســتقل و اصــل تفکیــک قــوا میتــوان
از حقــوق عمومــی بــرای محدودکــردن حقهــا و آزادیهــای مرتبــط بــا حــوزه عمومــی و خصوصــی
2
مــردم ســوء اســتفاده کــرد.
همچنیــن بــر اثــر تداخــل وظایــف نهادهــای گوناگــون حکومــت در امــور یکدیگــر ،نظــم
ـران امــروز شــاهد هســتیم،
قانونگــذاری در حقــوق عمومــی بــر هــم میخــورد و هماننــد آنچــه در ایـ ِ
بــا تعــدد نهادهــای مختلــف قانونگــذاری روب ـهرو خواهیــم شــد .ایــن در حالــی اســتکــه «وجــود
تفکیــک قــوا در مســئله قانونگــذاری باعــث تفویــض اختیــارات قانونگــذاری بــه یــک نهــاد واحــد
یعنــی مجلــس میشــود کــه بهکارگیــری بنیانهــا ،محدودیتهــا را بــر عهــده خواهــد گرفــت و از
3
دخالــت دیگــر قــوا و ســازمانها در تقنیــن جلوگیــری خواهــد کــرد».
اصــول کلــی در هــر شــاخه از علــم حقوقــی در رأس سلســلهمراتب هــرم آن نظــام قــرار دارنــد .هــر
اصــل بــه طــور طبیعــی بــا اســتثنائاتی روبهروســت و در طــول زمــان نیــز شــاهد تغییراتــی بــه تناســب
تحــوالت سیاســی و اجتماعــی جوامــع اســت .اصــل تفکیــک قــوا بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن اصــول
در حــوزه حقــوق عمومــی ،از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و بــا وجــود تحوالتــی کــه از ســر گذرانــده
اســت ،همچنــان در الگوهــای مختلــف حکمرانــی ،بــرای ترســیم و نظمبخشــی بــه قــوا اهمیــت دارد و
در ارتبــاط بیــن آنهــا و تعییــن وظایفشــان اثرگــذار اســت.
در نظــام حقوقــی ایــران ،تعــارض بنیادیــن بیــن برخــی از اصــول قانــون اساســی و رویههــای
متعــارض بــا ایــن قانــون ،در عمــل ،اصــل تفکیــک قــوا را بــا چالشهایــی روب ـهرو ســاخته اســت کــه
بــا روح بِهزمــامداری همخوانــی نــدارد .بــا اینکــه بــرای تحقــق تعــادل و تــوازن بیــن قــوا گاهــی
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

 .2نوبهــار ،رحیــم ،حمایــت حقــوق کیفــری از حوزههــای عمومــی و خصوصــی ،تهــران :جنــگل جاودانــه ،چــاپ اول،
 ،1387ص .187
 .3شمعی ،محمد و سارا شهباز ،حقوق اداری تطبیقی ،تهران :کاوشیار ،چاپ اول،1395 ،ص46
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مبانی و آثار قانونگذاری موازی
و ضــرورت برو نرفت از آن

بند چهارم ـ حذف نهادهای موازی قانونگذاری

اصــوالً در مقایســه میــان کشــورهای شــمال و جنــوب یــا بهتــر بگوییــم کشــورهای توســعهیافته
و کشــورهای عقبمانــده یــا در حــال توســعه متوجــه میشــویم کــه وجــود برخــی خطمشــیها
موجــب پیدایــش نهادهــای مــوازی قانونگــذاری در جهــان ســوم میشــود کــه اصــوالً در کشــورهای
صنعتــی ،دلیلــی بــرای وجــود آنهــا نیســت .موازیســازی یــا شــکلگیری نهادهایــی بــا وظایــف و
ســاختار مشــابه در عــرض دیگــر نهادهــا و ســازمانهای صالحی ـتدار در قانونگــذاری 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 بِهزمــامداری تعریــف کــرده اســت.
تعــدد نهادهــای قانونگــذار بــه تجویــز قانــون اساســی یــا خــروج از صالحیــت ایــن دســتگاهها در امــر
تقنیــن بــه صــورت خودســر ،انحصــار کارویــژه اصلــی مجلــس یعنــی قانونگــذاری را در نظــام مبتنــی
بــر تفکیــک قــوا بــا تردیــد روبــهرو میســازد .وجــود نهادهایــی نظیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام ،شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،دولــت و مجلــس خبــرگان نمونــه آن اســت.
در ایــران ،تشــخیص مصلحــت بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام واگــذار شــده اســت .مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام کــه در بازنگــری ســال  1368قانــون اساســی قــوت قانونــی یافــت« ،بــا
اختیاراتــی همچــون کمــک بــه رهبــر در حــل معضــات نظــام (بنــد 8اصــل ،)110مشــورت بــه رهبــر
در تعییــن سیاسـتهای کلــی نظــام (بنــد 1اصــل ،)110ناظــر بــر حســن اجــرای سیاسـتهای کلــی
نظــام اســت (بنــد 2اصــل .)110همچنیــن انتخــاب یکــی از فقهــای شــورای نگهبــان بـ ه عنــوان عضــو
شــورای موقــت رهبــری (اصــل ،)111تصویــب برخــی از تصمیمــات شــورای موقــت رهبــری (اصــل
 ،)111مشــورت بــه رهبــری بــرای صــدور فرمــان بازنگــری در قانــون اساســی (اصــل ،)177عضویــت
ثابــت در شــورای بازنگــری در قانــون اساســی (بنــد 3اصــل )177از دیگــر وظایــف و صالحیتهــای
1
مجمــع تشــخیص مصلــت نظــام اســت.
بــر اســاس اصــل  112قانــون اساســی ،مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه دســتور رهبــری
تشــکیل میشــود و اعضــای ثابــت و متغیــر آن را مقــام رهبــری تعییــن میکنــد .ایــن اصــل ،اختیــار
قانونگــذاری 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 اوالً خــاف اصــل تفکیــک قواســت و ثانیـاً در
هیــچ جــای قانــون اساســی ،حتــی در مــوارد اســتثنایی ،ایــن امــر جــزو صالحیتهــای مجمــع شــناخته
نشــده اســت .در فرمــان مــورخ  1368/2/4امــام خمینــی بــه ریاســت جمهــوری وقــت بــرای بازنگــری
قانــون اساســی ،ازجملــه موضوعاتــی کــه بایــد در دســتور کار شــورای بازنگــری قــرار میگرفــت و در
قانــون اساســی گنجانــده میشــد ،ایــن موضــوع عنــوان شــده بــود« :مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
 .1مهرپور ،حسین ،مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :دادگستر ،چاپ اول ،1387 ،ص .264
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بــرای حــل معضــات نظــام و مشــورت رهبــری بــهصورتــی کــه قدرتــی در عــرض قــوای دیگــر نباشــد».
بنــا بــر ایــن ،در هیــچ یــک از قوانیــن موضوعــه ،صالحیــت قانونگــذاری بــرای مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام شــناخته نشــده اســت .بــا ایــن حــال ،مطابــق رویـهای کــه در ســالهای اولیــه تشــکیل
آن وجــود داشــت ،هنــوز هــم ایــن نهــاد بــه وضــع قانــون میپــردازد .مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام بــا حکــم امــام خمینــی و بــا اســتفاده از اختیــار ناشــی از والیــت و امامــت امــت کــه طبــق
قانــون اساســی داشــت و قــوای ســه گانــه زیــر نظــر ایشــان انجــام وظیفــه میکــرد ،بــه عنــوان
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 میشــد.
پــس هــدف اولیــه از تشــکیل آن ،رســیدگی بــه مصوباتــی بــود کــه شــورای نگهبــان آنهــا را خــاف
شــرع تشــخیص مـیداد و مجلــس شــورای اســامی پافشــاری میکــرد کــه وجــود ایــن مصوبــه بــرای
مصلحــت نظــام جمهــوری اســامی ایــران الزم اســت و وفــق تشــخیص شــورای نگهبــان عمــل کــردن،
خــاف مصلحــت اســت .مصوبــه یادشــده در مجمــع تشــخیص مصلحــت مطــرح میشــد تــا همــه
نهادهــا از نظــر آن پیــروی کننــد.
در نامهنگاریهــای امــام خمینــی و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در ســالهای اولیــه تشــکیل
مجمــع ،هنــگام تصویــب آییننامــه مجمــع ،بــرای تأییــد آن ،صالحیــت قانونگــذاری نیــز بــه مجمــع
داد کــه ایشــان فرمــود ایــن عبــارت بــه ذیــل مــاده  10آییننامــه اضافــه گــردد« :مجمــع میتوانــد
طرحهــا و لوایــح را در هــر مرحلـهای و نیــز موضوعــات و مســائل مهمــه دیگــر را بــا موافقــت اکثریــت
2
مجمــع حاضــر در جلســات رســمی مــورد بررســی و تصمیمگیــری قــرار دهــد».
بــا مراجعــه بــه مذاکــرات شــورای بازنگــری قانــون اساســی نیــز میتــوان بــه ایــن نکتــه پــی بــرد
کــه یکــی از دغدغههــای اصلــی ایــن شــورا در زمینــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ایــن بــود
کــه مبــادا ایــن نهــاد قــدرت قانونگــذاری پیــدا کنــد و در عــرض قــوای دیگــر درآیــد .بنــا بــر ایــن،
میتــوان گفــت کــه «موقعیــت مجمــع در نظــام قانونگــذاری ،خــارج از تشــکیالت تقنینــی کشــور
بــوده و ایــن مجمــع در نهــاد رهبــری ب ـ ه عنــوان مستشــار عالــی قــرار میگیــرد و ب ـ ه عنــوان َح َکــم،
بــه حــل اختــاف مجلــس و شــورای نگهبــان مبــادرت م ـیورزد 3».بــا ایــن حــال ،تصویــب برخــی از
قوانیــن ،پیــش از ورود ایــن نهــاد بــه قانــون اساســی یــا تغییــر واژگان نگارشیافتــه توســط مجلــس
شــورای اســامی در زمــان حــل اختــاف بــا شــورای نگهبــان ،مؤیــد خــروج مجمــع تشــخیص مصلحــت
4
نظــام از صالحیــت و وظایــف خــود بــه واســطه ورود بــه حیطــه قانونگــذاری اســت.
1

 .1همان.
 .2همان ،صص  258به بعد.
 .3ملکافضلــی ،محســن« ،جایــگاه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در فرآینــد قانونگــذاری» ،حقــوق اســامی،
ســال دوازدهــم ،1385 ،شــماره ،2ص .196
 .4هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :دادگستر ،چاپ اول ،1383 ،ج  ،2ص .455
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و ضــرورت برو نرفت از آن

بــه ایــن ترتیــب ،مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا تجویــز رهبــر انقــاب و بنیانگــذار
نظــام جمهــوری اســامی ایــران ،خــود را بــرای تصویــب برخــی از قوانیــن ،صالــح دیــد .بــر همیــن
اســاس ،چنــد قانــون نیــز تصویــب کــرد کــه از آن جملــه میتــوان بــه قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر،
قانــون تعزیــرات حکومتــی و قانــون تعزیــرات حکومتــی امــور بهداشــتی و درمانــی اشــاره کــرد .دوران
صالحیــت قانونگــذاری مجمــع دیــری نپاییــد و امــام خمینــی در نامـهای خطــاب بــه اعضــای مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام در تاریــخ  1367/10/8نوشــت کــه صالحیــت مجمــع ،منحصــر بــه رســیدگی
بــه اختالفــات میــان مجلــس شــورای اســامی و شــورای نگهبــان اســت .در فرمــان  1368/2/4امــام
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
شــده بــود« :مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــرای حــل معضــات نظــام و مشــورت رهبــری بــه
صورتــی کــه قدرتــی در عــرض قــوای دیگــر نباشــد 1».شــورای بازنگــری در قانــون اساســی ،ایــن ایــده
را در اصــل  112قانــون اساســی بازتــاب داد.
بــه طــور کلــی ،میتــوان گفــت کــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در قانونگــذاری بــه
معنــای عــام در قالــب حــل معضــات نظــام و تعییــن سیاســتهای کلــی نقشآفرینــی میکنــد و
در قانونگــذاری بــه معنــای خــاص در مقــام حــل اختــاف بیــن مجلــس شــورای اســامی و شــورای
نگهبــان دارای جایــگاه قانونــی اســت .بنــا بــر ایــن ،موقعیــت مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در
ســاختار قانونگــذاری ،خــارج از تشــکیالت تقنینــی کشــور اســت و ایــن مجمــع در نهــاد رهبــری بــه
عنــوان مستشــار عالــی قــرار میگیــرد و بــه عنــوان َح َکــم بــه حــل اختــاف مجلــس شــورای اســامی
2
و شــورای نگهبــان میپــردازد.
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نیــز از دیگــر نهادهایــی اســت کــه امــروزه بــه قانونگــذاری بــر
خــاف اصــول میپــردازد .زمینــه تشــکیل ایــن شــورا بــا پیــام امــام خمینــی در ســال  1359فراهــم
شــد .در ســال  ،1361هیئــت دولــت ،الیح ـهای را بــا عنــوان «الیحــه تشــکیل شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی» بــه تصویــب رســاند ،امــا مجلــس شــورای اســامی در مــورد ایــن الیحــه تصمیمگیــری
نکــرد .عاقبــت در ســال  ،1363امــام خمینــی بــا صــدور فرمانــی ،تشــکیل شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی را اعــام کــرد .بــه دســتور امــام خمینــی ،مصوبــات ایــن شــورا بــدون اینکــه بــه تأییــد
شــورای نگهبــان نیــازی داشــته باشــد ،الزم االجراســت .حقوقدانــان در مــورد اختیــارات ایــن شــورا،
بحثهــای مختلفــی کردهانــد کــه مجــال طــرح آنهــا در ایــن مقــال وجــود نــدارد .بــا ایــن حــال،
میتــوان گفــت کــه اقدامــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی از بــدو تشــکیل تــا کنــون بــر خــاف
قانــون اساســی بــوده اســت.
 .1مهرپور ،پیشین ،صص  263به بعد.
 .2ملکافضلی ،پیشین ،ص .94
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در صورتبنــدی نظــام اداری و سیاســی کشــور ،تــا بــه امــروز ،نامــی از شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی و جایــگاه آن در قانــون اساســی  1358و اصالحیــه بعــدی آن در ســال  1368بــه میــان
نیامــده اســت 1.بــا آنکــه ایــن شــورا بــر حســب رســالت ذاتــی خــود بایــد بــه تعییــن سیاسـتگذاری
فرهنگــی اقــدام کنــد و ایــن مســئله بارهــا از طــرف مســئوالن اعــام شــده ،امــا در برخــی مصوباتــش
بــه ایجــاد حــق و تکلیــف حتــی در حــوزه حقــوق کیفــری دســت زده اســت .از مهمتریــن مصوبــات
ایــن شــورا میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
 .1قانون مصادیق عناد و فساد اخالقی ،مصوب جلسه  153شورا در 1367؛
 .2آییننامه کمیته انضباطی دانشجویان و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی؛
 3مقررات شبکههای اطالعرسانی رایانهای ،مصوب .1380/1/1
در هیــچ یــک از اصــول قانــون اساســی کشــور در مــورد ایــن نهــاد ســخنی بــه میــان نیامــده ،در
حالــی کــه در مــورد شــوراهای مؤثــر و نهادهــای مهــم کشــور بــه جــز قــوای ســهگانه و نیروهــای
2
مســلح بحــث شــده اســت.
مجلــس خبــرگان رهبــری ،نمونــه دیگــری اســت .در خصــوص خبــرگان منتخــب مــردم (منــدرج
در اصــل  107قانــون اساســی) ،اصــل  108قانــون اساســی چنیــن مقــرر مـیدارد« :قانــون مربــوط بــه
تعــداد و شــرایط خبــرگان ،کیفیــت انتخــاب آنهــا 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 انقــاب 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 همچنیــن کیفیــت انتخــاب آنهــا مطابــق
اصــل  108قانــون اساســی بــه فقهــای شــورای نگهبــان بــه عنــوان نهــادی مســتقل ســپرده شــده
اســت 3.اگــر واژه «قانــون» را در ابتــدای ایــن اصــل بــه معنــای ســندی بدانیــم کــه تصویــب آن در
صالحیــت قانونگــذار یــا مجلــس شــورای اســامی اســت ،بــه نظــر مــی رســد شــاهد خــروج از اصــل
باشــیم .ایــن نظــر از آن جــا قــوت میگیــرد کــه پــس از کاربــرد واژه «قانــون» ،از کلمــه «آییننامــه
داخلــی» اســتفاده شــده اســت .اگــر منظــور از قانــون« ،مقــررات» بــود ،کاربــرد ایــن واژه بــه تســامح
میتوانســت پذیرفتــه شــود .ایــن نظــر از آن جــا قــوت میگیــرد کــه بــاز هــم در انتهــای اصــل
یادشــده ،از کلمــه «قانــون» و پــس از آن ،از «مقــررات» اســتفاده شــده اســت.
 .1شــریف ،محمــد« ،جایــگاه قانونــی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و مصوبــات آن» ،پژوهــش حقــوق و سیاســت،
دوره هفتــم ،پاییــز و زمســتان  ،1384شــمارههای 15و  ،16ص .220
 .2زرشناس ،شهریار ،درباره دموکراسی ،تهران :کتاب صبح ،1386 ،ص .102

 .3نیکــو نهــاد ،حامــد ،اورنگــی ،شــبنم ،ســنجش آییننامــه نویســی شــورای نگهبــان؛ مبانــی ،قلمــرو و نظــارت پذیری،
فصلنامــه علمــی پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،ســال دوم ،شــماره ســوم ،تابســتان  ،1399ص 12بــه بعــد.
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بــه نظــر میرســد ایــن دو واژه نــه از ســر مســامحه ،بلکــه بــه دقــت و در معنــای حقیقــی خــود
بــه کار رفتهانــد .توجیــه تصویــب قوانیــن مجلــس خبــرگان توســط شــورای نگهبــان یــا خــود ایــن
نهــاد بــا فلســفه اصــل تفکیــک قــوا در تعــارض اســت .البتــه میتــوان 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 میکنــد و ایــن موضــوع بــا علــت وجــودی
اصــل تفکیــک قــوا در تعــارض نیســت.
شــورای عالــی امنیــت ملــی ،نمونـ ه 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 .آنچــه ایــن دیــدگاه را
تأییــد میکنــد ،آن اســت کــه شــورای نگهبــان در برخــی از نظــرات خــود ،صالحیــت قانونگــذاری
مجلــس شــورای اســامی را بــه مالحظــه مصوبــات شــورای عالــی امنیــت ملــی در آن موضــوع وابســته
کــرده و در ایــن نظــرات ،مســتند اصلــی خــود را اصــل  167قانــون اساســی قــرار داده اســت.
بــه هــر حــال ،تحدیــد حــدود صالحیــت مجلــس شــورای اســامی بــا ضابطــه مصوبــات شــورای
عالــی امنیــت ملــی و قوانیــن عــادی از منظــر شــورای نگهبــان بــه منزلــه تفســیر قوانیــن عــادی اســت.
عــاوه بــر ایــن ،تصریحهــای موجــود در رویــه دیــوان عدالــت اداری مبنــی بــر ناممکــن بــودن نقــض
ایــن مصوبــات بــه وســیله قوانیــن مؤخــر میتوانــد بــه مثابــه دلیــل دیگــری در ایــن زمینــه مطــرح
شــود؛ زیــرا در فرضــی کــه ایــن مصوبــات ،جایگاهــی همتــراز یــا پایینتــر نســبت بــه قوانیــن عــادی
داشــته باشــند ،چنیــن حکمــی بــر ناممکــن بــودن نقــض آنهــا از ســوی قوانیــن مؤخــر ،منطقــی
نخواهــد بــود .بــه نظــر میرســد در حــوزه شــورای عالــی امنیــت ملــی نیــز قانونگــذاری مــوازی
1
توســط ایــن نهــاد اتفــاق افتــاده اســت کــه عــدول از اصــل محســوب میشــود.

ـدن مــدرن (جامعــه مدنــی و ایــران امــروز) ،تهــران :نقــش
 .1عظیمــی،
فخرالدیــن ،دموکراســی ،جامعــه مدنــی و تمـ ّ
ّ
و نــگار ،چــاپ اول ،1377 ،ص .45
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نتیجهگیری
قانونگــذاری حداکثــری ،یکــی از مشــکالت اصلــی نظــام حقوقــی و ب ـه صــورت کلیتــر ،یکــی از
مشــکالت حقــوق عمومــی از نظــر مبنایــی اســت .تعــداد و حیطــه عملکــرد قوانیــن ،تنهــا بــهمنزلــه
رأس کــوه یخــی اســت کــه میتــوان آن را مشــاهده کــرد .در نهایــت ،تقنیــن حداکثــری بســیار
مشکلســاز اســت؛ زیــرا کیفیــت قوانیــن را تنــزل میدهــد و باعــث اعمــال قانــون بــدون توجیــه
میشــود کــه ایــن رویــه ،سیســتم عدالــت را خدشــهدار میکنــد.
در کشــورهای امریــکای شــمالی و اروپایــی نیــز در اصــول و رویههــای قضایــی بــه ایــن مهــم توجــه
شــده اســت و مرزهایــی مشــخص بــرای ورود بــه حیطــه قانونگــذاری مشــخص کردهانــد .حــذف
صالحیــت قانونگــذاری توســط نهادهــای مــوازی مجلــس شــورای اســامی و محــدود کــردن فعالیــت
چنیــن نهادهایــی بــه امــور اداری و واگــذاری تصمیمگیــری در خصــوص فعالیتهــای تخصصــی بــه
کمیســیونهای مرتبــط بــا هــر موضــوع تخصصــی در مجلــس شــورای اســامی از جملــه ضروریاتــی
اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود.
همچنیــن قانونگــذار نبایــد در حیطــه مقــررات و وضــع آن وارد شــود و مقرراتزدایــی در
حوزههایــی نظیــر نظامهــای مدنــی ،صنفــی و تخصصــی ،از مســائل مربــوط بــه قــوه مجریــه تلقــی
میشــود .البتــه ایــن موضــوع در مرحلــه نخســت ،مســتلزم بازنگــری در رویههایــی نادرســت اســت
کــه موجــب قانونگــذاری مــوازی میشــوند .بنــا بــر ایــن ،در ایــن فرآینــد بایــد نهادهــای مــوازی
قانونگــذاری را شناســایی و حــذف کــرد.
نظامهــای حقوقــی در جهــان از نظــر مبنایــی بــه نتایــج مطلوبــی در ایــن حــوزه رســیدهاند.
پیآمدهــای وجــود قوانیــن ســختگیرانه و زیــادی در حــوزه حقــوق عمومــی ،جــز نقــض حقــوق
و آزادیهــای عمومــی نتیج ـهای نــدارد و تحدیــد حقــوق و آزادیهــای فــردی بایــد بــه حداقــل آن
کاهــش یابــد.
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 .14قــاری 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 ،
 .15کاتوزیان ،ناصر ،فلسفه حقوق ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چاپ دوم.1380 ،
64

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

 .16گلمحمدی ،احمد ،چیستی ،تحول و چشمانداز دولت ،تهران :نی ،چاپ اول.1392 ،
 .17مرکــز مالمیــری ،احمــد ،حاکمیــت قانــون ،مفاهیــم ،مبانــی و برداشــتها ،تهــران:
مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی ،چــاپ دوم.1394 ،
 .18هداونــد ،مهــدی و علــی مشــهدی ،اصــول حقــوق اداری در پرتــو آرای دیــوان عدالــت
اداری ،تهــران :خرســندی ،چــاپ اول.1389 ،
 .19مهرپــور ،حســین ،مختصــر حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،تهــران:
دادگســتر ،چــاپ اول1387 ،
 .20نوبهــار ،رحیــم ،حمایــت حقــوق کیفــری از حوزههــای عمومــی و خصوصــی ،تهــران:
جنــگل جاودانــه ،چــاپ اول.1387 ،
 .21هاشــمی ،ســید محمــد ،حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران (جلــد  ،)2تهــران:
دادگســتر ،چــاپ اول.1383 ،
 .22هوســاک ،داگالس ،جرمانــگاری افراطــی ،ترجمــه :محمدتقــی نــوری ،تهــران :مجــد ،چــاپ
اول.1390 ،
ب) مقاله
 .1رحمتاللهــی ،حســین و ســید باســم موال ـیزاده« ،از جمعگرایــی تــا فردگرایــی :تأملــی
بــر پیآمدهــای نگرشهــای جمعگــرا بــر قوانیــن اساســی» ،حقــوق اساســی ،ســال هفتــم،
 ،1389شــماره  ،14صــص 89ـ.114
 .2رحمتیفــر ،ســمانه« ،جهــان چگونــه اداره میشــود؟ (تحلیــل ماهیــت حقــوق اداری
جهانــی)» ،فصلنامــه سیاســت ،مجلــه دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی ،دوره پنجاهــم،1399 ،
شــماره  ،3صــص 827ـ.841
 .3شــاطریان ،محمود،یحیــی زاده ،جــواد ،هنــر خودتنظیمــی در حقــوق عمومــی،؛ بــا تاملــی
در نظــام تقنینــی جمهــوری اســامی ،فصلنامــه علمــی پژوهــش هــای نویــن حقــوق اداری ،ســال
ســوم ،شــماره ششــم ،بهــار  ،1400ص194-139
 .4شــریف ،محمــد« ،جایــگاه قانونــی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و مصوبــات آن»،
پژوهــش حقــوق و سیاســت ،دوره هفتــم ،پاییــز و زمســتان  ،1384شــمارههای 15و .16
 5ملکافضلــی ،محســن« ،جایــگاه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در فرآینــد
قانونگــذاری» ،حقــوق اســامی ،ســال دوازدهــم ،1385 ،شــماره .2
 .6نیکــو نهــاد ،حامــد ،اورنگــی ،شــبنم ،ســنجش آییننامــه نویســی شــورای نگهبــان؛
مبانــی ،قلمــرو و نظــارت پذیــری ،فصلنامــه علمــی پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،ســال دوم،
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مبانی و آثار قانونگذاری موازی
و ضــرورت برو نرفت از آن

36-11 ص،1399  تابســتان،شــماره ســوم
 کیومــرث رس و علــی: ترجمــه،» «تحلیــل اقتصــادی حقــوق اساســی، اســتفان، ویــت.7
.320ـ307  صــص،9  شــماره،1387 ، ســال هفتــم، حقــوق اساســی،تاریکینــژاد
ج) پایاننامه
 «تأثیــر سیاســتهای مقرراتزدایــی و آزادســازی بــر کارآیــی، بهــروز، اســکندریون.1
 دانشــکده حقــوق و، پایاننامــه کارشناســی ارشــد رشــته سیاســتگذاری عمومــی،»و دموکراســی
.1398 ،علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران
2-Latin
A)Book

1-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
2-Mlibertarianis, Stanford Encyclopedia of Philosophy, First published: 5 Sep. 2002, substantive revision: 28 Jan 2019, available at: www.plato.stanford.edu/entries/libertarianism
3-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
benefit analysis: the example  ـ1-Moohr, G., “defining overcririminalization through cost
of criminal copyright laws”, American university law review, 2005, Vol. 2
4-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,
582ـp.p. 561
5-Rachel, E. barkow, “seperation of powers and the criminal law”, Stanford law review,
2010, Vol. 58
6-Tadros, v., “Criminalization and regulation”, Working Paper, Coventry: Department of
Law, University of Warwick, Warwick School of Law Research Paper Series, 2009, No. 08
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Principles and consequences of parallel legislation and
the need to get out of it
Majid Rahmani*
Mohammad Emami**
Mohammad Moghadami Fard***
Abstract:
Legislation in modern legal systems is the prerogative of legislatures, based fundamentally 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 systems, extra  ـparliamentary 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 document 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  ـanalytical manner.
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