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بــه هنــگام صحبــت از تفســیر قانــون توســط دادرســان ،بــه ضــرورت تفســیر ،مبانــی و اَشــکال
آن فــراوان پرداختــه شــدهاســت .هــدف ایــن نوشــتار امــا پرداختــن بــه مفهــوم صالحیــت تفســیری
قاضــی ،بهمثابــۀ صالحیــت اعطاشــده بــه یــک مقــام برخــوردار از اختیــارات حاکمیتــی اســت؛ بنابرایــن
مســئله اصلــی نوشــتار چیســتی ایــن صالحیــت و تعییــن خاســتگاه و جایــگاه آن در بیــن اشــکال
صالحیــت مقامــات عمومــی بهعنــوان «صالحیــت» و «اختیــار» یــک کارگــزار عمومــی اســت .اینکــه
ایــن صالحیــت در کدامیــک از اَشــکال صالحیــت تقنینــی یــا اجرایــی جــای میگیــرد ،منشــأ نظــرات
فراوانــی بــوده اســت کــه در ایــن مقالــه تــاش شــده از رهگــذر مطالعــه این نظــرات و نیــز قوانیــن و آراء
موجــود پاســخی درخــور بــه پرســش پژوهــش داده شــود .در میــان دو شــکل اصلــی اعمــال حاکمیــت،
تفســیر قضایــی را نمیتــوان تقنیــن پســینی دانســت؛ چــه آنکــه نســبی و محــدود بــودن آثــار تفســیر
قضایــی بــه اصحــاب دعــوی وصــف عامالشــمولی را از قاعــده قضایــی ســلب میکنــد و نیــز قبــح
عقــاب بالبیــان ،نقــض تفکیــک قــوا و ســپردن تقنیــن بــه یــک مقــام انتصابــی مانــع از پذیــرش چنیــن
دیدگاهــی میگــردد .اگــر کارویــژه دادرســی را همــان اِعمــال یــا اجــرای قوانیــن بدانیــم تفســیر ،جــزء
جداییناپذی ـ ِر اجــرای قانــون اســت کــه زمینــه اجــرای واقعــی آن را فراهــم میکنــد.
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مقدمه

ـی روابــط اجتماعــی کــه قانــون اصــوالً بــرای تنظیــم آنهــا پــا بــه عرصــه
ماهیــت در حــال دگرگونـ ِ
وجــود نهــاده اســت؛ منجــر بــه پیشــی گرفتــن آنهــا از متــون قانونــی میشــود .در اینجــا قانــون
نمیتوانــد نســبت بــه وضعیتهــای جدیــ ِد بهوجودآمــده واکنــش مناســب داشــته باشــد و بهنوعــی
بــا ایــراد فقــدان جامعیــت روبــهرو میگــردد .اینجاســت کــه تفســیر میتوانــد گامــی در جهــت
تطابــق قانــون بــا تحــوالت جدیــد و پاســخگویی مناســبی بــه آنهــا باشــد .مســائل مســتحدث بــا اتــکای
صــرف بــه قانــون حــل نمیشــوند و فــن تفســیر ،ماهیــت مشــکلزای ایــن مــوارد را چارهاندیشــی
میکنــد .از ســوی دیگــر کارکــرد نهایــی قانــون و بهنوعــی نمــود بــارز آن ،حــل تعارضــات و تزاحماتــی
اســت کــه در جامعــه و میــان افــراد رخ میدهــد .در مــواردی کــه قانــون دچــار نقصــان و کمبــود یــا
ابهــام و تعــارض اســت اعمــال کارکــرد ویــژۀ آن ،مســتلزم بهرهگیــری از تفســیر توســط قضــات اســت.
عامــل توجیهکننــده دیگــر تفســیر ،ضــرورت صــدور حکــم اســت(.کاتوزیان )177 :1385 ،از
کهنتریــن دوران تاریــخ ،مفهــوم قضــاوت بــا عدالــت پیونــد داشــته اســت تاحدیکــه ،قضــاوت را
هنــر دادگــری دانســتهاند )Perelman, 1978:7(.وظیفــه قاضــی برپاداشــتن عدالــت اســت و کوشــش
بــر ایــن اســت کــه ،حــق بــه حـقدار برســد1؛ بنابرایــن ،مقــام واالی دادرس بایــد از صالحیــت تفســیری
برخــوردار باشــد .اگــر صالحیــت را تعیینکننــده حــوزۀ اقــدام و فعالیــت مقــام عمومــی بدانیــم
صالحیــت ،مجموعــه اختیــارات و وظایــف اعطایــی و تحمیلــی بــه یــک نهــاد ،اداره یــا مأمــور بــرای
انجــام مأموریــت خــود اســت(.گرجی ازندریانــی )9 :1391 ،پــس تفســیر ،صالحیــت اعطــا شــده بــه
یــک مقــام عمومــی اســت .آنچــه ماهیــت صالحیــت تفســیر قاضــی را بــا دشــواری روب ـهرو ســاخته
و انجــام ایــن تحقیــق را موجــه میســازد ماهیــت متفــاوت تفســیر قانــون از اجــرای ِصــرف قانــون
اســت؛ در نــگاه اول قاضــی در فقــدان قانــون یــا نبــود تعیــن قانونــی شــامل ابهــام ،اجمــال و تعــارض
آن ،ارادۀ قاضــی بــه جــای ارادۀ مقنــن مبنــای صــدور حکــم قــرار میگیــرد .چــه آنکــه در ایــن حالــت
بهظاهــر قانونــی موجــود نبــوده اســت کــه قاضــی بــه تفســیر دســت زده اســت .در ظاهــر امــر ایــن
 .1در دعــاوی جزائــی هــدف فصــل خصومــت نیســت ،حتــی گذشــت شــاکی در همــه مــوارد قاطــع دعــوا نیســت.
در امــور جزائــی قاضــی مجــری قانــون اســت .اگــر در پرونــده دلیلــی بــر وقــوع بــزه و انتســاب آن بــه مشــتکیعنه
باشــد ،بایســتی حکــم بــه مجــازات صــادر کنــد ،واال بایســتی متهــم را تبرئــه کنــد .بــرای همیــن همانطورکــه
بهحــق ذکــر شــده اســت در دعــاوی جزائــی ســخن از حلوفصــل نادرســت اســت .بــرای همیــن بــا توجــه بــه
اصــول  ۳۷ ،۳۶ ،۳۳ ،۳۲ ،۲۵ ،۲۲و نیــز اصــل  ۱۶۶و  ۱۶۹قاضــی کیفــری در مــوارد فقــدان نــص ،ســکوت ،نقــص،
اجمــال و تعــارض نمیتوانــد متهــم را بــه کیفــری خــارج از قانــون محکــوم نماید(.محقــق دامــاد ،ســید مصطفــی،
قواعــد فقــه ،بخــش جزایــی ،چ  ،۳نشــر مرکــز علــوم اســامی ،تهــران  ،۱۳۸۱صــص ).۳۸ - ۳۶

118

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســـال دوم  /شمـــــاره دوم  /بهـــــــار 1399

اعمــال تفســیر همــان خلــق قاعــده اســت کــه علیاالصــول توســط قــوه مقننــۀ منتخــب مــردم اِعمــال
میشــود .در ایــن وضعیــت قاعــده ناشــی از تفســیر ،شــباهت فراوانــی بــه قاعــده تقنینــی دارد؛ ازجملــه
آنکــه حکــم دعــوی را معیــن و بــه فصــل اختــاف میانجامــد .پرســش از جایــگاه صالحیــت تفســیر
قاضــی بدیــن معناســت کــه در میــان صالحیتهــای مقامــات عمومــی کــه از کارکردهــای ناشــی
از اِعمــال حاکمیــت ناشــی میشــود ،صالحیــت تفســیری قاضــی در کــدام گــروه جــای میگیــرد؟
پاســخ بــه ایــن پرســش مــا را در درک بهتــر ماهیــت ایــن پدیــده و شــناخت راههــای کنتــرل ،نظــارت
و اعتــاء آن یــاری میبخشــد .فــرض مــا ایــن اســت کــه بــه تبــع تفکیــک کارویژههــای ناشــی از
قــدرت سیاســی صالحیــت را بــه دو صالحیــت تقنینــی و اجرایــی تقســیم نماییــم .کارویــژه قضــاوت
نیــز همــان اجــرای قانــون اســت کــه بــه جهــت مصالــح در اختیــار قــوهای مســتقل قــرار گرفتــه
اســت .بــر همیــن اســاس اصــل  58قانــون اساســی بیــان مـیدارد اعمــال قــوه مقننــه از طريــق مجلــس
شــورای اســامی اســت كــه از نماينــدگان منتخــب مــردم تشــكيل ميشــود و مصوبــات آن پــس از
طــی مراحلــی كــه در اصــول بعــد میآيــد بــراي اجــرا بــه قــوه مجريــه و قضائيــه ابــاغ میگــردد.
در نوشــتار پی ـشرو ،تــاش شــده تــا بــا مراجعــه بــه منابــع کتابخان ـهای و تحلیلــی و نیــز قوانیــن و
آراء موجــود پاســخی درخــور بــرای پرسـشهای مطــرح شــده یافــت شــود .بــرای نیــل بــه ایــن مهــم،
نخســت اشــکال صالحیتهــای مأموریــن و مقامــات در حقــوق عمومــی تبییــن شــده و درادامــه ضمــن
بیــان مبانــی حقوقــی صالحیــت تفســیری قاضــی ،بــه جایــگاه صالحیــت تفســیری قضایــی در نظــام
حقــوق عمومــی پرداختــه خواهــد شــد1 .
 .1تمایز صالحیت تفسیر از صالحیت وضع و اجرای قانون در حقوق عمومی

صالحیــت همچــون بســیاری مفاهیــم حقوقــی دیگــر مفهومــی بینیــاز از ایضــاح و تفســیر نیســت.
ماهیــت در نوســان آن بیــن تکلیــف و اختیــار بــر ضــرورت تبییــن آن افــزوده اســت .در نــگاه اول شــاید
اختیــار مناس ـبترین معــادل بــرای واژه صالحیــت باشــد .بــا ایــن حــال ،اختیــار در حقــوق عمومــی
بهویــژه در امــر صالحیــت گزینشــی ،معادلــی رســا و دقیــق نمیباشــد .بهعــاوه واژه حــق نیــز
معــادل مناســبی بــرای صالحیــت نیســت؛ زیــرا درصورتیکــه صالحیــت ،حــق یــا اختیــار تلقــی شــود،
در تعــارض بــا حاکمیــت قانــون قــرار خواهــد گرفــت .اقتــدار بــه معنــای قــدرت عمومــی و دولتــی کــه
بــر منشــأ قانونــی و مبنــای حقوقــی مبتنــی باشــد ،تعریفــی دیگــر از صالحیــت اســت .بـه بیــان دیگــر،
 .1بــرای مطالعــه بیشــتر در خصــوص تفســیر و ماهیــت آن مراجعــه کنیــد بــه بابایــی ،مهرعلــی ،تفســیر؛ اصــول و
مبانــی آن در حقــوق عمومــی ،حقــوق خصوصــی 1388 ،و جعفریتبــار ،حســن ،مبانــی فلســفی تفســیر حقوقــی،
تهــران :شــرکت ســهامی انتشــار1383.
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صالحیــت توانایــی حقوقــی اســت کــه مقــام عمومــی بهواســطه آن بــه انجــام وظیفــه میپــردازد.
(گرجــی ازندریانــی )95 :1391 ،درواقــع صالحیــت بهعنــوان یکــی از جلوههــای «اصــل اقتــدار» دارای
ابعــاد چندگان ـهای اســت .صالحیــت از یکســو بیانگــر الــزام مقــام عمومــی بــه فعــل یــا تــرک فعلــی
مبیــن آزادی عمــل و حــق انتخــاب ایشــان در انجــام وظایــف محولــه اســت.
مشــخص و ازســویدیگر ّ
نکتــه حائــز اهمیــت اینکــه در حقــوق عمومــی ،اصــل بــر «عــدم صالحیــت» مقــام عمومــی اســت؛
مگــر آن قســم صالحیتــی کــه ب ـ ه موجــب قانــون بــه وی اعطــا شــده باشــد .اصــل عــدم صالحیــت
مقامــات عمومــی از لــوازم و توابــع اصــل عــدم صالحیــت اســت( .امامــی و استوارســنگری)68 :1391 ،
براســاس اصــل مذکــور ،در حقــوق عمومــی هیچکــس صالحیــت ،یعنــی اختیــار انجــام امــور عمومــی
را نــدارد ،مگــر اینکــه در حــدود شــرایط و تشــریفات قانونــی بــه اســتخدام دولــت درآیــد و عنــوان
رســمی و مأموریــت پیــدا کنــد .در همیــن راســتا ،نظریــه تفکیــک قــوا از ســویی محصــول و از ســوی
دیگــر عامــل اصــل عــدم صالحیــت اســت .کارویــژه قــوای سـهگانه مشــخص و منبعــث از قانــون بــوده و
هیچیــک نمیتوانــد وارد در حــوزه صالحیتهــای دیگــری شــود .ازهمیـنرو در رویکردهــای کالســیک
بــه نظریــه تفکیــک قــوا ،آفرینــش قانــون کارویــژه قــوه مقننــه ،اجــرای آن وظیفــه قــوه قضاییــه و قــوه
مجریــه اســت .بــا ایــن تفــاوت کــه قاضــی در مقــام اجــرای قانــون ،دســت بــه اعمــال تفســیر میزنــد.
مونتســکیو یکــی از پیشــگامان نظریــه تفکیــک قــوا مینویســد« :ممکــن اســت گاهــی پیــش آیــد
ی کــه واضــح اســت مبهــم
کــه قانــون در بعضــی مــوارد زیــاد ســخت باشــد؛ زیــرا قانــون در عیــن حالـ 
ـان قانــون
نیــز هســت .قضــات نمیتواننــد شــدت یــا ســختی قانــون را تعدیــل کننــد .آنــان فقــط زبـ ِ
هســتند .در چنیــن صورتــی بــرای تعدیــل قانــون ،مداخلــه هیــأت تقنینیــه الزم اســت؛ زیــرا اختیــار
تفســیر قانــون و یــا تعدیــل آن مختــص قــوه مقننــه اســت و فقــط او حــق دارد قانــون را بــه نفــع قانــون
تعدیــل کنــد و یــا کمتــر از آنچــه قانــون امــر میکنــد مجــازات دهــد» (مونتســکیو .)۴۰۴ :۱۳۷۰ ،وی
نقــش قانونگــذار و قاضــی را بــه نحــو قاطــع از یکدیگــر تفکیــک میکنــد و قاضــی را فقــط زبانــی
بــرای بیــان قانــون وضــع شــده میانــگارد .بــا ایــن حــال ،ایــن واقعیــت بــر همــگان آشــکار اســت کــه
منبــع خلــق و ایجــاد قواعــد حقوقــی فقــط مصوبــات پارلمــان نیســت .انــواع قواعــد حقوقــی وجــود دارد
ک نهــادی غیــر از پارلمــان آنهــا را خلــق میکننــد ،ماننــد قواعــد ناشــی از رویــه قضایــی و یــا مقرراتــی
کــه از درون نهادهــای قــوه مجریــه و نظایــر آن ناشــی میشــود( .وکیلیــان)58 :1397،
در قــرن نوزدهــم اروپــا ،شــکلگیری دکتریــن تفکیــک قــوا بــه معنــای ایــن بــود کــه نقــش
دادگاههــا فقــط بــه حلوفصــل دعــاوی و نــه ایجــاد قوانیــن و مقــررات محــدود باشــد .ایــن برداشــت
مضیــق و محدودکننــده از تفکیــک قــوا بــه ســبب بیاعتمــادی گســترده نســبت بــه دادگاههایــی
آرمــان قطعیــت و
بــود کــه قبــل از انقــاب فرانســه از قــدرت پادشــاه سوءاســتفاده میکردنــد.
ِ
کامــل بــودن قوانیــن در برابــر مقابلــه بــا چنیــن سوءاســتفادهای بــه وجــود آمــد و خواســتار ایــن
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بــود کــه مفــاد قوانیــن ماننــد اصــول ریاضــی صورتبنــدی و تفســیر شــوند تــا هیچجایــی بــرای
تصمیمــات خودســرانه و دلبخواهانــه دادگاههــا باقــی نمانــد؛ البتــه وضعیــت بدیــن شــکل باقــی نمانــد
و ســودای قطعیــت و کامــل بــودن حقــوق مــدون و کدبنــدی شــده بــه تدریــج رنــگ باخــت و خاطــه
سوءاســتفاده دادگاههــای رژیمهــای پیــش از انقــاب از اختیاراتشــان نیــز بــه فراموشــی ســپرده
شــد و بهتدریــج نوعــی حقــوق مبتنــی بــر رویــه قضایــی غیررســمی شــکل گرفــت کــه بــه شــکل
منبــع الهامبخــش و راهنمــای قضــات عمــل کــرده و بــه ســازگاری و ثبــات نظــام حقوقــی کمــک
میکــرد( .امیراقــدم )69 :1395 ،مهمتریــن پشــتوانه نظــری وضــع قانــون یــا قانونگــذاری ،مکتــب
اثباتگرایــی حقوقــی اســت کــه مشــهورترین ســخنگوی آن ،جــان آســتین اســت .ارزشهایــی نظیــر
آزادی ،قطعیــت ،ثبــات ،امنیــت و هماهنگــی در اجــرای قانــون ،باالتریــن ارزشهایــی هســتند کــه
بایــد بهوســیله دولــت براســاس قواعــد حقوقــی تأمیــن شــود .بــر ایــن اســاس قانــون بهمثابــۀ یــک
نظــام بســته ،ســازگار و کامــل از هنجارهــای کلــی و انتزاعــی اســت کــه بــرای مثــال از طریــق پارلمــان
وضــع میشــود .در ایــن نظــام فکــری ،قاضــی اختیــار محــدودی دارد و بــه قــول روبلووســکی «نقــش
قانونگــذاری قضــات بــا اســتناد بــه ایــن گفتــه مونتســکیو در حاشــیه قــرار میگیــرد کــه میگفــت:
قضــات فقــط زبانــی بــرای بیــان قانــون هســتند» (.)Siltala, 2000: 3
درمقابــل نظــام حقوقــی کشــورهای کامـنال حاصــل آراء قضایــی اســت کــه در طــول صدهــا ســال
ایجــاد شــده اســت .تاریــخ کامـنال ،تاریــخ توســعه مــداوم و تدریجــی در خــال قرنهاســت .کامـنال
ممکــن اســت بــدون نیــاز بــه قانونگــذاری راهحلهــای جدیــدی بــرای مســائل جدیــد ارائــه کنــد.
در ایــن کشــورها از منظــر رویکردشــان بــه قاعدهگــذاری قضایــی دو گرایــش دیــده میشــود .نخســت
در اروپــای غربــی و آمریــکای التیــن و آســیا رویــه قضایــی در نظــر بــه عنــوان یکــی از منابــع حقــوق
بــه رســمیت شــناخته نمیشــد بلکــه دادگاههــا نیــز در عمــل از ایــن نظریــه پیــروی میکردنــد.
(وکیلیان)75 : 1397 ،
معمــوالً در مقــام مقایســه دو نظــام حقوقــی یادشــده گفتــه میشــود کــه حقــوق مــدون مبتنــی
بــر کدهــای حقوقــی اســت؛ درحالیکــه نظــام حقــوق کامـنال بــه وســیلۀ رویــه قضایــی شــکل گرفتــه
اســت .ایــن پاســخ اگرچــه درســت ،امــا گمراهکننــده اســت؛ زیــرا همانطورکــه پیشتــر اشــاره شــد
اکنــون در همــه نظامهــای حقوقــی کامـنال انبــوه قوانیــن موضوعــه وجــود دارد و قانونگــذار در طــول
زمــان بــه منظــور تحکیــم ،تکمیــل و تغییــر حقــوق کام ـنال دخالــت میکنــد .بــاراک خاطــر نشــان
میکنــد «درســت اســت کــه در حــال حاضــر در نظامهــای حقوقــی کامـنال وضــع قانــون بــه وســیله
قانونگــذاری افزایــش یافتــه اســت امــا در عیــن حــال ،خلــق قواعــد بهوســیله قضــات کاهــش نیافتــه
اســت» (.)Barak, 2008: 156
از ســویدیگر در نظــام حقــوق مــدون ،اجــرای قانــون بهوســیله دادگاههــا چیــزی فراتــر از اجــرای
مکانیکــی قانــون اســت و «ماهیــت شــبهتقنینی آن همــواره بــه رســمیت شــناخته شــده اســت .بــه
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ایــن معنــا کــه قوانیــن موضوعــه و کدهــا منــوط بــه تفســیر قضایــی و علمــی بــرای اجــرا هســتند.
چنیــن تفســیری ،گاه مبنایــی بــرای تغییــرات در ایــن قوانیــن موضوعــه و کدهــا هســتند .هرچندکــه
بههرحــال قــدرت قانونگــذاری قضــات معــادل بــا قــوه مقننــه و قانونگــذاران نیســت .البتــه
دادگاههایــی وجــود دارد کــه مســتقیماً و صراحتـاً و رســماً بــه آنهــا قــدرت تقنینــی اعطــا شــده اســت،
هرچندکــه دارای ماهیــت خــاص هســتند .ماننــد دادگاههــای قانــون اساســی کــه بــه طــور فزاینــدهای
در اروپــا و آمریــکای التیــن و دیگــر کشــورها تأســیس شــده اســت .چنیــن دادگاههایــی وقتــی کــه
مصوبـهای را بــه طــور کلــی بــه خاطــر مغایــرت بــا قانــون اساســی بیاعتبــار اعــام میکننــد ،بهمثابــۀ
نوعــی قانونگــذاری ســلبی عمــل میکننــد و در ســایر مــوارد کــه چنیــن نمیکننــد بــه قانونگــذار
دســتورالعملهایی بــرای تغییــر آن اعــام میکننــد»( .امیراقــدم)86 : 1395 ،

 .2مبانی حقوقی صالحیت تفسیری قاضی

بنابرآنچــه بیــان شــد ،صالحیــت تفســیری عبــارت از اختیــار و وظیفــه اعطایــی بــه قاضــی بــه
منظــور تحقــق بخشــیدن بــه کارویــژه دادرســی در حالــت فقــدان ،خــأ ،ابهــام و اجمــال قانــون اســت.
درواقــع صالحیــت تفســیری یکــی از جلوههــای «اقتــدار قضایــی» اســت کــه از یکســو بیانگــر الــزام
مبیــن نوعــی اختیــار وی
دادرس بــه حلوفصــل دعــوی از طریــق توســل بــه تفســیر و ازســویدیگر ّ
در اِعمــال تفســیر در مقــام تمیــز حــق و در مــوارد ابهــام و اجمــال قوانیــن اســت.
همانگونهکــه بیــان شــد ،اصــل بــر عــدم صالحیــت اســت و صالحیــت مقــام عمومــی بایــد
مســتند بــه قانــون باشــد .صالحیــت قضــات بــرای تفســیر نیــز بایــد مســتند بــه قانــون باشــد؛ بهویــژه
آنکــه «تعییــن حکــم» کارویــژه قــوه مقننــه اســت و بســیاری از حقوقدانــان اِعمــال تفســیر را نقــض
حاکمیــت پارلمــان و مســتلزم تداخــل کارکــرد قــوا میداننــد .یکــی از آموزههــای ســنتی و مشــهور
حقوقــی براســاس نظریــه تفکیــک قــوا ایــن اســت کــه ایجــاد قانــون کارویــژه قــوه مقننــه ،تفســیر آن
وظیفــه قــوه قضاییــه و اجــرای آن از تکالیــف اصلــی قــوه مجریــه اســت .مونتســکیو نقــش قانونگــذار
و قاضــی را بــه نحــو قاطــع از یکدیگــر تفکیــک میکنــد و قاضــی را فقــط زبانــی بــرای بیــان قانــون
وضعشــده میانــگارد .بــا ایــن حــال ،ایــن واقعیــت بــر همــگان آشــکار اســت کــه منبــع خلــق و ایجــاد
قواعــد حقوقــی فقــط مصوبــات پارلمــان نیســت .انــواع قواعــد حقوقــی وجــود دارد کــه نهــادی غیــر
از پارلمــان آنهــا را خلــق میکننــد؛ ماننــد قواعــد ناشــی از رویــه قضایــی یــا مقرراتــی کــه از درون
نهادهــای قــوه مجریــه و نظایــر آن ناشــی میشــود( .مونتســکیو)1370:404 ،
مهمتریــن منشــأ قانونــی بــرای صالحیــت تفســیری قضــات در حقــوق ایــران ،اصــل  73قانــون
اساســی جمهــوری اســامی اســت .جملــه تکمیلــی اصــل مذکــور چنیــن بیــان م ـیدارد« :مفــاد ایــن
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اصــل مانــع از تفســیری کــه دادرســان در مقــام تمیــز حــق از قوانیــن میکننــد ،نیســت» .همچنیــن
اصــل  167مقــرر میدارد«:قاضــی موظــف اســت کوشــش کنــد حکــم هــر دعــوا را در قوانیــن مدونــه
بیابــد و اگــر نیابــد ،بــا اســتناد بــه منابــع معتبــر اســامی یــا فتــاوای معتبــر ،حکــم قضیــه را صــادر
نمایــد و نمیتوانــد بــه بهانــه ســکوت یــا نقــص یــا اجمــال یــا تعــارض قوانیــن مدونــه ،از رســیدگی بــه
دعــوا و صــدور حکــم امتنــاع ورزد»؛ ازآنجاکــه قاضــی نمیتوانــد از صــدور حکــم امتنــاع کنــد ،منطــق
قضیــه چنیــن نشــان میدهــد کــه قاضــی بایــد اقــدام بــه توجیــه ،اســتدالل و اســتنباط کنــد کــه
همگــی از درونمایههــای تفســیر هســتند.
اصــل  73بهصراحــت تفســیر را از لــوازم تمیــز حــق دانســته و آن را در اختیــار دادرســان قــرار
داده اســت؛ هرچندکــه اعتبــار آن محــدود بــه دعوایــی خــاص اســت و بــرای ســایر دادرســان الــزامآور
نیســت؛ امــا اصــل  167بــرای کار قضــات نیــز محــدودهای تعییــن کــرده و بــه قاضــی حکــم نمــوده
اســت کــه ابتــدا بــه قوانیــن مدونــه رجــوع کنــد .بــه کار بــردن عبــارت «کوشــش کنــد» در اصــل فــوق
بــه ایــن معنــی اســت کــه تــا مرحلــة اســتفاده از «روح قانــون» بــرای یافتــن حکــم قانــون ،قاضــی
بایــد تــاش کنــد .برداشــت و نظــر شــخصی قضــات از مفــاد قانــون ،خــود نوعــی تفســیر اســت؛ زیــرا
درحقیقــت تطبیــق قانــون بــر مــورد خــاص یــک نــوع معنــی کــردن و تفســیر نمــودن آن اســت .البتــه
مشــخص اســت کــه بــا چنیــن رونــدی تفســیرها متفــاوت میشــود و بــا نظرهــای قضایــی متعــدد
مواجــه میشــویم .تنهــا راه گریــز از ایــن معضــل توســل بــه رأی وحــدت رویــه دیــوان عالــی کشــور
اســت .برخــی از حقوقدانــان ،مفــاد اصــل  73و  167را مخصــوص قانــون مدنــی میداننــد نــه قانــون
کیفــری؛ امــا مــورد اتفــاق همــگان اســت کــه فصــل خصومــت نشــاندهنده توجــه بــه حقــوق انســانها
و بــرآوردن خواســته قانونگــذار عالــی اســت؛ بنابرایــن بــه بهانــه اجمــال و تناقــض یــا نبــود نــص صریــح،
از فصــل دعــاوی نمیتــوان امتنــاع کــرد .مــواد گوناگــون آییــن دادرســی مدنــی و کیفــری نیــز چنیــن
پدیــدهای را نشــان میدهــد و قاضــی را موظــف میســازد کــه از نــص صریــح قانــون ،روح و مفــاد
قوانیــن موضوعــه و عــرف و عــادت مســلم بهــره ببــرد و حکــم هــر دعــوا را تعییــن کنــد و حــق نــدارد
بــه طــور عمــوم و قاعــده کلــی حکــم دهــد .قانونگــذار عالــی ،خواســته اســت بــه طــور قطــع و یقیــن،
فصــل خصومــت شــود؛ ولــی ازســویدیگر ،اراده کــرده اســت کــه احــکام فیصلهدهنــدۀ خصومتهــا
مبتنــی بــر منابــع حقــوق و اســتدالل مکفــی باشــند.
مســتفاد از اصــول  73و  98قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران میتــوان گفــت کــه ایــن
قاضــی اســت کــه بایــد حکــم فیصلهدهنــده خصومــت را بدهــد .او نمیتوانــد منتظــر تفســیر قانــون
اساســی بمانــد و حتــی اگــر تفســیری از قانــون اساســی وجــود داشــته باشــد ،مانــع صالحیــت دادگاه و
قاضــی در تفســیر و اجــرای آن قانــون در دعــوای خــاص نمیشــود .اگــر پذیرفتــه باشــیم کــه قاضــی
«بایــد حکــم کنــد» ،بایــد بپذیریــم کــه اوبایــد از بیــن انــواع منابــع حقوقــی بــه ترتیــب اولویــت،
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اســتفاده و انشــاء رأی کنــد .ایــن عمــل خــود عبــارت از «تفســیر» اســت .قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ایــران ،چنیــن صالحیتــی را شــناخته و آن را از اختیــارات قضــات قــرار داده اســت( .خلیلــی،
 )4 :1378درواقــع ذیــل اصــل  73قانــون اساســی ،صالحیــت تفســیری قضــات را متمایــز از صالحیــت
تفســیر قانونــی مقنــن بــه رســمیت شــناخته و اعمــال دومــی را مانــع از توســل قضــات بــه صالحیــت
تفســیر خویــش ندانســته اســت .درخصــوص قانــون اساســی گرچــه شــورای نگهبــان مرجــع رســمی
تفســیر آن اســت امــا در صــورت فقــدان ایــن تفســیر ،قاضــی در مقــام دادرســی ناگزیــر از عمــل تفســیر
اســت .اعمــال ایــن صالحیــت در ذات دادرســی و اجــرای قانــون نهفتــه اســت و دانســته یــا نادانســته
ایــن تفســیر ذهــن قاضــی از متــن قانــون اســت کــه بــدان روج بخشــیده و قاعــده را از متــن نوشــته
خــارج کــرده و بــر زندگــی واقعــی حاکــم مینمایــد .ایــن فرآینــد آنچنــان واضــح و اجتنابناپذیــر
اســت کــه عــدم تصریــح بــدان در قانــون اساســی خدش ـهای بــر واقعیــت آن وارد نمیکنــد.
در حقــوق آمریــکا بهعنــوان یکــی از اعضــای خانــواده کامـنال ،حکــم قانــون را شــاید بتــوان بیشــتر
از حکــم رویــه قضایــی منصــوص دانســت؛ ازآنرو کــه بــه هرحــال حکــم قانــون در جایــی مضبــوط
اســت ،ولــی حکــم رویــه را هنــوز بایــد از الب ـهالی آراء اســتخراج کــرد .اگــر ایــن پرســش پدیــد آیــد
کــه دادگاههــای انگلیــس بــر چــه معیــاری حکــم میدهنــد ،پاســخ آن اســت کــه دادرســان بایــد
مطابــق پروندههــای پیشــین در دادگاه عالــی و گاه دادگاه همعــرض حکــم دهنــد؛ مگــر آنکــه دلیلــی
موجــه بــرای تــرک ایــن کار داشــته باشــند(.داوید ) 48 : 1389 ،ایــن رویکــرد در کامـنال کــه دادگاههــا
ّ
بایــد از آراء پیشــین تبعیــت کننــد ،رویکــردی اســت جدیــد کــه از قــرن نوزدهــم آغــاز شــده؛ یعنــی
از زمانــی کــه سلســلهمراتب دادگاههــا بهدقــت معلــوم شــدند و آراء بــه شــکلی مضبــوط منتشــر
گردیدنــد.بهایــن ترتیــبقاضــیدرمقــامفصــل خصومــت و درجریــانرســیدگیبهیــکدعــوای
قبلــیمشــاب ه اتــکامیکنــد ،بلکــ ه خــود راملــزمبــهتبعیــت ازآنهــانیــز
خــاص،نــه تنهــابــه آراء
ِ
میدانــد.
ن روش ـی ایــناســتکــهب ـا مــواردمشــابه
مبنــایاصلــیوعقالنیــتحاکــمدراســتفادهازچنی ـ 
ش نقطــهشــروع،آگاهــیاز روشحــلیــکمســئله
بایــدبــه صــورتمشــابهبرخــوردشــود.درایــنرو 
ل مســئلهای اســتکــه
دردادگاه اســت .ایــنمــواردمشــابه،دســتکمراهنمــایخوبــیبــرایحــ 
دادگاهدرحــالحاضــربــا آن روبهروســت؛ازایــنروقیــاس،روشاصلــیتســریراهحلــیاســت
کــهدر یــکدعــوااتخــاذمیشــود«.الزمــهمنطقــیتوســعه ســابقه،توســعهکاربــردقیــاسبــود؛زیــرا
هنــگاماســتنادبــهســابقه،قضــاتتصمیـم میگیرنــدکــهدعــوایمطروحــهرامطابــقبــاســابقههای
موجــودحلوفصــلنماینــد .بــر همیــن اســاس شناســایی صالحیــت تفســیری قضــات در حقــوق
آمریــکا ،بیــش از آنکــه ناشــی از متــن قانــون باشــد ،ناشــی از ســنت تاریخــی و ســیر تطــور نظــام
قضایــی اســت .هرچنــد در نظــام حقوقــی رومــی ـ ژرمنــی ،قانــون را مهمتریــن منبــع حقــوق یــا حتــی
یگانــه منبــع آن میشــمارند و ارزش هــر منبــع دیگــر را بــا آن میســنجند ،و در کام ـنال ،حقــوق در
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رویــه قضایــی متجلــی اســت ،نــه در قانــون ،امــا پرســش بــزرگ بــرای قاضیــان در هــر دو نظــام آن
اســت کــه پرونــده را بایــد بــر کــدام قاعــده کلــی منطبــق کننــد؛ خــواه ایــن قاعــده کلــی برآمــده از
قانــون باشــد یــا از رویــه قضایــی؟ شــاید حتــی کار قاضیــان انگلیســی از هممســلکان فرانسویشــان
دشــوارتر باشــد؛ ازآنرو کــه قاعــده کلــی فرانســویان ،ســرانجام در متنــی مشــخص (قانــون) موجــود
اســت و کافــی اســت کــه دادرس آن را تفســیر کنــد .ولــی قاعــده کلــی انگلیس ـیها را نخســت بایــد
از میــان آراء گذشــته اســتخراج کــرد و ســپس در معــرض تفســير قــرار داد .البتــه همیشــه در هــر
دو نظــام ایــن بحــث درگرفتــه اســت کــه قاضیــان تــا چــه میــزان اختیــار دارنــد از آن حکــم کلــی
پیشــین ،تفســیری جدیــد ارائــه کننــد»( .جعفریتبــار)95: 1395 ،
 .3جایگاه صالحیت تفسیری قضات در نظام حقوق عمومی

همانگونهکــه بیــان شــد در تعییــن جنــس و جایــگاه صالحیــت تفســیری قضــات نظــرات
متفاوتــی ارائــه شــده اســت .برخــی همچــونهــارت از صالحیــت تفســیر قاضــی بهعنــوان تقنیــن
قضایــی یــاد کــرده و آن را در زمــرۀ صالحیتهــای تقنینــی جــای میدهنــد.هــارت در کتــاب
مفهــوم قانــون اینچنیــن بیــان م ـیدارد« :در هــر نظــام حقوقــی همــواره برخــی مــوارد هســتند کــه
قانونــی بــرای آنهــا وجــود نــدارد .در ایــن مــوارد بــه نقطـهای میرســیم کــه هیچگونــه حکــم قانونــی
نامتعیــن یــا ناقــص اســت .اگــر قــرار باشــد قاضــی
وجــود نــدارد و ازایـنرو نظــام حقوقــی در ایــن حــد،
ّ
درخصــوص مــوارد یادشــده اقــدام بــه صــدور رأی کنــد و نگویــد کــه صالحیــت رســیدگی نــدارد ـ
چنانکــه بنتــام زمانــی طرفــدار ایــن روش بــود ـ یــا موضوعاتــی را کــه قانــون موجــود نســبت بــه
آنهــا ســاکت اســت ،بــرای تصمیمگیــری بــه قانونگــذار ارجــاع ندهــد ،وی ،بهجــای اِعمــال ِصــرف
قوانیــن مســتقرازپیش موجــود ،بایــد صالحیــت اختیــاری خــود را بــه کار گیــرد و درخصــوص موضــوع
قانونگــذاری کنــد .بدیــن ترتیــب ،در چنیــن مــواردی کــه قانونــی بــرای آنهــا موجــود نیســت یــا اینکــه
بــا قوانیــن موجــود قابلتنظیــم نیســتند ،قاضــی بایــد هــم قانــون وضــع کنــد و هــم قوانیــن مســتقر
را اِعمــال کنــد؛ قوانینــی کــه هــم بــه او اختیــار قانونگــذاری میدهنــد و هــم ایــن اختیــار را تنظیــم
میکننــد» (هــارت.)399 ،1390 ،
وی در دفــاع از شناســایی صالحیــت تقنیــن بــرای قضــات اینگونــه اســتدالل مینمایــد« :مهــم
ی کــه مــن بــه قضــات نســبت میدهــم تــا بــه پروندههایــی رســیدگی
اســت کــه اختیــارات قانونگــذار 
کننــد کــه بــه گون ـهای قانــون دربــاره آنهــا ســاکت اســت ،متفــاوت بــا اختیــارات قــو ه قانونگذارنــد.
نهتنهــا اختیــارات قاضــی مقیــد بــه قیــودی هســتند کــه انتخــاب او را محــدود میکننــد و قانونگــذار
ممکــن اســت کامــ ً
ا از آنهــا آزاد باشــد ،بلکــه ازآنجاکــه اختیــارات قاضــی صرفــاً بــرای حلوفصــل
پروندههــای فــوری ب ـهکار گرفتــه میشــوند ،وی نمیتوانــد از ایــن اختیــارات بــرای ایجــاد اصالحــات
وســیع یــا وضــع قوانیــن جدیــد اســتفاده کنــد .بدیــن ترتیــب اختیــارات قاضــی هــم درونســازمانی
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هســتند و هــم مقیــد بــه بســیاری از قیــود ماهــوی .بــا ایــن حــال مــواردی وجــود دارنــد کــه
درخصــوص آنهــا ،قوانیــن موجــود هیــچ تصمیمــی را بهمنزلــة تصمیــم صحیــح اقتضــا نمیکننــد
و قاضــی بــرای تصمیمگیــری در چنیــن مــواردی ناگزیــر از بهکارگیــری اختیــارات قانونگــذاریاش
اســت؛ امــا وی نبایــد ایــن کار را بهنحــو دلبخواهــی انجــام دهــد ،بــه ایــن معناکــه او بایــد همــواره
برخــی دالیــل کلــی داشــته باشــد کــه تصمیمــش را موجــه میســازند و بــا تصمیمگیــری براســاس
باورهــا و ارزشهــای خــود ،هماننــد قانونگــذاری وظیفهشــناس عمــل کنــد .بــا ایــن همــه ،اگــر وی
مطابــق ایــن شــرایط عمــل کنــد ،مجــاز اســت از معیارهــا یــا دالیلــی عملــی پیــروی کنــد کــه قانــون
حکمــی دربــاره آنهــا نــدارد و چهبســا متفــاوت بــا معیارهــا و دالیلــی باشــند کــه قضــات دیگــر ،کــه
بــا دعــاوی دشــوار مواجــه شــدهاند ،از آنهــا پیــروی میکنند»(.هــارت)400 :1390،
هــارت همچنیــن ایــرادات نســبت بــه صالحیــت تفســیری مبنــی بــر نقــض تفکیــک قــوا را اینگونه
رد میکنــد« :بیتردیــد زبــان رایــج در فرآینــد قضایــی ،مش ـ ّوق ایــن نظــر اســت کــه در یــک نظــام
توســعهیافت ه حقوقــی ،هیــچ پرونــدهای بــدون حکــم رهــا نمیشــود؛ امــا ایــن نظــر را تــا چــه حــد
بایــد جــدی گرفــت؟ قطعـاً یــک ســنت اروپایــی دیرپــا و آمــوزهای در بــاب تفکیــک قــوا وجــود دارنــد
کــه در تفکیــک میــان قانونگــذار و قاضــی اغــراق میکننــد و اصــرار میورزنــد کــه قاضــی صرفــاً
«ســخنگوی» قانــون اســت ،نــه واضــع یــا شــکلدهنده آن ،یعنــی همــان نســبتی را کــه وقتــی قانــون
موجــود واضــح و آشــکار اســت ،دارد؛ امــا الزم اســت میــان زبــان رســمی قضــات و وکال در تصمیمگیری
پروندههــا در دادگاه و گزارههــای عــام متأمالنهتــر ایشــان در بــاب فرآینــد قضایــی تفکیــک قائــل
شــویم .قضاتــی در ســطح اُلیــور ِونــدل هولمــز 1و کاردوزو 2در ایــاالت متحــده یــا لُــرد مکمیــان 3یــا
لــرد رادکلیــف 4یــا لــرد ِریــد 5در انگلســتان و شــمار زیــادی از دیگــر حقوقدانــان دانشــگاهی یــا وکیــل،
بــر ایــن ایــده پــای فشــردهاند کــه پروندههایــی وجــود دارنــد کــه قانــون حکــم کاملــی در مــورد
آنهــا نــدارد و در ایــن مــوارد قاضــی ناگزیــر دارای وظیف ـهای قانونگذارانــه ،هرچنــد «درونســازمانی»
اســت و اگــر از دیــد قانــون بنگریــم ،تصمیــم مشــخصی در مــورد بســیاری از پروندههــا نمیتــوان
گرفــت .نکتــه مهمــی وجــود دارد کــه بــه تبییــن مقاومــت در برابــر ایــن ادعــا کــه قضــات گاه ،هــم
قانــون میگذارنــد و هــم آن را اِعمــال میکننــد ،کمــک میکنــد و نیــز ویژگیهایــی اصلــی را
توضیــح میدهــد کــه تقنیــن قضایــی را از تقنیــن قــوه قانونگــذار متمایــز میســازد .ایــن نکتــه
همــان اهمیــت نوعـیای اســت کــه دادگاههــا ،هنــگام تصمیمگیــری دربــاره پروندههــای بــدون حکــم
1. Oliver Wendell Holmes.
2. Cardozo.
3. Lord Macmillan.
4. Lord Radcliffe.
5. Lord Reid.
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قانونــی ،بــرای رســیدگی مبتنــی بــر قیــاس 1قائــل میشــوند تــا اطمینــان دهنــد کــه قانــون جدیــدی
کــه میگذارنــد ،بهرغــم قانــون جدیــد بــودن آن ،منطبــق بــر اصــول یــا دالیلــی مبنایــی اســت کــه
پیشــاپیش پذیرفتهانــد ،جایــی در قوانیــن دارنــد .درســت اســت کــه هنگامیکــه قوانیــن یــا رویــه
نامتعینانــد یــا قوانیــن صریــح ســاکتاند ،قضــات صرفــاً کتابهــای قانــون خــود را
قضایــی خــاص
ّ
ـی بیشــتر قانونــی ،اقــدام بــه وضــع قانــون کننــد .ایشــان،
کنــار نمیزننــد تــا [ســپس] بــدون راهنمایـ ِ
در رســیدگی بــه چنیــن پروندههایــی ،غالبـاً برخــی اصــول عــام یــا پــارهای اهــداف یــا مقاصــدی کلــی
را نقــل میکننــد کــه یکــی از حوزههــای مرتبــط در قانــون موجــود مصــداق یــا پیشبرنــده آنهــا
متعیــن بــرای دعــوای دشــوار مــورد نظــر داللــت
تلقــی میشــود؛ اصــول و اهدافــی کــه بــر پاســخی ّ
میکننــد( .هــارت)401 ،1390 ،
نامتعیــن یــا ناقــص اســت) و
درمقابــل ،دورکیــن ایــن تصویــر از نظــام حقوقــی (کــه تــا حــدی
ّ
قضــات را (کــه بــا بهکارگیــری اختیــار محــدود قانونگــذاری خــود خألهــا را پــر میکننــد) بهمثابــۀ
تحلیلــی گمراهکننــده از قانــون و اســتدالل حقوقــی ،رد میکنــد .وی مدعــی اســت درواقــع نــه قانــون،
بلکــه تصویــر فــرد اثباتگــرا از قانــون ناقــص اســت و ایــن ادعــا از تحلیــل «تفســیری» او از قانــون
برمیخیــزد کــه افــزون بــر قوانیــن مســتقر و صریحــی کــه بــا ارجــاع بــه منابــع اجتماعیشــان
قابلشناســاییاند ،اصــول قانونــی ضمنــی را نیــز دربرمیگیــرد؛ اصولــی کــه هــم بــا قوانیــن موجــود
بــه بهتریــن نحــو منطبــق یــا ســازگارند و هــم بهتریــن توجیــه اخالقــی را بــرای آنهــا فراهــم میآورنــد.
نامتعیــن نیســت؛ ازای ـنرو قاضــی هرگــز فرصــت
از ایــن دیــدگاه تفســیری ،قانــون هرگــز ناقــص یــا
ّ
نمییابــد پــا را از قانــون بیــرون بگــذارد و اختیــار وضــع قانــون را اِعمــال کنــد تــا[درخصــوص
پرونــدهای] بــه تصمیــم برســد؛ بنابرایــن دادگاههــا در «دعــاوی دشــوار» ،کــه در آنهــا منابــع اجتماعــی
قانــون قــادر بــه ارائــه تصمیــم براســاس قوانیــن موجــود نیســتند ،بایــد بــه چنیــن اصولــی ضمنــی و
ابعــاد اخالقــی آنهــا مراجعــه کننــد»)Hart, 1961: 395(.
دورکیــن ســه ایــراد عمــده بــه تحلیــلهــارت از دادگاههــا وارد میدانــد؛ یعنــی ایــن تحلیــل کــه
آنهــا چنیــن صالحیــت اختیــاری محــدودی را بــه کار میگیرنــد تــا دعــاویای را حلوفصــل کننــد
کــه قانــون بهطــور کامــل آنهــا را تنظیــم نمیکنــد .نخســتین ایــراد اینکــه ایــن تحلیــل ،توصیفــی
غلــط اســت از فرآینــد قضایــی و آنچــه دادگاههــا در «دعــاوی دشــوار» انجــام میدهنــد .دورکیــن
بــرای نشــان دادن ایــن نکتــه ،بــه زبانــی کــه قضــات و وکال در توصیــف کار قضــات بهکارمیبرنــد
و بــه پدیدارشناســی تصمیمگیــری قضایــی توســل میجویــد« .گفتــه میشــود قضــات در صــدور
آراء قضایــی و وکال در آمــادهکــردن لوایــح دفاعیــه بــه شــکلی کــه بــه نفعشــان رأی صــادر شــود،
اینگونــه دربــاره قاضــی صحبــت نمیکننــد کــه قانــون «وضــع میکنــد»؛ حتــی در پروندههــای
1. Proceeding by Analogy.
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جدیــد .قاضــی ،حتــی در دشــوارترین پرونــده از ایــن پروندههــا ،اغلــب از یــاد نمیبــرد کــه [بایــد بــه
قانــون مراجعــه نمایــد] ،چنانکــه اثباتگرایــان القــا میکننــد ،در فرآینــد تصمیمگیــری دو مرحلــه
کامـ ً
ا متفــاوت وجــود دارنــد :یکــی آنکــه قاضــی ابتــدا کشــف میکنــد قوانیــن موجــود ،هیــچ حکمــی
را نتیجــه نمیدهنــد و دیگــری اینکــه او از قوانیــن موجــود فاصلــه میگیــرد تــا براســاس برداشــت
خــود از بهتریــن تصمیــم ،بــرای طرفهــای دعــوا از نــو 1و پــس از وقــوع( 2بهشــکل عطــف بــه ماســبق
یــا پســینی) قانونگــذاری کنــد .درعــوض ،وکال بهگون ـهای بــا قاضــی ســخن میگوینــد کــه گویــی او
همــواره در پــی کشــف و اِعمــال قوانیــن موجــود اســت و قاضــی بهگونــهای ســخن میگویــد کــه
گویــی نظــام حقوقــی نظامــی بیخــأ از استحقاقهاســت کــه در آن میتــوان بــرای هــر پرونــدهای
راهحلــی کشــف ،نــه ابــداع ،کــرد( ».راســخ)62: 1390 ،
ً
بنابرایــن نظریــه تقنیــن قضایــی را دشــوار میتــوان پذیرفــت؛ زیــرا اوال تفســیر قضایــی در
تفســیر قانــون غیرســاکت نیــز کارســاز اســت و ایبســا دادگاههــا حكــم صریــح قانــون را بــا تفســیری
تعیــن محقــق نمیگــردد.
بدیــع ،بــه شــیوهای دیگــر اجــرا کننــد و تفســیر صرفــاً در حالــت عــدم ّ
ثانيـاً انتســاب تقنیــن قضایــی بــه اراده قانونگــذار ،افــزون بــر دور بودنــش امــکان حقوقــی نیــز نــدارد؛
چراکــه قانونگــذاری ،قائــم بــه شــخص قانونگــذار اســت و مجلــس نمیتوانــد آن را بــه دیگــری نیابــت
دهــد (اصــل  ۸۵قانــون اساســی) .ثالثــاً تقنیــن قضایــی ناعادالنــه اســت و آن را بهمثابــۀ شــکلی از
تقنیــن معطــوف بــه ماســبق یــا پســینی ،کــه عمومــاً آن را ناعادالنــه میداننــد ،محکــوم میکنــد.
گروهــی نیــز چنیــن اســتدالل میکننــد کــه وقتــی قاعــدهای را محاکــم ایجــاد کننــد و قانونگــذار
در بــاب آن ســکوت کنــد ،معلــوم میگــردد کــه وی بــه آن راضــی اســت؛ امــا ایــن نظریــه هــم کــه
حجیــت رویــه قضایــی را بــه دلیــل ســکوت قانونگــذار میدانــد و چیــزی شــبیه اثــر لطــف در حجيــت
اجمــاع در مباحــث اصــول فقــه اســت ،از ایــن غفلــت ورزیــده کــه مجلــس قانونگــذاری قدیــس نیســت
و نمیتوانــد تکتــک آراء قضایــی را مــرور کنــد و آنــگاه بــا تقریــر و ســکوت خــود ،در بــاب آن بــه
نظری ـهای واحــد برســد(.جعفریتبار )61 ،1385 ،بدینســان تفســیر قضایــی هیچکــدام از دو ویژگــی
قاعــده حقوقــی ،یعنــی کلــی بــودن و داشــتن ضمانــت اجــرا را نــدارد .تفســیر قاضــی در هــر پرونــده
نســبی بــوده و محــدود بــه همــان پرونــده اســت؛ لــذا قاعدهگــذاری بــه وقــوع نپیوســته تــا بــه تبــع آن
قائــل بــه صالحیــت قاعدهگــذاری قضایــی یــا تقنیــن قضایــی باشــیم .تفســیر قانــون جــزء ناگسســتنی
اجــرای قانــون توســط قاضــی اســت کــه اوصــاف خــاص قضــا بــه آن ظاهــری منحصربهفــرد میبخشــد.
اجــرای قانــون توســط قضــات بــا اجــرای آن توســط مقامــات اداری متفــاوت اســت .دادرســان
ـان دولتــی آن را اجــرا میکننــد .غالب ـاً قــوه مجریــه
قانــون را از آنگونــه عمــل نمیکننــد کــه مجریـ ِ
1. De novo.
2. Ex post facto.
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از قانــون اطاعــت میکنــد ،ولــی حیثیـ ِ
ق حــق و فصــل خصومــت بــا اطاعــت ناســازگار اســت
ـت احقــا 
و بــه همیــن دلیــل نبایــد دادگاه را در اجــرای قانــون ،قســیم مجلــس و هیئــت دولــت قــرار داد .مأمــور
مالیــات نیــز قانــون را اجــرا میکنــد و مطابــق قانــون از مــؤ ّدی مالیــات میگیــرد؛ ولــی اجــرای قانــون
از ســوی قاضــی بــا اجــرای قانــون از ســوی مأمــور مالیــات بســیار متفــاوت اســت .مقصــود از عمــل
(حکــم دادگاه) مینامنــد .پــس
قضایــی (قضــاوت) آن بخــش از رفتــار دولــت اســت کــه آن را ُحکــم ُ
َ
عمــال حاکمیــت
میتــوان ســؤال را اینگونــه بازنویســی کــرد کــه فــرق میــان قضــاوت بــا دیگــر ا
ِ
چیســت؟ اگــر مأمــو ِر دولــت در مســئل ه یــا اختالفــی دخالــت کنــد و بــا آشــتیدادن دو طــرف،
ُصلحنامـهای را امضــا کنــد ،آیــا تصمیــم او بــدان معنــی اســت کــه حکــم صــادر کــرده اســت؟ در پاســخ
ـل دولــت (حاکمیــت) بایــد گفــت عمــل قضایــی الزامـاً پــس از اختــاف
و بــرای تمییــز بیــن ایــن دو فعـ ِ
(خصومــت ،تنــازع) میــان دو شــخص رخ مینمایــد؛ (جعفریتبــار )62 :1385 ،درصورتیکــه الزمــه
عمــل اداری ،وجــود اختــاف نیســت .تــا زمانیکــه ادعــای شــهروندان بــا مخالفــت شــهروندی دیگــر
مواجــه نشــده ،قضــاوت معنــی نمییابــد؛ بنابرایــن بــا تمــام تفاوتهــای ظاهــری ایــن دو ،نمیتــوان
بــرای صالحیــت تفســیر ماهیتــی متفــاوت بــا اجــرای قانــون قائــل شــد.
درخصــوص صالحیتهــای اجرایــی ،تقســیمبندیهای گوناگونــی بــر مبنــای محدودیتهــای
حقوقــی بــر اداره مقامــات عمومــیوجــود دارد .صالحیــت بــه دو دســته صالحیــت تکلیفــی و صالحیــت
تشــخیصی تقســیم نمــود.
معینــی ،قانــون قبــا نــوع عمــل
صالحیــت وقتــی تکلیفــی اســت کــه در برابــر اوضــاع و احــوال ّ
معیــن کــرده باشــد و او را در اختیــار تصمیــم و
و تصمیم ـ 
ی را کــه مأمــور دولــت بایــد اتخــاذ کنــدّ ،
انتخــاب راهحــل (از بیــن چنــد تصمیــم و راهحلــی کــه ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد) آزاد نگــذارد.
در چنیــن حالتــی اداره بایــد بــدون اســتفاده از هرگونــه ابتــکاری ،عمــل کنــد و فقــط یــک گزینــه را
بــرای اقــدام در پیــش داشــته باشــد( .بابــازاده و یــاوری)25 : 1393 ،
درمقابــل ،صالحیــت تشــخیصی صالحیــت مقــام یــا مأمــور عمومــیدر انتخــاب یکــی از چنــد گزینه
ـشرو و ازقبـل تعیینشــده اســت .مقــام عمومیبــه هنــگام اعمــال صالحدیــد ،مکلــف اســت گزینــه
پیـ ِ
متناســب ،معقــول و منطقــی را انتخــاب نمایــد؛ همچنیــنایــن انتخــاب بایــد براســاس واقعیتهــا و
شــواهد موجــود ،قابلتوجیــه باشــد و مغایــر بــا الزامــات حکومــت قانــون نباشــد .صالحیــت تشــخیصی،
اختیــار تصمیمگیــری بــا اســتفاده از عقــل و تشــخیص ،بــه منظــور انتخــاب از میــان گزینههــای
متعــدد قانونــی براســاس معیارهــا و موازیــن غیرحقوقــی اســت .صالحیــت گزینشــی بــه معنــای اختیــار
دلبخواهانــه و صرف ـاً ســلیقه فــردی نمیباشــد.
اختیــارات تشــخیصی ،هــم بــه صــورت مطلــق و هــم مقیــد قابلاِعمــال اســت .در صالحیــت
تشــخیصی مطلــق مقــام تصمیمگیرنــده ،هــم در تشــخیص موضــوع و مقتضیــات و هــم در تصمیمســازی
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حقوقــی ابتــکار عمــل دارد .پــس درنتیجــه مقــام عمومــی دارای اختیــارات تــام اســت .البتــه اختیــارات
مطلــق دو گونــه اســت:
حالت اول

هنگامــیاســت کــه تصمیمگیرنــده بــدون هیــچ محــدوده قانونــی و مانعــی تصمیــم میگیــرد و
مقــام دیگــری حــق اعتــراض بــه وی را نــدارد .درنتیجــه غیرقابــل نظــارت هســتند .بــه عقیــدهایــن
گــروه چــون مجــوزایــن نــوع صالحیــت بــه آنهــا داده شــده ،عمــل آنهــا هــم قانونــی اســت .البت ـه
ایــن نــوع از صالحیــت تشــخیصی بــه نظــر شــر و آفــت محســوب میشــود؛ چراکــه اختیــارات مقــام
تشــخیصی
عمومــی خیلــی زیــاد و غیرقابــل کنتــرل و نظــارت اســت .البتهایــن نــوع از صالحیــت
ِ
کامــل ،بــه دلیــل نبــود کنتــرل قانونــی در تعــارض بــا آزادیهــای فــردی اســت؛ مگــراینکــه مقــام
عمومــی خــود در هنــگام تصمیمگیــری ارزشهــای حقوقــی را لحــاظ کنــد.
حالت دوم

گرچــه مأمــور اداری از اختیــار مطلــق برخــوردار اســت ،امــا تصمیماتــش قابلکنتــرل و نظــارت
اســت .قاضــی بایــد اطمینــان پیــدا کنــد کــه اداره مرتکــب اشــتباه در اســتنباط قانــون یــا نســبت بــه
حقایــق پرونــده نشــده اســت و همچنیــن مرتکــب سوءاســتفاده از قانــون نیــز نشــده باشــد( .بابــازاده و
یــاوری )26 ،1393 ،صالحیــت تفســیری ،اختیــار اعطاشــده بــه قاضــی بــه منظــور کشــف منظــور یــا
تکمیــل متــن قانــون اســت کــه درواقــع تمهیــدی اســت بــرای مهیــا نمــودن مقدمــات اجــرای قانــون؛
لــذا در مقــام قیــاس بــا صالحیــت تفســیری ،ماهیــت ایــن صالحیــت بــه نــوع دوم نزدیکتــر اســت؛
ـخیصی صالحیــت دادرس در اِعمــال تفســیر مناســب مبتنی
چراکــه صالحیــت تفســیری ،صالحیــت تشـ
ِ
بــر مصلحــت ،منطــق و عدالــت اســت .ازآنجاکــه مفــاد تفســیر در مراجــع عالــی قضایــی و مراجــع
انتظامــی قضــات ،قابلشــکایت بــوده ،لــذا قابلنظــارت و کنتــرل قضایــی بــوده و درنتیجــه نامحــدود و
بــدون ضابطــه نخواهــد بــود.
نتیجه گیری

نهــاد «صالحیــت تفســیری» بنــا بــه ماهیــت ویــژهاش بــا قوانیــن و معیارهــای ازپیــش تعیینشــده
قابــل درک و ارزیابــی نیســت .قاعــده محصــول تفســیر قضایــی را نمیتــوان قانــون دانســت؛ چراکــه
یــک قاعــده نســبی اســت و آثــار آن محــدود بــه دعــوی مطروحــه و اصحــاب آن اســت و از ســوی دیگــر
ایــن امــر بــر عهــده منتخبیــن مــردم قــرار دارد نــه یــک نهــاد انتصابــی .احتــرام بــه تفکیــک قــوا و نیــز
حاکمیــت مــردم ایجــاب مینمایــد صالحیــت تقنیــن قضایــی را بــرای قضــات بــه رســمیت نشناســیم؛
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گرچــه منافــع جامعــه و نواقــص قانــون اصــل اعطــای صالحیــت تفســیری را اجتنــاب ناپذیــر مینمایــد.
بــا ایــن حــال قاضــی مجــری قانــون اســت و همچــون ســایر مجریــان قانــون بایــد در قلمــرو حاکیــت
قانــون اقــدام نمایــد و آراء خــود را مســتند بــه قانــون صــادر نمایــد .گرچــه در مــوارد توســل بــه تفســیر
ماننــد فقــدان ،نقــص ،ابهــام و اجمــال قوانیــن ایــن پایبنــدی دشــواتر مینمایــد ،امــا قاضــی همچنــان
تحــت حاکمیــت قانــون قــرار داشــته و اراده وی جایگزیــن اراده مقنــن نمیگــردد .راهــکار ایــن نوشــتار
بــرای ضابطهمنــدی و تحدیــد صالحیــت تفســیری ،محدودیــت تفســیر در چهارچــوب روح قوانیــن و
قواعــد شــرعی ماننــد حریــم شــرعی مالکیــت و نفــوس انســانها ،حقــوق شــهروندی مصــرح در قانــون
اساســی ،حقــوق بشــر ،حقــوق مکتســبۀ افــراد ،اصــول کلــی حقوقــی ماننــد اصــول برابــری ،تناســب،
انتظــار مشــروع ،قبــح عِقــاب بالبیــان ،اصــل قانونــی بــودن جرائــم و مجازاتهاســت .اصــول حقوقــی
در اعمــال صالحیــت تفســیری ،چارچــوبســازی مینمایــد؛ درســت همانطورکــه در کنتــرل ســایر
صالحیتهــای اختیــاری ،توصیــه میکنــد .صالحیــت تفســیری اگــر بهدرســتی حالجــی نشــود ،مــا
را بــه ســوءتفاهمی نومیدکننــده دچــار خواهــد کــرد .اگــر قــرار باشــد بــا صالحیــت تفســیری بهمثابــۀ
صالحیــت تقنینــی مواجهــه شــود ،در ایــن صــورت ،اساس ـاً بــا حکمــت اعطــای صالحیــت تفســیری
بــه مقــام قضایــی در تعــارض خواهــد بــود .هــدف از اعطــاء صالحیــت تفســیری ،شناســایی ابتــکار
عمــل و هنجارســازی و پویاســازی قوانیــن بــرای تأمیــن هرچهبیشــتر عدالــت و انصــاف همــگام بــا
مقتضیــات جامعــه و یــا موردیســازی عدالــت اســت .در مقابــل صالحیــت تفســیری قاضــی نبایــد
بیانتهــا و بــدون ضابطــه باشــد .اگــر قــرار باشــد تــا بــا اعطــای صالحیــت تفســیری بــه مقــام قضایــی،
بــه او اجــازه دهیــم تــا موافــق بــا تمنیــات فــردیاش عمــل کنــد ،حقــوق و آزادیهــای شــهروندان در
معــرض تضییــع خواهــد بــود1 .
بنابرآنچــه گفتــه شــد ،در مــواردی کــه قانــون متعیــن اســت ،قاضــی مکلــف اســت حکــم قانــون را
بــه اجــرا گــذارد؛ امــا در مــواردی کــه قانــون نامتعیــن اســت ،قاضــی همچنــان بایــد در راســتای اصــول
فراقانونــی و ارزشهــای مــورد قبــول جامعۀپیشگفتــه منابــع را تفســیر کنــد .علــت اینکــه قاضــی بایــد
تفســیری از قوانیــن بــه دســت دهــد کــه در راســتای ارزشهــای جامعــه باشــد آن اســت کــه ایــن
ـای سیاســی هســتند کــه قاضــی را مکلــف میکننــد تــا بــرای تعییــن حقــوق و تکالیــف مــردم
ارزشهـ ِ
بــه قوانیــن اســتناد کنــد؛ بنابرایــن قاضــی نبایــد و نمیتوانــد از قوانیــن تفســیری بیــان کنــد کــه بــا
ایــن ارزشهــا مخالــف باشــد .اصــول فراقانونــی همچــون حقــوق بشــر و حقــوق شــهروندی مصــرح در
قانــون اساســی قاضــی را ملــزم میســازد تــا بکوشــد منســجمترین تفســیر را بیــان کنــد .در ایــن
راه قاضــی بایــد تصمیمــات قبلــی و مرتبـ ِ
ـط قانونگــذار را توجیــه کنــد .ایــن توجیــه برحســب اصــول
 .1اصل تناسب
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حقوقــی انجــام میشــود .قاضــی بایــد از خــود بپرســد چــه اصلــی احــکام قبلــی قانونگــذار را توجیــه
میکنــد و در راســتای اصلــی کــه احــکام قبلــی را توجیــه میکنــد ،حکــم موضوعــی را کــه نــزد او
مطــرح شــده اســت ،مشــخص کنــد.
بــه عبــارت روشــنتر بــدون کمتریــن خدشــه و تردیــدی در ماهیــت حقوقــی صالحیتهــای
تفســیری قاضــی ،بایــد بپذیریــم کــه طبــع خــاص ایــن نهــاد حقوقــی بهگونــهای اســت کــه بایــد
از دو جبــه،ه تحــت کنتــرل قــرار گیرنــد؛ یکــی بــا توســل بــه روشهــا و ابزارهــای نظارتــی معمــول
و دیگــری ،بــا ایجــاد نظــم شایســته و توجــه بــه قواعــد حقــوق نــرم .ایــن دومــی نســبت بــه اولــی
بنیادیتــر و پیشــینیتر اســت؛ چراکــه عالوهبــر معنابخشــی بــه راهکارهــای نظارتــی توصیهشــده،
خــود بــه بســتری کالن و نامرئــی بــرای مهــار صالحیــت تفســیری قاضــی تبدیــل میشــود .شناســایی
ماهیــت ویــژۀ صالحیــت تفســیری قاضــی و راهکارهــای کنتــرل گاه متفــاوت و غیرمعمــول آن ،در گــر ِو
درک صحیــح از ماهیــت ،کارکــرد و روش حقــوق عمومــی نویــن بهمثابــۀ دانشــی مســتقل و غیرقابــل
قیــاس بــا حقــوق عمومــی کالســیک و حقــوق خصوصــی و کیفــری اســت.
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.۱۳۹۰
 .11یــاوری ،اســدالله و مهــدی مــرادی برلیــان و پرهــام مهــرآرام ،اصــول و معیارهــای تفســیر قضایــی در حقــوق
عمومــی ،تهــران :پژوهشــگاه قــوۀ قضاییــه.1396.
ب .مقالهها
 .1بابــا زاده وحیــد و اســدالله یــاوری ،مفهــوم صالحیــت گزینشــی در آرای دیــوان عدالــت اداری ،فصلنامــه
تحقیقــات حقــوق تطبیقــی ایــران ،شــماره  ،25زمســتان .1393
 .2خلیلــی ،محســن ،مقایســه مســاله تفســیر در دو قانــون اساســی مشــروطیت و قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ،پژوهشــنامه متیــن ،پاییــز و زمســتان .1387
 .3وکیلیــان ،حســن ،جایــگاه رویــه قضایــی و قانــون بــه عنــوان منابــع حقــوق در دکتریــن حقوقــی ،دوره ،19
شــماره  ،58بهــار .1397
ج .پایاننامه
 .1امیراقــدم ،ریمــا ،جایــگاه رویــه قضایــی در حقــوق ایــران بــا مطالعــه تطبیقــی نظامهــای حقوقــی فرانســه و
مصــر ،پایاننامــه جهــت اخــذ درجــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه آزاد اســامی.1395 ،
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