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فصلنامــه علمیپژوهشهــای نویــن حقــوق اداری بــر اســاس مجــوز شــماره 86032
مــورخ  1398/10/02معاونــت مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامیبه موجــب مــاده
 13قانــون مطبوعــات مصــوب  1364منتشــر میگــردد .مســتند بــه مــاده  6آییننامــه
نشــریات علمیمصــوب  1398/9/2وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری و مصوبــه مــورخ
 1398/09/18هیئــت مدیــره انجمــن ایرانــی حقــوق اداری واجــد درجــه (ب)محســوب
میگــردد .شــایان ذکــر اســت بــر اســاس آییننامــه جدیــد عناویــن علمیپژوهشــی و
علمیترویجــی حــذف شــده و نشــریات دارای مجــوز از وزارت علــوم همگــی دارای عنــوان
علمیبــوده کــه در فرآینــد ارزیابــی ســالیانه حســب برخــورداری از ویژگیهــای منــدرج
بــر اســاس نمــره اخــذ شــده رتبهبنــدی میگردنــد.
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نقـل مطالب بــــا ذکــــر مـــاخذ بـــدون مــــانع است.

مقاالت درج شده بیان دیدگاههای نشریه نمیباشد.
مسئولیت صحت مطالب بر عهده نویسنده میباشد.
فصلنـــــــــامه در ویــــــرایــش مطالـــب آزاد اســت.

شرایط و ضوابط ارسال مقاله به فصلنامه پژوهشهای
نوین حقوق اداری
از کلیــه دانشــجویان ،اســاتید و پژوهشــگران محتــرم دعــوت میشــود مقــاالت علمیپژوهشــی خــود
کــه مرتبــط بــا موضوعــات ایــن فصلنامــه (حقــوق اداری) هســتند را از طریــق ثبــت نــام در ســامانه
فصلنامــه بــه نشــانی  https://malr.irبــا رعایــت نــکات زیــر ارســال نماینــد:
الف .نکات شکلی:
 -1حجــم مقالــه (شــامل همــه صفحــات اعــم از عنــوان ،چکیــده ،بدنــه ،نتیجهگیــری و منابــع) بایــد
حداقــل  5000و حداکثــر  9000کلمــه در قطــع  A4باشــد.
 -2حاشیه سمت راست و چپ صفحه  4.5سانتیمتر و حاشیه باال و پایین صفحه  6سانتیمتر باشد.
 -3بــرای بخــش بنــدی محتــوای بدنــه مقالــه از ترتیــب گفتــار  ،بنــد ،…۱ ،الــف ،ب ...الــی آخــر اســتفاده
شــود.
 -4چکیده فارسی و ترجمه آن به انگلیسی حداقل در  150و حداکثر در 250کلمه باشد.
 -5واژگان کلیــدی بایــد حداقــل  4و حداکثــر  7کلمــه بــوده و در متــن فارســی بــه ترتیــب حــروف الفبــا
ذکــر شــوند.
ب .شیوه ارجاع دهی:
 -1ارجاعــات در متــن مقالــه بــه ترتیــب شــمارهگذاری شــده و بــر طبــق شــمارهای کــه در متــن بــه
آن دادهشــده در زیرنویــس همــان صفحــه خواهــد آمــد .پاورقیهــا در هــر صفحــه از شــماره  1شــروع
میشــود الزم بــه ذکــر اســت ســبک ارجاعــات میبایســت هماننــد ســبک درج فهرســت منابــع باشــد.
 -2اگــردو نویســنده یــا بیشــتر باشــد ،نــام خانوادگــی ،نــام ،نــام و نــام خانوادگــی نویســنده دوم بــه
بعــد .عنــوان کتــاب .محــل نشــر :انتشــارات ،ســال انتشــار ،صفحــه یــا صفحــات در صــورت ارجــاع در
پانویسها.مثــال :دمرچیلــی ،محمــد ،علــی حاتمـیو محســن قرائــی .قانــون تجــارت در نظـــم حقـــوقی
کنـــونی .ویـــرایش اول .تهــران :خلیج فــارس ،1380 ،ص .183
 -3شــیوه ارجــاع بــه آراء قضایــی و داوری نیــز بایــد بــه صــورت پاورقــی (مرجــع صادرکننــده رأی،
س��ال ص��دور رأی :پاراگ��راف مربوط��ه) باش��د .ب��ه عن��وان مث��ال)ICJ Rep, 2010: para. 104( :

ج .شیوه تنظیم فهرست منابع پایانی:
 -1فهرســت منابــع انتهــای مقالــه بایــد بــه ترتیــب :کتابهــا ،مقالههــا ،اســناد ،آراء و ...دســته بنــدی
شــده و بــا شــماره گــذاری مسلســل بــه صــورت زیــر آورده شــوند:
الــف .کتابهــا :نــام خانوادگــی ،نــام نویســنده (تاریــخ انتشــار) .عنــوان کتــاب بــا حــروف ایتالیــک ،نــام

مترجــم یــا مصحــح ،محــل انتشــار ،نــام ناشــر ،شــماره جلــد .مثــال:
 زمانــی ،سیدقاســم ( .)1393حقــوق ســازمانهای بیــن المللــی ،تهــران ،مؤسســه مطالعــات و
پژوهشهــای حقوقــی شــهر دانــش.
.Crawford, James (2012). Brownlie›s Principles of Public International Law, London, Oxford
University Press

ب .مقالههــا :نــام خانوادگــی ،نویســنده (تاریــخ انتشــار) .عنــوان کامــل مقالــه در گیومــه ،نــام مجلــه بــا
حــروف ایتالیــک ،شــماره مجلــه ،شــماره صفحــات ابتدایــی و انتهایــی مقالــه ،مثــال:
 ســادات اخــوی ،علــی و عبــاس خداشــناس (« .)1394شــورای حقوقبشــر ســازمان ملــل متحــد و
وضعیــت حقوقبشــر در عربســتان» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق عمومیدانشــگاه تهــران ،شــماره ،4
صــص .691713
.Donnelly, Jack (1980). «Natural Law and Right in Aquinas’ Political Thought», The Western
Political Quarterly, vol. 33, pp. 535520

 -2نحــوه درج مقــاالت چــاپ شــده در یــک «کتــاب مجموعــه مقــاالت» در فهرســت منابــع انتهایــی
مقالــه بدیــن صــورت خواهــد بــود :نــام خانوادگــی نویســنده مقالــه ،نــام نویســنده مقالــه (تاریــخ
انتشــار)« .عنــوان مقالــه در گیومــه» ،در :نــام و نــام خانوادگــی ویراستار/ویراســتاران علمیکتــاب،
عنــوان کتــاب بــه صــورت ایتالیــک ،محــل انتشــار ،نــام ناشــر ،شــماره صفحــات ابتــدا و انتهــای مقالــه.
مثــال:
 ممتــاز ،جمشــید (« .)1391یونســکو و تدویــن و توســعه حقــوق بیــن الملــل در حمایــت از امــوال
فرهنگــی» در :مجموعــه مقــاالت همایــش حمایــت از امــوال فرهنگــی و تاریخــی در حقــوق بیــن
الملــل ،تهــران ،مؤسســه مطالعــات و پژوهشهــای حقوقــی شــهر دانــش ،چــاپ اول ،صــص .95101
Scovazzi, Tullio (2006). “The Protection of Underwater Cultural Heritage: Article 303 and the
UNESCO Convention”, in: D. Freestone, R. Barnes and D. Ong (eds.), The Law of the Sea
Progress and Prospects, Oxford University Press, pp. 136120.

 -3عناوین کتابها و مقاالت باید به صورت توپر ( )Boldباشد.
انواع مقاله قابل ارسال به نشریه
الف ،مقاله پژوهشی اعم از کاربردی ،بنیادین ،نظری و توسعهای
ب ،مطالعه آرای قضایی ()case study
د .شیوه تنظیم فایل حاوی مشخصات نویسندگان:
نــام و مشــخصات نویســندگان نبایــد در فایــل اصلــی مقالــه ذکــر گــردد ،بلکــه بایــد در یــک فایــل
جداگانــه بــه ترتیــب زیــر نوشــته و بــه همــراه فایــل اصلــی مقالــه از طریــق ســامانه ارســال گــردد:
 -1در باالی صفحه ابتدا «عنوان فارسی» و سپس «عنوان انگلیسی» مقاله ذکر شود.

 -2مشــخصات نویســندگان مقالــه بــه ترتیــب (بــه فارســی و انگلیســی) و بــه صــورت زیــر در پاورقــی
صفحــه اول ذکــر شــود:
نام و نام خانوادگی ،مرتبه علمی ،نام گروه ،نام دانشکده ،نام دانشگاه ،نام شهر ،نام کشور.
 -3از بیان عنوانهایی نظیر مهندس ،دکتر و ...در ابتدای اسامینویسندگان مقاله خودداری گردد.
 -4حتماً نویسنده مسئول مشخص شود.
نمونه:
دستورگرایی بین المللی :ابزارهای شناخت

International Constitutionalism: The Tools of Recognition

 -1عباســعلی کدخدایــی ،اســتاد ،گــروه حقــوق عمومــی ،دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی ،دانشــگاه
تهــران ،تهــران ،ایــران ( نویســنده مســئول).
Abbasali Kadkhodaei, Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science,
University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author). Email: kadkhoda@ut.ac.ir

 -2امیــر مقامــی ،دانــش آموختــه دکتــری حقــوق بیــن الملــل ،دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی،
دانشــگاه تهــران ،تهــران ،ایــران.
Amir Maghami, Ph.D. in International Law, Faculty of Law and Political Science, University of
Tehran, Tehran, Iran. Email: amir.maghami@live.com

ه .مسئول مکاتبات و تماسهای تلفنی از سوی فصلنامه

تمامیمکاتبــات (ایمیــل و پیامــک) و تماسهــای تلفنــی از ســوی فصلنامــه صرفــاً بــا نویســنده
مســئولی اســت کــه در هنــگام ارســال مقالــه در ســامانه تعییــن شــده اســت .همچنیــن درصورتیکــه
مقالــه (بــر اســاس نظــرات داوران محتــرم یــا دبیــر اجرایــی فصلنامــه) نیازمنــد بازنگــری یــا اصــاح
شــناخته شــده باشــد ،صرف ـاً نویســنده مســئول میتوانــد مــوارد اصــاح یــا بازنگــری را در کارتابــل
خــود در ســامانه مشــاهده ،آنهــا را انجــام داده و درنهایــت مقالــه اصالحــی را مجــدداً از طریــق ســامانه
ارســال نمایــد.
نکتــه اول :از میــان نویســندگان مقالــه (درصورتیکــه مقالــه بیــش از یــک نویســنده داشــته باشــد)
حتمـاً بایــد یکــی از نویســندگان (در هنــگام ارســال مقالــه) بهعنــوان «نویســنده مســئول» در ســامانه
تعییــن شــود .نویســنده مســئول ،نویســندهای اســت کــه مســئولیت تمامیمکاتبــات و تماسهــا
درخصــوص مقالــه ارســالی را بــر عهــده خواهــد داشــت.
نکتــه دوم :ضــرورت دارد نویســنده مســئول شــماره تلفــن همــراه و آدرس ایمیــل معتبــر خــود را در
ســامانه فصلنامــه تعییــن نمایــد .در صــورت عــدم رعایــت مــوارد مذکــور ،مســئولیت عواقــب احتمالــی
بــر عهــده وی خواهــد بــود و فصلنامــه هیچگونــه مســئولیتی درخصــوص تأخیــر در فرآینــد رســیدگی
و داوری یــا حتــی رد مقالــه ارســالی نخواهــد داشــت.
نکتــه ســوم :بــا توجــه بــه مشــغله فــراوان اســاتید محتــرم و جهــت احتــراز از مشــکالت احتمالــی
کــه ذکــر شــد ،پیشــنهاد میگــردد ،دانشــجویانی کــه بــا اســاتید محتــرم مقالــه مشــترک دارنــد ،در

هنــگام ارســال مقالــه ،خــود را بهعنــوان نویســنده مســئول در ســامانه تعییــن نماینــد .بعــد از اتمــام
فرآینــد رســیدگی و داوری و در هنــگام صــدور گواهــی پذیــرش مقالــه ،امــکان تغییــر «نویســنده
مســئول» وجــود دارد .تأکیــد میگــردد چنیــن امکانــی بههیچوجــه معنــای اضافــه نمــودن شــخص
یــا اشــخاص جدیــد بهعنــوان نویسنده/نویســندگان مقالــه نیســت.
نکات مهم پایانی
 -1مقالــه ارســالی بایــد محصــول مطالعــات و تحقیقــات نویسنده/نویســندگان بــوده و دربردارنــده
دســتاوردهای علمیجدیــد باشــد.
 -2نــگارش مقــاالت کاربــردی و نیــز اســتناد بــه مقــاالت مرتبــط کــه در «فصلنامــه پژوهشهــای
نویــن حقــوق اداری» منتشــر شــدهاند ،موجــب میگــردد مقالــه ارســالی در اولویــت بررســی
و داوری فصلنامــه قــرار گیــرد و عــاوه بــر آن واجــد امتیــاز باالتــری در مرحلــه داوری گــردد.
 -3چکیــده فارســی نبایــد بــه صــورت مفهومیترجمــه گــردد ،بلکــه ترجمــه چکیــده بایــد
دقیــق بــوده و شــامل ترجمــه تمامیجمـ ِ
ـات متــن فارســی باشــد .عنــوان ،چکیــده و واژگان
ـل مقالــه آورده شــوند .در صــورت تغییــر و
کلیــدی انگلیســی بایــد در صفحــه آخــر فایــل اصـ ِ
بازنگــری چکیــده فارســی ،تغییــرات در چکیــده انگلیســی نیــز اِعمــال گــردد.
 -4مســئولیت صحــت مطالــب ،منابــع و نظرهــای ابــراز شــده در مقالــه و نیــز رعایــت حقــوق
مؤلفیــن و پژوهشــگران بــر عهــده نویسنده/نویســندگان مقالــه میباشــد.
 -5نویســنده مســئول بایــد تعهدنامــه ای از طریــق ســامانه ارســال نمایــد مبنــی بــر اینکــه مقالــه
بــرای همایــش یــا مجلــه دیگــری ارســال نشــده یــا در حــال داوری یــا چــاپ نبــوده یــا قبـ ً
ا در
جایــی چــاپ نشــده اســت.
 -6دانشــجویان بایــد مقالــه خــود را بــه همــراه یــک عضــو هیئــت علمیدانشــگاه یــا شــخص
دارای مــدرک دکتــری بــه صــورت مشــترک ارســال نماینــد.
 -7مقال ـهای کــه مطابــق ایــن راهنمــا تهیــه نشــده باشــند ،توســط کارشــناس نشــریه جهــت
اِعمــال تغییــرات ،برگشــت داده میشــود.
 -8مقالــه ارســالی حداقــل توســط دو داور ارزیابــی خواهــد شــد .چــاپ مقالــه منــوط بــه پذیــرش
دو داور و تصویــب نهایــی هیئــت تحریریــه خواهــد بــود .مقالــه در صــورت تصویــب ،بــرای انتشــار
و چــاپ ویرایــش میشــود.
 -9هیئــت تحریریــه نســبت بــه پذیــرش ،عــدم پذیــرش و هرگونــه ویرایــش یــا تلخیــص مقالــه
در زمــان چــاپ آزاد اســت.
 -10بــا توجــه بــه غیردولتــی بــودن نشــریه و بــه منظــور تامیــن هزینههــای اداره نشــریه ،داوری
و چــاپ مقالــه مبلــغ دو میلیــون ریــال بابــت هزینــه داوری اولیــه مقالــه و در صــورت پذیــرش
نهایــی مبلــغ پنــج میلیــون ریــال بابــت هزینــه چــاپ اخــذ خواهــد شــد .فرآبنــد دریافــت وجــه
از طریــق ســامانه صــورت میگیــرد.
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تأمیــن مالــی فعالیتهــای سیاســی ،مؤلفــه ضــروری بــرای نقشآفرینــی احــزاب
سیاســی در رونــد دموکراتیــک اســت و شــفافیت در تأمیــن بودجــه احــزاب سیاســی ،ســنگ بنــای
دموکراســی کارآمــد بــه شــمار م ـیرود .افشــا نشــدن منابــع تأمیــن فعالیــت سیاســی احــزاب ،فســاد
را تســهیل میکنــد و باعــث بــده و بســتان بیــن حامیــان مالــی احــزاب و سیاســتمداران میشــود.
ـد زیــادی بــه تأمیــن مالــی از ســوی تعــداد
در کشــورهایی کــه احــزاب یــا رهبــران سیاســی تــا حـ ّ
محــدودی از حامیــان مالــی احــزاب متکــی هســتند ،ایــن وضعیــت بــر تصمیمهــای سیاســی آنهــا
اثــر میگــذارد .رقابــت انتخاباتــی منصفانــه زمانــی تحلیــل مــیرود کــه یــک حــزب بــه منابــع
مالــی بــرای تأمیــن هزینههــای فعالیتهــای سیاســی خــود دسترســی گســترده داشــته باشــد.
بنــا بــر ایــن ،اهمیــت شــفافیت تأمیــن مالــی احــزاب از ایــن جهــت اســت کــه احــزاب ،منبــع ورود
پــول بــه عرصــه سیاســت محســوب میشــوند .پــس ســامت دموکراســی بــه شــفافیت تأمیــن مالــی
احــزاب سیاســی بســتگی دارد .پرســش ایــن تحقیــق آن اســت کــه هزینههــای مالــی احــزاب سیاســی
در ایــران تــا چــه انــدازه شــفاف اســت؟ در ایــن تحقیــق بــا روش توصیفــی و تحلیلــی ،وضعیــت
تأمیــن مالــی فعالیتهــای سیاســی احــزاب و هزینههــای انتخاباتــی آنهــا را بررســی خواهیــم کــرد.
کلیدواژهها:دموکراسی ،احزاب ،شفافیت ،تأمین مالی ،هزینههای انتخاباتی.
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شفافیت تأمین منابع مالی
احزاب سیاســی در ایران

مقدمه
امــروزه احــزاب سیاســی در بیشتــر کشــورهای جهــان بــه ســرعت توســعه و گســترش یافتهانــد،
بــه گونــهای کــه بدنــه اصلــی فعالیتهــای سیاســی را در هــر جامعــه تشــکیل میدهنــد .بــه جــز
معــدود کشــورهای کامــ ً
ا اســتبدادی ،هیــچ کشــوری را در جهــان نمیتــوان یافــت کــه احــزاب
سیاســی نداشــته باشــد.
بــه طــور کلــی ،وجــود و فعالیــت احــزاب سیاســی یکــی از معیارهــای مهــم در تقســیمبندی
نظامهــای سیاســی بــه اقتدارگــرا و دموکراتیــک اســت .برخــی کشــورها از نظــام دوحزبــی تبعیــت
میکننــد ،در حالــی کــه برخــی دیگــر دارای نظــام حزبــی چندگانــه هســتند .در نظامهــای
دموکراتیــک ،احــزاب متعــدد فعــال هســتند ،در حالــی کــه در نظامهــای اقتدارگــرا تنهــا یــک حــزب
فعالیــت میکنــد .دانشــمندان علــوم سیاســی ،رقابــت بیــن دو حــزب یــا بیشتــر را یکــی از اجــزای
اساســی دموکراســی میداننــد.
شــفافیت ،یکــی از مؤلفههــای اساســی و حیاتــی در تأمیــن مالــی هزینــه انتخاباتــی احــزاب
سیاســی اســت .اگــر حامیــان مالــی ،منابــع مالــی خــود را تنهــا در اختیــار تعــداد محــدودی
از سیاســتمداران قــرار دهنــد ،ایــن وضعیــت ،توانایــی شــهروندان عــادی را بــرای اثرگــذاری بــر
جــدی بــرای دموکراتیــک
سیاســتها و سیاســتگذاران از طریــق رأی کاهــش میدهــد و چالشــی ّ
شــدن سیاســت اســت .وجــود اطالعــات محــدود در مــورد محــل تأمیــن منابــع مالــی و شــیوه اســتفاده
از آنهــا ،میــزان هزینههــای مالــی در انتخابــات و مســائل پیرامونــی انتخابــات ،تصمیمگیــری آگاهانــه
را بــرای رأیدهنــدگان دشــوار و فســاد را تســهیل میکنــد و اعتمــاد شــهروندان بــه نهادهــای سیاســی
را از بیــن میبــرد .امــروزه احــزاب سیاســی نقــش اصلــی را در انتخابــات بــر عهــده دارنــد .بــه عبــارت
دیگــر ،نظامهــای انتخاباتــی بــه جــای نامزدمحــوری بــر حــزب و فعالیــت سیاســی تشــکیالتی اســتوار
اســت.
در ایــران ،مــدت زمانــی طوالنــی از ابــاغ سیاســتهای کلــی انتخابــات از جانــب مقــام معظــم
رهبــری میگــذرد ،ولــی تنهــا بندهایــی از آنکــه بــه شفافســازی در تأمیــن مالــی هزینههــای
انتخاباتــی مربــوط میشــود ،اجرایــی شــده اســت .از اقدامــات مهمــی کــه در راســتای شفافســازی
هزینههــای احــزاب سیاســی صــورت گرفتــه اســت ،بــه الیحــه جامــع انتخابــات میتــوان اشــاره کــرد
کــه اواخــر ســال  1397بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه شــد ،ولــی بــا مخالفــت شــورای نگهبــان
روبــهرو شــد و بــه مجلــس برگشــت و ســرانجام از دســتور کار خــارج شــد .در نهایــت ،بــا فشــار
رســانهها و مطالبــه افــکار عمومــی« ،طــرح شفافســازی منابــع تأمیــن مالــی تبلیغــات و فعالیتهــای
انتخاباتــی بــا اصــاح برخــی مــواد قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی» در ســال  1398بــه
تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید .ایــن قانــون در حــال حاضــر اجرایــی شــده اســت .از دیگــر
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قوانیــن مهــم در راســتای شفافســازی هزینــه احــزاب سیاســی ،قانــون جدیــد احــزاب و گروههــای
سیاســی اســت کــه در مقایســه بــا قانــون ســابق ،هزینههــای احــزاب سیاســی را بــه شــکل تفصیلــی
و شــفافتر بررســی کــرده اســت.
در کتابهــا و مقاالتــی کــه نــگارش یافتــه ،برخــی جنبههــای ایــن تحقیــق بررســی شــده اســت.
از جملــه ایــن نوشــتهها ،کتــاب نظامهــای انتخاباتــی ،نوشــته محمــود گلشــنپژوه ،مقالــه مونــا
احمــدی و ســید محمــد هاشــمی بــا عنــوان «ســازوکار نظــارت مالــی بــر احــزاب در حقــوق موضوعــه
ایــران» و مقالــه مجیــد بزرگمهــری بــا نــام «بررســی تطبیقــی تبلیغــات انتخابــات در نظــام انتخابــات
ریاســت جمهــوری ایــران و فرانســه» اســت .بــا ایــن حــال ،هیــچ یــک از ایــن تحقیقــات از جنبــه اصــل
شــفافیت بــه موضــوع مســائل مرتبــط بــا تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی نپرداختهانــد و از ایــن نظــر،
موضــوع مقالــه حاضــر کامـ ً
ا بدیــع و کاربــردی اســت.
پرســش اساســی ایــن تحقیــق آن اســت کــه تأمیــن مالــی هزینــه انتخاباتــی در ایــران تــا چــه
انــدازه شــفاف اســت؟ بــه ایــن منظــور ،در ابتــدا ،از مفهــوم حــزب و وضعیــت آن در ایــران بحــث
میشــود .ســپس بــه بررســی اصــل شفافســازی در هزینههــای انتخاباتــی در اســناد بینالمللــی
و قوانیــن برخــی کشــورها خواهیــم پرداخــت .در ادامــه ،وضعیــت شــفافیت مالــی احــزاب سیاســی در
قانــون احــزاب و شــفافیت در تأمیــن مالــی هزینههــای انتخاباتــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری و
مجلــس شــورای اســامی بررســی میشــود.

گفتار اول .احزاب سیاسی
در آغاز بحث ،مفهوم احزاب سیاسی و وضعیت کنونی احزاب در ایران را بررسی میکنیم.

بند اول .مفهوم احزاب سیاسی

حــزب سیاســی ،مركــب از گروهــی از شــهروندان كــم و بیــش ســازمانیافته اســت كــه بــه عنــوان
واحــد سیاســی عمــل میکننــد و بــا اســتفاده از حــق رأی خــود میخواهنــد بــر حكومــت تســلط
یابنــد و سیاسـتهای خــود را عملــی ســازند 1.الپالومبــارا 2و واینــر 3،تعریفــی از حــزب ارائــه میدهنــد
کــه متضمــن چهــار شــرط اساســی اســت:
 .1حــزب مســتلزم وجــود ســازمان و تشــكیالت پایــداری اســت كــه حیــات سیاســی آن از حیــات
بنیانگــذاری آن فراتــر باشــد.
 .1عالم ،عبدالرحمان ،بنیادهای علم سیاســت ،تهران :نی ،1394 ،ص .324

2-Lapalon bars.
3-Weiner.
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شفافیت تأمین منابع مالی
احزاب سیاســی در ایران

 .2تشــكیالت حزبــی دارای ســازمان مســتقر در محــل ،همــراه بــا زیرمجموعههایــی اســت كــه در
ســطح ملــی فعالیــت کننــد و بــا یكدیگــر روابــط منظــم و متقابــل داشــته باشــند.
 .3اراده رهبران ملی و محلی سازمان بر كسب قدرت استوار باشد.
1
 .4حزب باید در پی كسب حمایت عمومی باشد و از پشتیبانی مردم برخوردار باشد.
مــاده  1قانــون فعالیــت احــزاب و گروههــای سیاســی (مصــوب  )1395مقــرر م ـیدارد« :حــزب:
تشــکیالتی اســت متشــکل از اشــخاص حقیقــی کــه بــا برنامــه مشــخص در جهــت کســب و مشــارکت
در قــدرت سیاســی و نقــد و اصــاح آن ،در چارچــوب قوانیــن و مقــررات نظــام جمهــوری اســامی
ایــران بــر اســاس مرامنامــه و اســاسنامه مصــوب در ســطح ملــی یــا اســتانی فعالیــت میکنــد».
بــا توجــه بــه ایــن تعریــف ،احــزاب سیاســی بــه گروهــی از اشــخاص اطــاق میشــود کــه بــرای
دســتیابی بــه قــدرت سیاســی و اعمــال آن ســازماندهی شــدهاند .کســب قــدرت بــه شــیوه
دموکراتیــک از ارکان اساســی تعریــف حــزب محســوب نمیشــود .بنــا بــر ایــن ،احــزاب ممکــن اســت
خــط مشــی انقالبــی داشــته و حتــی غیــر قانونــی باشــند .احــزاب سیاســی در ردیــف مؤسســات غیــر
تجــاری (غیــر انتفاعــی) دســتهبندی میشــوند.

بند دوم .وضعیت احزاب در ایران

بــر خــاف قانــون اساســی مشــروطه ،اصــل  26قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،فعالیــت
احــزاب و انجمنهــای سیاســی را ب ـ ه شــرط رعایــت اصــول اســتقالل ،آزادی ،وحــدت ملــی ،موازیــن
اســامی و اســاس جمهــوری اســامی ایــران پذیرفتــه اســت .در اجــرای ایــن اصــل ،نخســتین قانــون
مرتبــط بــا «فعالیــت احــزاب ،جمعیتهــا و انجمنهــای سیاســی و صنفــی و انجمنهــای اســامی یــا
اقلیتهــای دینــی شناختهشــده» در تاریــخ  1360/6/7بــه تصویــب رســید .ایــن قانــون بــا تصویــب
«قانــون نحــوه فعالیــت احــزاب و گروههــای سیاســی» در تاریــخ  1395/8/8نســخ شــد .مطابــق ایــن
قانــون ،کمیســیون مــاده  10احــزاب و وزارت کشــور ،متولــی و مجــری صــدور پروانــه فعالیــت احــزاب و
نظــارت بــر عملکــرد آنهاســت .بنــا بــر ایــن ،احــزاب از نظــر شــفافیت مالــی تحــت نظــارت کمیســیون
مــاده  10قــرار دارنــد.
مــاده  2قانــون احــزاب بــهصراحــت ،نظــام مجوزدهــی فعالیــت احــزاب را مقــرر کــرده اســت.
مطابــق ایــن مــاده ،بــرای تشــکیل حــزب سیاســی ،هیئــت مؤســس بایــد صــدور مجــوز را از کمیســیون
احــزاب تقاضــا کنــد .بــا وجــود برقــراری نظــام مجوزدهــی در زمینــه فعالیــت احــزاب ،صالحیــت
کمیســیون مــاده  10قانــون احــزاب ،صالحیتــی تکلیفــی اســت بــه ایــن معنــی کــه کمیســیون در
صــدور پروانــه ،مجــاز بــه مصلحتســنجی نیســت (مــاده  7و تبصرههایــش) .همچنیــن رد درخواســت
متقاضیــان حــزب از ســوی کمیســیون بــه موجــب تبصــره  2مــاده  7قابــل اعتــراض اســت .اســتدالل
 .1نقیبزاده ،احمد ،حزب سیاسی و عملكرد آن در جوامع ،تهران :دادگستر ،1378 ،ص .14
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مصرحــه در اصــل  26قانــون اساســی بــا تشــکیل کمیســیون مــاده  10قانــون
شــده اســت کــه «آزادی ّ
فعالیــت احــزاب کــه اکثریــت اعضــای آن را نماینــدگان حکومتــی تشــکیل میدهنــد ،محــدود شــده
و بــه نوعــی حیــات و ممــات احــزاب و گروههــای سیاســی از صــدور مجــوز تأســیس تــا انحــال در
1
دســت حکومــت گذاشــته اســت».
بــا وجــود مغایــرت نظــام مجوزدهــی کنونــی بــرای فعالیــت احــزاب بــا اصــل  26قانــون اساســی،
قانــون جدیــد احــزاب سیاســی تــاش کــرده اســت ایــن نظــام ســختگیرانه را در مــواردی تعدیــل
کنــد .از جملــه اینکــه حضــور نمایندگانــی از احــزاب سیاســی در ترکیــب کمیســیون مــاده  10قانــون
احــزاب بــدون حــق رأی پیشبینــی شــده اســت .تصمیمهــای کمیســیون مــاده  10احــزاب بــرای
تعلیــق پروانــه فعالیــت نیــز در دیــوان عدالــت اداری قابلیــت اعتــراض دارد و حکــم بــه انحــال احــزاب
سیاســی تنهــا در صالحیــت محاکــم دادگســتری اســت .نوآوریهــای یادشــده در مقایســه بــا قانــون
ســابق ،اســتقالل بیشتــری بــه احــزاب سیاســی اعطــا کــرده و از اقتــدار کمیســیون مــاده  10احــزاب
کاســته اســت.

گفتار دوم .شفافسازی فعالیتهای سیاسی
تحــت تأثیــر قــرار دادن نتیجــه انتخابــات از راه تهدیــد ،تطمیــع ،وعدهدهــی شــغل ،پرداخــت
قــروض و نظیــر آنهــا در همــه کشــورها ممنــوع اســت 2.بنــا بــر ایــن ،فعالیتهــای سیاســی بایــد
شــفاف باشــد .شفافســازی 3،یکــی از پایههــای اساســی دموکراســی و جمهوریــت اســت .از ســوی
ـق دانســتن 4،یکــی از حقــوق اساســی انســان اســت کــه در اصــل  19اعالمیــه حقــوق بشــر بــر
دیگــر ،حـ ِ
آن تأکیــد شــده اســت و همــه کشــورها از جملــه ایــران آن را پذیرفتهانــد .شفافســازی بــا حــق بــر
آگاهــی از شــیوه تأمیــن فعالیتهــای سیاســی هــم ارتبــاط دارد.
ی ب ـه اطالعــات را
ق جس ـتوجو یــا دسترس ـ 
ی از جمل ـ ه حقــوق شــهروندی اســت .ح ـ 
ق آگاه ـ 
حـ 
ن تضمیــن
ن دانســت .مردمســاالری نی ـ ز بــدو 
ی بیــا 
ن عناصــر آزاد 
هــم میتــوان یک ـی از ضروریتری ـ 
مضیــق و
ن باشــد .ح ـ 
حــق آگاه ـی نمیتوانــد نویدبخــشآینــدهایروش ـ 
ق آگاه ـی دارای دو مفهــوم ّ
ت را دربرمیگیــرد ،امــا
ی اطالعــا 
مضیـق آن ،آزادی در جسـتوجو 
ّ
موســع اســت .ایــن حــق در مفهــوم ّ
5
ی بـه اطالعــات یــا حـق دریافـت اطالعــات اسـت.
ق دسترسـ 
موسـع آن شــاملح 

م
ـو
ـ
مفه
ّ
 .1هاشمی ،سید محمد ،حقوق بشر و آزادیهای سیاسی ،تهران :میزان ،1397 ،چ  ،4ص .243
 .2قاضی ،ابوالفضل ،بایستههای حقوق اساسی ،تهران :میزان ،1394 ،ص .322

3-Transparency.
4-Right to know.

 .5حبیبی ،محمدحسین« ،بررسی حق آگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی» ،فصلنامه حقوق اساسی ،1382 ،شماره
 ،1ص .66

15
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احزاب سیاســی در ایران

شفافســازی ،نظــارت عمومــی و پاســخگویی ،ضامــن درســت و ســالم بــودن فعالیتهــای
سیاســی اســت .فعالیــت احــزاب سیاســی بــه عنــوان بازیگــر اصلــی رقابتهــای سیاســی بایــد شــفاف
باشــد .قــدرت و پــول نیازمنــد کنتــرل اســت« .تأمیــن و تضمیــن عادالنــه امکانــات مالــی تبلیغاتــی
توســط دولــت و جلوگیــری از رقابتهــای انتخاباتــی ناســالم توســط برخــی از داوطلبــان و گروههــا
از طریــق تبلیغــات پرهزینــه» 1،متضمــن درســتی و ســامت انتخابــات اســت .بنــا بــر ایــن ،هــم بایــد
منابــع مالــی احــزاب سیاســی کنتــرل شــود و هــم بــر شــیوه هزینهکــرد آن نظــارت صــورت گیــرد.
اهمیــت ارتقــای شفافســازی تأمیــن مالــی هزینههــای انتخاباتــی در ایــن مــوارد جلوهگــر
میشــو د:
الف) جلوگیری از «رقابت احزاب» در به دست آوردن منابع مالی بیشتر؛
ب) ایجاد توازن در هزینههای انتخاباتی و احزاب سیاسی؛
ج) ارتقا و تسهیل مشارکت سیاسی زنان و دیگر گروههای به حاشیه راندهشده؛
2
د) تشویق احزاب به پیروی از مقررات مربوط به هزینههای انتخاباتی.
ن گونــه
شفافســازی فعالیتهــای سیاســی را بــهعنــوان یــک حــق انتخاباتــی میتــوان ایــ 
خالصــه کــرد :نخســت ،حــق بــر آگاهــی از مســتندات شــفاف دربــاره انتخابــات (چــه کســی میتوانــد
رأی بدهــد؟ چــه کســی رأی داده؛ شــمارش علنــی آرا؛ شفافســازی مســتندات انتخابــات)؛ دوم ،حــق
بــر شفافســازی هزینههــای فعالیتهــای سیاســی یعنــی نظــارت و افشــای عمومــی منابــع مالــی
فعالیتهــای سیاســی .بــه طــور کلــی ،شفافســازی تأمیــن مالــی فعالیتهــای سیاســی بــه معنــی
تأمیــن منابــع مالــی از طــرق قانونــی و مشــروع و نیــز افشــا و نظــارت شــیوه هزینهکــرد ایــن منابــع
3
مالــی اســت.

گفتــار ســوم .تحــوالت و منابــع بیــن المللــی در ارتبــاط بــا
شفافســازی هزینههــای انتخاباتــی
اصــل شفافســازی در فرآیندهــای سیاســی در نتیجــه پیآمدهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و
 .1هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی ،تهران :میزان ،1392 ،چ  ،2صص 223ـ.224
2-International IDEA, Political Finance Transparency, International IDEA/ Open Government Partnership Policy
Brief, 2019, No. 1

 .3برای بحث در خصصوص نظام مناسب تأمین مالی فعالیتهای سیاسی نک :زمانیزاده ،مصطفی و اسدالله یاوری« ،نظام مطلوب
تأمین کارزارهای انتخاباتی در ایران در پرتو معیارهای بینالمللی» ،مطالعات حقوق تطبیقی ،دوره  ،1398 ،10شماره .2

16

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

سیاســی و گزارشهــا و توصیهنامههــا و مقرراتگــذاری ســازمانهای بینالمللــی ماننــد ســازمان
ملــل متحــد ،شــورای اروپــا 1،ســازمان توســعه و همــکاری اقتصــادی 2،بانــک جهانــی 3و ســازمان
جهانــی شــفافیت 4بــه وجــود آمــده و بــه شــکل فزاینــده پذیرفتــه شــده اســت .در ایــن زمینــه،
«توصیهنامــه شــماره  )2001( 1516مجمــع پارلمانــی شــورای اروپــا» 5،رهنمودهایــی را در مــورد
تأمیــن بودجــه احــزاب سیاســی ،تعــادل منطقــی بیــن بودجــه عمومــی و خصوصــی ،معیارهــای عادالنــه
توزیــع کمکهــای دولتــی بــه احــزاب سیاســی ،قوانیــن خــاص در مــورد کمکهــای خصوصــی،
ســقف هزینهکــرد احــزاب در مبــارزات انتخاباتــی ،اطمینــان از شفافســازی حســابها ،ایجــاد مرجــع
نظــارت مســتقل و ضمانــت اجراهــای بازدارنــده بــرای ناقضــان قوانیــن مشــخص مقــرر کــرده اســت.
«توصیهنامــه شــماره  4کمیتــه وزیــران شــورای اروپــا ( )2003در مــورد قواعــد مشــترک علیــه
فســاد در تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی و مبــارزات انتخاباتــی» 6،اصــول اساســی را دربــاره موضوعــات
کلیــدی ماننــد شفافســازی ،کمکهــای مالــی ،محدودیتهــای مربــوط بــه هزینههــای انتخاباتــی،
الــزام بــه افشــای حســابهای احــزاب و نظــارت مقــرر داشــته اســت 7.بنــد  3مــاده « 7کنوانســیون
ســازمان ملــل متحــد بــرای مقابلــه بــا فســاد» 8کــه جامعتریــن ســند حقوقــی بینالمللــی علیــه
فســاد اســت کــه از ســال  2005الزماالجــرا شــد ،مقــرر مـیدارد« :هــر کشــور عضــو مطابــق بــا اهــداف
ایــن کنوانســیون و بــر اســاس اصــول اساســى قانــون داخلــى خــود ،اقدامــات ادارى و قانونــى مقتضــى
را در نظــر مىگیــرد تــا شفافســازی تأمیــن مالــى نامزدهــا را بــراى مشــاغل منتخــب دولتــى و
همچنیــن دیگــر انتخابــات مشــابه ارتقــا دهــد».
چندیــن ســازمان و جامعــه بینالمللــی و ملــی در زمینههــای حکمرانــی خــوب ،دموکراتیکســازی،
حاکمیــت قانــون ،آزادی مطبوعــات ،آزادی بیــان ،مبــارزه بــا فســاد و توســعه پایــدار فعالیــت میکننــد
کــه بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا امــور مربــوط بــه شفافســازی در سیاســت مرتبــط
هســتند .همــکاری نزدیــک بیــن نهادهــای عمومــی ،ســازمانهای بینالمللــی و ســازمانهای جامعــه
1-Council of Europe.
)2-Organization for Economic Cooperation (OECD

0

3-World Bank.
4-Transparency International.
5-Recommendation 1516, of the Council of Europe Parliamentary Assembly, 2001.
6-Council of Europe Committee of Ministers’ Recommendation ,4 on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns, 2003

 .7اکبری ،محمدتقی ،سید محمد هاشمی و ولی رستمی« ،آسیبشناسی نظام مالی انتخابات جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه
دانش حقوق عمومی ،1401 ،شماره  ،35ص .99
8-The United Nations Convention against Corruption.

17

شفافیت تأمین منابع مالی
احزاب سیاســی در ایران

مدنــی هــم بــرای تصویــب مقــررات قانونــی و هــم بــرای اجــرای آنهــا الزم اســت .چــون بحــث
شفافســازی ،موضوعــی جهانــی اســت و بازیگــران متفــاوت و عوامــل متعــددی ماننــد شــرکت
در مناقصههــا و مزایدههــای دولتــی ،جرایــم ســازمانیافته و فســاد را شــامل میشــود ،توجــه
1
دانشــگاهیان و رســانهها را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
وقتــی سیاســت بــه انــدازه کافــی شــفاف نباشــد ،بــه مانعــی بــرای عملکــرد اثرگــذار نهادهــای
عمومــی و احــزاب سیاســی تبدیــل میشــود .شفافســازی و دسترســی عمــوم بــه اطالعــات ،افشــای
اطالعــات مربــوط بــه تأمیــن منابــع مالــی انتخابــات و پاســخگو بــودن دولتهــا در برابــر اقدامــات
خــود ،از عوامــل اساســی اثرگــذار بــر تشــکیل دولتــی دموکراتیــک و کارآمــد اســت 2.عــاوه بــر مقــررات
قانونــی در ســطح مالــی و گزارشهــای نظارتــی ،توصیهنامههــای ســازمانهای بینالمللــی بــه
کشــورهای عضــو ،رهنمودهــا ،تصمیمهــای قضایــی ،مطالعــات و گزارشهــای ســازمانهای مردمنهــاد
فعــال در ایــن زمینــه نیــز بــه عنــوان منابــع اصلــی در ایــن زمینــه کارآیــی دارنــد.

گفتار چهارم .تأمین مالی احزاب سیاسی
احــزاب سیاســی بــه دلیــل اهمیــت حیاتــی خــود بــرای دموکراســی پایــدار ،در بســیاری از کشــورها
از حمایــت قانــون اساســی برخوردارنــد .نظــارت و تنظیــم فعالیتهــای مربــوط بــه تأمیــن مالــی
احــزاب سیاســی ،خــود را بــه عنــوان یــک الــزام در نظــام حزبــی نشــان میدهــد .مبحــث تنظیــم و
نظــارت بــر احــزاب سیاســی ،حــوزهای نســبتاً جدیــد اســت ،امــا از نظــر قانــون و اجــرا ،تفاوتهایــی
چشــمگیر بیــن کشــورها وجــود دارد .بررســی تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی در ســه عنــوان کلــی
3
مطــرح میشــود :تأمیــن مالــی بــه طــور منظــم ،مبــارزات انتخاباتــی و حسابرســی مفیــد.
تأمیــن مالــی از طریــق بخــش خصوصــی ،کمکهــای خصوصــی و کمکهــای دولتــی ،شــکل
رایــج تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی اســت .کمکهــای مســتقیم و غیــر مســتقیم دولتــی و بــه عبــارت
دیگــر ،تأمیــن مالــی از طریــق منابــع عمومــی بــرای ادامــه حیــات احــزاب سیاســی ،ضــروری تلقــی

1-Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Money in Politics: Sound Political Competition and Trust in Government Background Paper, Paris: OECD, 2013
_2-Transparency International, “Global Barometer 2013”, in: in:www.images.transparencycdn.org/images/2013
)GlobalCorruptionBarometer_EN_200525_112757.pdf. (Accessed on December 15, 2015

0

3-Venice Commission, “Guidelines on Political Party Regulation by OSCE/ODIHR and Venice Commission”,
25/10/2010, in:www. venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD (2010)024-e. (Accessed
)on December 15, 2019

0
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میشــود 1.بــا ایــن حــال ،ایــن کمکهــا بایــد محــدود و ســاماندهی شــود تــا از وابســتگی صــرف
احــزاب سیاســی بــه بودجــه عمومــی اجتنــاب گــردد ،تنــوع سیاســی افزایــش یابــد و امــکان اعمــال
حقــوق و آزادیهــای دمکراتیــک فراهــم آیــد .از ســوی دیگــر ،تأمیــن مالــی از طریــق بخــش خصوصــی
را میتــوان بــه طــور کلــی در قالــب حــق عضویــت اعضــا ،درآمدهــای حاصــل از فــروش کتــاب،
مجــات و روزنامــه حــزب ،دارایــی شــخصی نامزدهــا و کمکهــایمالــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
دســتهبندی کــرد 2.بــه طــور کلــی ،بررســی و ارزیابــی منظــم درآمدهــا و هزینههــای احــزاب سیاســی
توســط یــک نهــاد قانونــی و افشــای بهموقــع ایــن جزئیــات بــرای عمــوم ،از مؤلفههــای اصلــی در
فرآینــد حسابرســی اســت .روشــی کــه در فرآینــد حسابرســی و مجــازات مــوارد تخلــف بــه کار
م ـیرود ،بایــد بــه موجــب قانــون معیــن شــود.
بدیهــی اســت کــه احــزاب سیاســی بــرای ایفــای نقــش اثرگــذار در زندگــی سیاســی بــه پــول
نیــاز دارنــد 3.هزینههــای فعالیتهــای سیاســی روز بــه روز افزایــش مییابــد و تأمیــن مالــی احــزاب
سیاســی بــه جــای اتــکا بــه حــق عضویــت اعضــا بــه عنــوان منبــع اصلــی تأمیــن درآمــد در گذشــته،
اکنــون بــر کمکهــای اشــخاص حقیقــی و حقوقــی خصوصــی و کمکهــای منظــم دولــت متکــی
اســت .احــزاب سیاســی بایــد منابــع مالــی منظــم و قانونــی بــرای ایجــاد رقابتــی منصفانــه و برابــر
داشــته باشــند .در عــوض ،در بســیاری از کشــورها ،پولهــای غیــر قانونــی را از طریــق روشهایــی
ماننــد مــواد مخــدر و قاچــاق انســان؛ نفــوذ شــرکتها در سیاســت؛ تبعیــض نــاروای سیاســی و اســتفاده
از منابــع عمومــی بــرای اهــداف سیاســی تأمیــن میکننــد کــه مهمتریــن رویههــا در ایــن زمینــه
اســت 4.از ســوی دیگــر ،مطالعــات مختلــف نشــان میدهــد کــه احــزاب سیاســی از جملــه نهادهــای
کماعتمــاد هســتند کــه بیشتریــن مشــارکت در فســاد را دارنــد 5.بــا توجــه بــه ایــن واقعیتهــا،
قوانیــن حاکــم بــر تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی بایــد بــر اصــول و قواعــد شفافســازی و پاسـخگویی
مبتنــی باشــند.
آلمــان ،نخســتین کشــور اروپایــی اســت کــه در ســال  ،1959قوانینــی را در زمینــه بودجــه عمومــی
تصویــب کــرد کــه بــه عنــوان کمــک دولتــی میتــوان بــه احــزاب سیاســی پرداخــت کــرد .کمکهــای
دولتــی بــه احــزاب سیاســی را نیــز در ســال  1967قانونــی کــرد 6.در آلمــان ،یکســوم درآمدهــای
1-Falguera, E., S. Jones and M. Öhman (ed.), Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook
on Political Finance, Stockholm: International IDEA, 2014, p. 45
2-Venice Commission, op.cit.
3-Falguera, Jones and Öhman, op.cit, p. 56.
4-Ibid, p. 34
5-Transparency International, “CRINIS: Money in Politics, Everyone’s Concern”, in:www.archive.transparency.org/
)regional_pages/americas/crinis. (Accessed on December 15, 2015

0

6-Ingrid van Biezen, Political Parties in New Democracies, London: Palgrave Macmillan, 2003, p. 33.
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احــزاب سیاســی از طریــق حــق عضویــت اعضــا تأمیــن میشــود 1.کمکهــای دولتــی بــه احــزاب
سیاســی بــر حســب میــزان حــق رأی آنهــا در آخریــن انتخابــات و منابــع خصوصــی تأمیــن مالــی
آنهــا متغیــر اســت 2.میــزان کمــک دولتــی کــه بــه احــزاب سیاســی صــورت میگیــرد ،از مجمــوع
منابــع مالــی کــه از طریــق بخــش خصوصــی تأمیــن میشــود ،فراتــر نم ـیرود.
بنــا بــر ایــن ،میتــوان گفــت کــه آلمــان سیاســتی نســبتاً لیبــرال دربــاره ممنوعیتهــا و
محدودیتهــای مربــوط بــه کمکهــای مالــی شــخصی در مقایســه بــا دیگــر کشــورهایی اروپایــی
دارد .نهادهــا و آژانسهــای دولتــی نمیتواننــد بــه احــزاب سیاســی و نامزدهایشــان کمــک کننــد.
کســانی کــه بیشتــر از  500یــورو بــه احــزاب سیاســی کمــککننــد ،بایــد نامشــان ثبــت شــود و
هویــت اشــخاصی کــه بیــش از  10/000یــورو کمــک کننــد ،بایــد مشــخص گــردد .محدودیــت قانونــی
3
بــرای هزینــه احــزاب و نامزدهــا در انتخابــات آلمــان وجــود نــدارد.
در فرانســه ،تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی نخســتینبــار بــه موجــب «قانــون شــفافیت مالــی
حیــات سیاســی»( 4مصــوب  )1988تنظیــم شــد 5.تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی بــه دو طریــق انجــام
میگیــرد :کمــک دولتــی و تأمیــن مالــی از طریــق بخــش خصوصــی کــه مــورد نخســت ،منبــع اصلــی
در تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی محســوب میشــود .کمکهــای دولتــی بیــش از  80میلیــون یــورو
در ســال اســت کــه بــه طــور منظــم و در مبــارزات انتخاباتــی بــه احــزاب سیاســی پرداخــت میگــردد.
کمکهــای دولتــی بــر مبنــای میــزان رأی در انتخابــات و حمایــت اعضــای پارلمــان از احــزاب سیاســی
6
در دوره پنجســاله پرداخــت میشــود.
محدودیــت هزینههــای انتخاباتــی در بریتانیــا نخســتینبــار بــا تصویــب «قانــون رویههــای فاســد
و غیــر قانونــی» (مصــوب  7)1883در انتخابــات محلــی پذیرفتــه شــد .تقســیمبندی هزینههــای
1-Falguera and Others, Funding of Political Parties and Election Campaigns, A Handbook on Political Finance, Stockholm: International IDEA, 2014, p. 78
2-Deutscher Bundestag, “Party Funding”, in:www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/function/party_funding. (Ac)cessed on December 15, 2015

0

3-IDEA, “Political Finance Data for Germany”, in:www.idea.int/political-finance/country.cfm?id=61. )Accessed on
)December 15, 2015

0

4-Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financiére de la vie politique.
5-CNCCFP, “France’s National Commission for Campaign Accounts and Political Financing”, in:www.cnccfp.fr/
)presse/kit/cnccfp_en.pdf. (Accessed on December 15, 2015

0

6-Jouan, Barbara, “Financing of political parties and electoral campaigns in France, The Role of the French National Commission on campaign accounts and Political Party Financing (CNCCFP)”, in:www.transparency.hu/uploads/
)docs/francia.doc. )Accessed on December 15, 2015

0

7-Corrupt and Illegal Practices Act of 1883.
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انتخاباتــی و هزینههــای احــزاب سیاســی در ســطح ملــی بــا تصویــب «قانــون احــزاب سیاســی،
انتخابــات و رفرانــدوم  1»2000عملــی گردیــد .احــزاب سیاســی ،هزینههــای خــود را از ســه طریــق
تأمیــن میکننــد :حــق عضویــت ،کمکهــای مالــی شــخصی و کمکهــای دولتــی .در رونــد تصویــب
«قانــون انتخابــات و رفرانــدوم» 2،کمیســیون انتخابــات بــه عنــوان نهــادی مســتقل تشــکیل شــد کــه
وظیفــه ایــن کمیســیون ،مقرراتگــذاری و نظــارت بــر تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی و انتخابــات
اســت.

گفتــار پنجــم .شفافســازی در روش تأمیــن مالــی احــزاب
سیاســی در ایــران
شفافســازی در تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی در ایــران در قانــون جدیــد تشــکیل احــزاب و
انجمنهــای سیاســی بــه صراحــت مطــرح شــده اســت .در ایــن قســمت ،نخســت بــه تحلیــل وضعیــت
شــفافیت هزینههــای احــزاب در ایــن قانــون و قوانیــن مرتبــط بــا آن خواهیــم پرداخــت .ســپس
ابزارهــای شفافســازی هزینــه احــزاب سیاســی را بررســی خواهیــم کــرد.
بند اول ـ تحلیل وضعیت شفافسازی در تأمین مالی
مجلــس شــورای اســامی ،قانــون فعالیــت احــزاب ،گروههــا ،جمعیتهــا ،انجمنهــای اســامی و
اقلیتهــای دینــی و مذهبــی را در ســال  ۱۳۶۰تصویــب کــرد و آییننامــه اجرایــی آن در ســال 1361
بــه تصویــب دولــت رســید .ایــن قانــون در ســال  1395بــا تصویــب «قانــون نحــوه فعالیــت احــزاب و
گروههــای سیاســی» نســخ شــد .بنــا بــر ایــن ،در حــال حاضــر ،قانــون یادشــده ،قانــون عــام دربــاره
شــیوه تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی در ایــران اســت.
در مــاده  16قانــون احــزاب ،تأمیــن مالــی فعالیــت احــزاب سیاســی بــه چهــار شــیوه مقــرر شــده
اســت:
 .1حق عضویت اعضا؛
 .2کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی؛
 .3وجــوه حاصــل از فعالیتهــای قانونــی انجامشــده در چارچــوب موضــوع فعالیــت ،اهــداف و
اســاسنامه؛
 .4کمکها و یارانههای دولتی.
ممنوعیتهــا و محدودیتهــای تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی بــه موجــب قانــون احــزاب عبارتنــد
(1-Political Parties, Elections and Referendums Act 2000, (PPERA
2-The Elections and Referendums Act.
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از:

الــف) دریافــت هــر گونــه کمــک مالــی و تدارکاتــی از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی خارجــی و
دولتهــای بیگانــه (بنــد ب مــاده  :)18در مــاده  19قانــون احــزاب ،بــرای تخطــی از ایــن مــاده،
ضمانــت اجــرا پیشبینــیشــده اســت.
ب) درآمــد و هزینــه احــزاب سیاســی بــا اهــداف حــزب مطابــق داشــته باشــند .در قانــون احــزاب،
ایــن مــورد بــه صراحــت بــهعنــوان یکــی از مــوارد محدودیــت تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی قیــد
نشــده اســت ،امــا ایــن مــورد را از بنــد «ت» مــاده  18قانــون احــزاب میتــوان اســتنباط کــرد.
ج) احــزاب سیاســی نبایــد وارد فعالیتهــای تجــاری شــوند؛ زیــرا همــانطــور کــه اســتدالل شــد،
حــزب ،تشــکلی غیــر انتفاعــی اســت .بنــا بــر ایــن ،فعالیــت تجــاری از ســوی احــزاب ممنــوع اســت.
بنــد «ث» مــاده  18قانــون احــزاب ،ایــن ممنوعیــت را پیشبینــی کــرده اســت.
1
د) ممنوعیــت هــر گونــه اســتفاده احــزاب از منابــع و امکانــات دولتــی «دســتگاههای اجرایــی»
(تبصــره  2مــاده  )16ایــن ممنوعیــت بــه ایــن دلیــل اســت کــه احــزاب مرتبــط بــا جریانهــای
سیاســی یــا فکــری حاکــم نتواننــد بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از بنیــه مالــی و امکانــات
دولتــی بــرای تقویــت خــود اســتفاده کننــد.
گفتنــی اســت کــه در قانــون احــزاب ،بــرای کمــک مالــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی خصوصــی
بــه احــزاب سیاســی و هزینههــای احــزاب سیاســی ،ســقفی تعییــن نشــده اســت.
در قانــون شــفافیت و نظــارت بــر تأمیــن مالــی فعالیتهــای انتخاباتــی مجلــس شــورای اســامی
(مصــوب  ،)1398الزاماتــی در خصــوص شــفافیت در تأمیــن مالــی هزینــه انتخاباتــی مجلــس شــورای
اســامی مقــرر شــده اســت کــه ایــن الزامــات شــامل احــزاب سیاســی میشــود .مطابــق مــاده  3ایــن
قانــون ،احــزاب و گروههــای سیاســی ،مجــاز بــه مشــارکت در هزینههــای انتخاباتــی هســتند .در مــاده
 5ایــن قانــون ،حداکثــر ســقف هزینــه انتخاباتــی نامزدهــای انتخاباتــی مجلــس شــورای اســامی تعییــن
شــده اســت کــه ســقف تعیینشــده در ایــن قانــون ،احــزاب سیاســی را شــامل نمیشــود 2.تعییــن
نکــردن ســقف بــرای هزینههــای تبلیغــات و نبــود شــفافیت مالــی در ایــن خصــوص بــه برگــزاری
انتخابــات ســالم خدشــه وارد میکنــد و زمینــه ســوءاســتفاده برخــی نامزدهــا را فراهــم م ـیآورد .بــا
تعییــن میــزان دقیــق هزینــههــر نامــزد ،قضــاوت افــکار عمومــی جامعــه ،مانــع از آن خواهــد بــود کــه
نامــزدی کــه بیشتــر هزینــه کــرده اســت ،صرفـاً بــه همیــن دلیــل ،بــه نتیجـ ه پیــروزی در انتخابــات
3
نزدیکتــر شــود و از اســراف و تبذیــر جلوگیــری خواهــد شــد.
 .1نک :ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کشوری.
 .2اکبری ،هاشمی و رستمی ،پیشین ،صص  105و .106
 .3احمدوند ،شجاع و فردوس صابر ماهانی« ،درآمد مقایسهای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظامهای انتخاباتی

ایران ،فرانسه ،روسیه و امریکا)» ،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ،سال هفدهم ،1394 ،شماره  ،49ص .11
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بــا ایــن حــال ،از دیــدگاه برخــی صاحبنظــران ،تعییــن ســقف بــرای هزینههــای انتخاباتــی احــزاب
سیاســی بــا حــق بــر آزادی بیــان مغایــرت دارد؛ زیــرا مشــارکت در تأمیــن هزینههــای انتخاباتــی نوعــی
آزادی بیــان محســوب میشــود 1.در مــاده  9ایــن قانــون ،ثبــت منابــع تأمیــن مالــی هزینههــای
انتخاباتــی بــه تفصیــل در ســامانه ملــی انتخابــات و در مــاده  10نیــز الــزام بــه گزارشدهــی مقــرر
شــده اســت .بــا وجــود تصریــح نشــدن ،بــهنظــر میرســد کــه ایــن الــزام شــامل احــزاب سیاســی نیــز
میشــود.
مشــارکت دولــت یکــی از مباحــث مهــم مرتبــط بــا تأمیــن مالــی هزینههــای احــزاب سیاســی
اســت .شــکی نیســت کــه در صــورت تخصیــص بودجــه بــرای احــزاب بایــد تدبیرهایــی منظــور شــود تــا
کســانی بــا فرصتجویــی سیاســی و اقتصــادی بــه تشــکیل حــزب یــا گــروه ســاختگی ،بــدون پشــتوانه
و مقبولیــت مردمــی اقــدام نکننــد تــا بتــوان بــه ســوی توزیــع منصفانــه بودجــه مــورد بحــث بــرای
2
دســتیابی بــه اهــداف پیشبینیشــده گام برداشــت.
در قانــون «فعالیــت احــزاب ،جمعیتهــا و انجمنهــای سیاســی و صنفــی و انجمنهــای اســامی
یــا اقلیتهــای دینــی شناختهشــده» (مصــوب  ،)1360بــه کمــک دولــت بــه احــزاب اشــارهای نشــده
بــود .در مــاده  ۱۸ایــن قانــون آمــده بــود« :بودجــه گروههــا بایــد از طــرق مشــروع و قانونــی تأمیــن
و بــه شــکل مشــروع و قانونــی صــرف گــردد ».در پیشنویــس برنامــه ششــم توســعه ،کمــک دولــت
بــه احــزاب سیاســی وجــود داشــت کــه بــرای تأمیــن نظــر شــورای نگهبــان حــذف شــد 3.در حــال
حاضــر ،بــر اســاس بنــد الحاقــی  12اصالحــی مــاده  120برنامــه ششــم توســعه (مــاده الحاقــی ،)4
دولــت موظــف اســت برنامهریزیهــای الزم بــرای توســعه سیاســی را بــه گون ـهای طراحــی کنــد کــه
تــا پایــان اجــرای قانــون برنامــه ششــم ،از احــزاب و تشــکلهای سیاســی مطابــق ضوابــط قانونــی کــه
بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی میرســد ،حمایــت صــورت گیــرد.
در قانــون احــزاب و تشــکلهای سیاســی (مصــوب  )1395بــر پرداخــت یارانــه بــه احــزاب تصریــح
شــده اســت .در تبصــره  1مــاده  16قانــون احــزاب مقــرر شــده اســت کــه دولــت بایــد هــر ســاله،
ردیفــی را در بودجــه ســاالنه خــود بــه یارانــه احــزاب اختصــاص دهــد .بــرای دریافــت کمــک مالــی
احــزاب سیاســی از دولــت ،احــزاب بایــد یارانههــای دولتــی را در راســتای اهــداف و برنامهریزیهــای
حــزب هزینــه کننــد و گــزارش آن را در پایــان هــر ســال بــه کمیســیون احــزاب بفرســتند .ضمانــت
 .1برای تفصیل بحث در این خصوص نک :اکبری ،هاشمی و رستمی« ،هزینههای انتخاباتی و آزادی سخن» ،مجله تعالی
حقوق ،دوره  ،1399 ،6شماره .2
 .2مرکزی مالمیری ،احمد و رحمان قهرمانپور بناب« ،بررسی راههای اعطای کمکهای مالی دولت به احزاب» ،مجلس
و پژوهش ،سال دهم ،1382 ،شماره  ،38ص .2
 .3پیش از این در مصوبه مجلس ،عبارت «و یارانه آنها مطابق بودجه سنواتی بر اساس آییننامهای تخصیص مییابد که به
پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد».
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شفافیت تأمین منابع مالی
احزاب سیاســی در ایران

اجــرای تخلــف از مقــررات ایــن مــاده ،ممنوعیــت احــزاب از دریافــت مجــدد یارانههــای دولتــی اســت.
(تبصــره مــاده )18
پرسشــی کــه همــواره در خصــوص اعطــای یارانههــای دولتــی بــه احــزاب سیاســی مطــرح بــوده،
روش اختصاصدهــی ایــن یارانههاســت .بنــد  11از مــاده  7اســاسنامه «خانــه احــزاب» (مصــوب
 ،)1379/12/22یکــی از وظایــف خانــه احــزاب را توزیــع یارانههــای دولتــی احــزاب و نظــارت بــر
مصــرف آن مقــرر داشــته ،امــا معیــاری بــرای شــیوه توزیــع آن بیــان نکــرده اســت« .در آییننامــه
«نحــو ه پرداخــت یارانــه بــه احــزاب و گروههــای مشــمول قانــون فعالیــت احــزاب( »...مصــوب
 1380/8/3هیئــت وزیــران) ،ترتیباتــی بــرای کمــک بــه احــزاب و گروههــای سیاســی قانونــی بــر
اســاس امتیازبنــدی و محاســباتی کــه وزرات کشــور بــا تصویــب کمیســیون مــاده  10قانــون احــزاب
1
انجــام میدهــد ،اندیشــیده شــده اســت».
بــر اســاس مــاده  17قانــون احــزاب ،پرداخــت یارانــه بایــد در چارچــوب دســتورالعمل مصــوب و
هزینهكــرد آن بــا نظــارت كمیســیون مــاده  10احــزاب انجــام شــود .ایــن دســتورالعمل تهیــه شــده و
در  10مــاده و  13تبصــره در كمیســیون تصویــب گردیــده اســت .نظــارت بــر شــاخصهای توزیــع و
هزینهکــرد یارانــه احــزاب بــر عهــده ایــن كمیســیون اســت.
بــا وجــود تأکیــد قانــون جدیــد احــزاب سیاســی بــر شفافســازی در تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی
و پیشبینــی راهکارهایــی بــرای تضمیــن آن ،قانــون احــزاب و انجمنهــای سیاســی در خصــوص
برخــی جنبههــای مهــم شفافســازی هزینــه انتخاباتــی ســاکت اســت .در ایــن قانــون ،شــیوه تأمیــن
مالــی احــزاب مشــخص شــده ،امــا افشــای نــام کمککننــدگان و میــزان کمــک الزامــی مقــرر نشــده
اســت .بــرای ایــن مســئله ،ســه دلیــل ذکــر شــده اســت« :نخســت اینکــه چــون در کشــور مــا ،منبــع
اصلــی و مشــخص بــرای تأمیــن هزینههــای احــزاب وجــود نــدارد ،بنابرایــن ،احــزاب هــم خــود را
مکلــف نمیداننــد کــه نحــوه تأمیــن درآمدهــای خــود را بیــان کننــد .دلیــل دوم ایــن اســت کــه
ســاختار حاکــم بــر احــزاب موجــود در کشــورهای توســعهنیافته ،چگونگــی شــکلگیری آنهــا و نیــز
شــرایطی کــه در جامعــه بــر آنهــا حاکــم اســت ،ایــن اجــازه را بــه احــزاب نمیدهــد کــه بخواهنــد
سیســتم اقتصــادی خــود را بازگــو کننــد .دلیــل ســوم ایــن اســت کــه وقتــی حــزب بــه صــورت
2
خودگــردان اداره میشــود ،خــود را بــه هیــچ عنــوان مســئول پاســخگویی نمیدانــد».

 .1احمدی ،مونا و سید محمد هاشمی« ،سازوکار نظارت مالی بر احزاب سیاسی در حقوق موضوعه ایران» ،مجله تحقیقات
حقوقی ایران و بینالملل ،سال نهم ،1395 ،شماره  ،34ص .18
 .2توحیدی ،مرجان« ،بودجههای خاکستری احزاب :دخل و خرج احزاب شفاف نیست» ،روزنامه سرمایه ،شنبه  ۲۷مرداد ،۱۳۸۶
شماره .۵۳۲
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بند دوم ـ شفافسازی مالی در مرحله اجرا

احــزاب سیاســی در ایــران ،درآمدهــا و هزینههــای خــود را مطابــق بــا مقــررات قانــون احــزاب و
دیگــر قوانیــن مرتبــط بــا آن بــه دســت میآورنــد .درآمدهــا و هزینههــای احــزاب بــه ترتیبــی کــه در
قانــون احــزاب و جمعیتهــای سیاســی مقــرر شــده اســت ،حسابرســی میشــود .نهادهــای نظارتــی
و ضمانتهــای اجرایــی نیــز بــرای تخلــف احــزاب از قوانیــن و مقــررات مالــی مقــرر شــده اســت.
الف) حسابرسی مالی احزاب
مقــررات مربــوط بــه تهیــه حسابرســی ســاالنه احــزاب بایــد بــه موجــب قانــون مرتبــط بــا احــزاب
سیاســی تهیــه شــود .قانــون فعالیــت احــزاب و گروههــای سیاســی در مقایســه بــا قانــون پیشــین
احــزاب ،مقرراتــی تفصیلــی بــرای مســائل مالــی احــزاب پیشبینــی کــرده اســت .نخســت اینکــه
مطابــق بــا مــاده  ،14احــزاب بایــد همــه درآمدهــا و منابــع و مصــارف و هزینههــای خــود را در
دفترهــای قانونــی ثبــت کننــد.
مطابــق بــا تبصــره ایــن مــاده ،احــزاب سیاســی بایــد درآمدهــا و هزینههــای ســاالنه خــود را پــس
از تصویــب شــورای مرکــزی حــزب در پایــان ســال شمســی بــه کمیســیون احــزاب ارائــه دهنــد .بنــا بــر
ایــن ،کمیســیون احــزاب ،نهــاد ناظــر بــر مطابقــت درآمدهــا و هزینههــای احــزاب سیاســی بــا قوانیــن
و مقــررات جــاری کشــور اســت( .تبصــره مــاده  14قانــون احــزاب) همچنیــن کمیســیون احــزاب
حداکثــر ســه مــاه مهلــت دارد کــه نظــر خــود را در خصــوص مطابقــت داشــتن یــا نداشــتن هزینههــای
احــزاب بــا قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور اعــام کنــد( .مــاده  14قانــون احــزاب)
مطابــق مــاده  ۱۵همیــن قانــون ،ایــن مــوارد مشــمول ضمانــت اجــرای مقــرر در مــاده  19قانــون
احــزاب میشــود:
الف) ثبت نشدن درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینهها؛
ب) ارائه نشدن دفترهای مالی به کمیسیون احزاب؛
ج) مطابقت نداشتن درآمدها و هزینهها با قوانین و مقررات کشور.
ب ـه طــور معمــول ،در اســاسنامه احــزاب ،روش حسابرســی مالــی حــزب بــه تفصیــل مشــخص
میشــود .نکتــه پایانــی ایــن اســت کــه مطابــق بــا بنــد «ت» تبصــره  3مــاده  4قانــون احــزاب ،داشــتن
آییننامــه مالــی یکــی از مــوارد الزامــی در اســاسنامه حــزب اســت .در آییننامــه مالــی ،بســیاری از
مســائل مالــی مرتبــط بــا حــزب و روش حسابرســی از حــزب مشــخص میشــود.
ب) نظارت بر شفافسازی مالی احزاب
نظــارت حقوقــی بــر بودجــه احــزاب سیاســی در دو ســطح صــورت میگیــرد؛ ســطح اول از طریــق
نظــارت دیــوان محاســبات کشــور بــر وزارت کشــور در مــورد چگونگــی مصــرف بودجــه اختصاصیافتــه
بــه وزارت کشــور بــه طــور کلــی و ســطح دیگــر ،نظــارت وزارت کشــور بــر مصــرف کمــک مالــی بــه
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طــور خــاص 1.در یــک تقســیمبندی کلــی ،نظــارت بــر بودجــه احــزاب سیاســی را بــه دو دســته
نظــارت بیرونــی و نظــارت درونــی از طریــق ســازوکارهای درون حــزب میتــوان تقســیم کــرد .نظــارت
بیرونــی بــر احــزاب و گروههــای سیاســی از طریــق کمیســیون مــاده  10احــزاب و وزارت کشــور
انجــام میگیــرد( .بنــد  7مــاده  11قانــون احــزاب) چــون احــزاب سیاســی در ایــران عــاوه بــر منابــع
خصوصــی تأمیــن مالــی خــود میتواننــد در صــورت دارا بــودن شــرایط ،از یارانههــای دولتــی نیــز
اســتفاده کننــد ،بســیاری از احــزاب سیاســی بــه دلیــل اســتفاده از یارانههــای دولتــی بــا حسابرســی
دقیــق کمیســیون مــاده  10احــزاب و وزارت کشــور روبــهرو میشــوند .بــه تبــع ،دیــوان محاســبات
نیــز بــه طــور غیــر مســتقیم بــر شــیوه مصــرف یارانههــای دولتــی اختصاصیافتــه بــه وزارت کشــور
نظــارت میکنــد.
رایجتریــن شــکل نظــارت بیرونــی بــر احــزاب ،نظــارت از طریــق کمیســیون مــاده  10احــزاب
اســت .مطابــق بنــد  7مــاده  11قانــون احــزاب و گروههــای سیاســی ،یکــی از وظایــف کمیســیون مــاده
 10احــزاب ،گــزارش حسابرســی و عملکــرد ســاالنه احــزاب اســت .تفصیــل شــیوه نظــارت کمیســیون
مــاده  10احــزاب بــر بودجــه احــزاب سیاســی در تبصــره مــاده  14قانــون احــزاب مشــخص شــده اســت.
مطابــق ایــن تبصــره« :کلیــه احــزاب سیاســی موظفنــد درآمدهــای مالــی و صورتهزینههــای خــود
را ســاالنه پــس از تصویــب شــورای مرکــزی حــزب در پایــان هــر ســال شمســی بــه کمیســیون احــزاب
ارائــه کننــد .کمیســیون مزبــور موظــف اســت حداکثــر ظــرف مــدت ســه مــاه ،نظــرات خــود را در مــورد
مطابقــت و یــا عــدم مطابقــت بــا قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور اعــام کنــد ».در مــاده  15بــرای
تخلــف احــزاب از ایــن تکلیــف ،ضمانــت اجــرا پیشبینــی شــده اســت.
شــکل دیگــر نظــارت مالــی بــر احــزاب ،نظــارت عامــه مــردم اســت .نظــارت عامــه نیــز میتوانــد در
قالــب ســازمانهای مردمنهــاد یــا بــه صــورت فــردی و از ســوی تــک تــک افــراد جامعــه صــورت گیــرد.
بنــد  9مــاده  11قانــون احــزاب ،یکــی از وظایــف کمیســیون مــاده  10را رســیدگی بــه گزارشهــای
مســتند اشــخاص حقیقــی و حقوقــی از احــزاب برشــمرده اســت .مــاده  12قانــون احــزاب و گروههــای
سیاســی ،ایــن حــق را بــرای احــزاب قائــل شــده اســت کــه بتواننــد از تصمیمهــای کمیســیون مــاده
 10بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت کننــد .یکــی از ایــن مــوارد ،شــکایت از تصمیمهــای کمیســیون
مــاده  10در خصــوص حســاب عملکــرد ســاالنه احــزاب سیاســی اســت .ایــن موضــوع را بــا مســامحه
میتــوان نوعــی نظــارت قضایــی بــه شــکل بســیار محــدود بــر هزینههــای احــزاب سیاســی دانســت.
همچنیــن چــون کمیســیون مــاده  10احــزاب مطابــق بنــد  10مــاده  11میتوانــد در صــورت تخلــف
مالــی احــزاب سیاســی ،از دادگاه صالــح تقاضــای انحــال آن حــزب را بکنــد ،نوعــی نظــارت قضایــی
غیــر مســتقیم از طریــق محاکــم عمومــی بــر هزینههــای مالــی احــزاب را نیــز میتــوان تشــخیص داد.
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در خصــوص ســازوکار نظــارت مالــی درونــی بــر احــزاب سیاســی ،قانــون احــزاب و گروههــای
سیاســی مقــررات تفصیلــی نــدارد .بــ ه طــور معمــول ،ایــن مــوارد در اســاسنامه و آییننامــه مالــی
حــزب مشــخص میشــود .بــا توجــه بــه ارکان حــزب کــه در بنــد  5مــاده  1تعییــن شــده اســت و
دیگــر مقــررات قانــون در ایــن زمینــه بــه ویــژه بنــد  10مــاده یادشــده و تبصــره مــاده  14بــه اجمــال
میتــوان رونــد نظــارت داخلــی بــر بودجــه احــزب سیاســی را مشــخص کــرد ،بــه ایــن صــورت کــه
مطابــق بــا تبصــره مــاده  14قانــون احــزاب ،تهیــه بودجــه از وظایــف شــورای مرکــزی حــزب اســت.
چــون دبیــرکل حــزب ،عالیتریــن مقــام اداری یــک حــزب تلقــی میشــود ،بــه نظــر میرســد کــه
گــزارش مالــی حــزب نخســت بایــد از طریــق دبیــرکل تهیــه شــود و بــه تأییــد شــورای مرکــزی برســد.
بــا ایــنحــال ،مجمــع میتوانــد از طریــق تعییــن بازرســان بــر ایــن رونــد نظــارت کنــد( .بنــد 10
مــاده )1
ج) ضمانت اجرای رعایت نشدن شفافسازی مالی از سوی احزاب سیاسی
مــاده  15قانــون احــزاب ،ضمانــت اجــرای رعایــت نشــدن شفافســازی مالــی از ســوی احــزاب
اســت .مطابــق ایــن مــاده« :عــدم ثبــت درآمدهــا و منابــع تأمیــن آن و مصــارف و هزینههــا ،همچنیــن
عــدم ارائــه دفاتــر مالــی بــه کمیســیون احــزاب و عــدم مطابقــت درآمدهــا و هزینههــا بــا قوانیــن و
مقــررات کشــور حســب مــورد و بــه تناســب ،موجــب اعمــال مفــاد بندهــای مــاده  ۱۹ایــن قانــون
میشــود ».بنــا بــر ایــن ،مطابــق بــا ایــن مــاده ،رعایــت نشــدن شفافســازی از ســوی احــزاب نوعــی
تخلــف محســوب میگــردد کــه ضمانــت اجــرای آن ،مــاده  19قانــون احــزاب اســت .در مــاده  18نیــز
برخــی فعالیتهــای مالــی ممنوعــه احــزاب شــمرده شــده اســت .از جملــه ایــن تخلفــات عبارتنــد از:
دریافــت کمــک مالــی از بیگانــگان (بنــد ب مــاده  18قانــون احــزاب) ،تخطــی از اســاسنامه کــه شــامل
رعایــت نشــدن ترتیبــات مالــی از ســوی حــزب باشــد کــه در اســاسنامه پیشبینــی شــده اســت (بنــد
ت) و انجــام فعالیتهــای تجــاری (بنــد ث).
تبصــره مــاده  17قانــون احــزاب ،دریافــت مجــدد یارانــه از ســوی احــزاب را بــه گزارشدهــی مالــی
و تأییــد آن از ســوی کمیســیون احــزاب کــرده اســت .بنــا بــر ایــن ،رعایــت نشــدن شفافســازی از
ســوی احــزاب بــا ضمانــت اجــرای محرومیــت از دریافــت یارانــه دولتــی مواجــه میشــود .بنــد  4مــاده
 19نیــز ضمانــت اجــرای محرومیــت حــزب از دریافــت تمــام یــا بخشــی از یارانــه دولتــی را بــه عنــوان
مجــازات رعایــت نشــدن شفافســازی مالــی ذکــر کــرده اســت.
در مــاده  19قانــون احــزاب ،حداکثــر مجــازات بــرای تخلــف احــزاب سیاســی از شــفافیت مالــی را
تعییــن نکــرده اســت .بــه ایــنصــورت کــه مــاده  15قانــون احــزاب بــه طــور کلــی ،ضمانــت اجــرای
رعایــت نشــدن شفافســازی مالــی از ســوی احــزب را بــه مــاده  19ارجــاع داده اســت .بنــا بــر ایــن،
ت اجراهــای ســنگینی چــون تعلیــق پروانــه حــزب و
رعایــت نشــدن شفافســازی مالــی بــه ضمانــ 
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حتــی انحــال حــزب خواهــد انجامیــد .البتــه از تصمیــم کمیســیون در ایــن مــورد در دیــوان عدالــت
اداری میتــوان شــکایت کــرد .انحــال حــزب نیــز تنهــا وقتــی ممکــن اســت کــه حکمــی در ایــن
خصــوص از محاکــم عمومــی دادگســتری صــادر شــود.

بنــد ســوم -شفافســازی مالــی در تأمیــن هزینههــای انتخاباتــی احــزاب
سیاســی

تأمیــن مالــی هزینههــای انتخاباتــی احــزاب سیاســی عــاوه بــر اینکــه مشــمول مقــررات مالــی
قانــون احــزاب میشــود ،در چارچــوب الزامــات مقــرر در قوانیــن مرتبــط بــا فعالیتهــای انتخاباتــی
ریاســت جمهــوری و مجلــس شــورای اســامی نیــز قــرار میگیــرد کــه اکنــون از رعایــت آنهــا ســخن
میگوییــم.

الف) انتخابات ریاست جمهوری
قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری ،مصــوب  1364/4/5در مجلــس شــورای اســامی ،مقــررات
جامعــی در خصــوص تأمیــن مالــی هزینــه انتخاباتــی ریاســت جمهــوری از ســوی نامزدهــا نــدارد .بــا
ایــنحــال ،در ایــن قانــون نیــز مقرراتــی پراکنــده بــرای تأمیــن مالــی هزینــه انتخابــات وجــود دارد
کــه بــا بحــث شفافســازی مالــی احــزاب در فرآینــد تبلیغــات انتخاباتــی مرتبــط اســت .هــر گونــه
هزینهکــرد احــزاب بــرای خریــد و فــروش آرا نــه تنهــا ممنــوع اســت ،بلکــه واجــد وصــف مجرمانــه
اســت( .بنــد  1مــاده  33قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری) ایــن قانــون در فصــل ششــم تحــت عنوان
تبلیغــات ،کمیســیونی را بــرای تضمیــن اســتفاده یکســان نامزدهــا از امکانــات صــدا وســیما بــرای
ارائــه برنامههــای خــود پیشبینــی کــرده اســت( .مادههــای 62ـ 65انتخابــات ریاســت جمهــوری)
همچنیــن نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری از اســتفاده از امکانــات نهادهــای دولتــی ممنــوع
شــدهاند .بنــا بــر ایــن ،هیــچ یــک از نامزدهــا نمیتوانــد از امکانــات نهادهــای دولتــی بــه جــز صــدا
و ســیما بــرای تبلیغــات خــود اســتفاده کنــد( .مــاده  68قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و
تبصــره ذیــل آن)
ب) انتخابات مجلس شورای اسالمی
در قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ،فعالیتهــای تبلیغاتــی شــرح داده شــده ،امــا در آن،
نظــارت بــر فعالیتهــای تبلیغاتــی بــه طــور ناقــص و محــدود بــه چنــد مــورد اســت 1.قانــون انتخابــات
 .1درستی ،هاجر« ،آسیبشناسی تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسالمی در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات»،
فصلنامه مجلس و راهبرد ،سال بیست و یکم ،1393 ،شماره  ،80صص 107ـ .108

28

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

مجلــس شــورای اســامی در مــورد تأمیــن مالــی هزینههــای انتخاباتــی مقرراتــی نــدارد .تفــاوت آشــکار
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در بحــث تأمیــن مالــی هزینههــای انتخاباتــی بــا انتخابــات ریاســت
جمهــوری ایــن اســت کــه در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ،اســتفاده از امکانــات صــدا و ســیما را
بــرای معرفــی برنامههــای نامزدهــای ممنــوع کــرده اســت( .مــاده  59قانــون انتخابــات مجلــس شــورای
اســامی) مــاده  57قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی (اصالحــی  )1378بــه منظــور کاســتن
از افــراط نامزدهــا در هزینــه انتخاباتــی خــود ،ممنوعیتهایــی را در خصــوص چــاپ وســایل تبلیغاتــی
ماننــد پوســتر و تراکــت مقــرر داشــته اســت.
در خصــوص انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ،قانــون تفصیلــی بــرای هزینههــای انتخاباتــی
احــزاب و نامزدهــا بــا نــام «قانــون شــفافیت و نظــارت بــر تأمیــن مالــی فعالیتهــای انتخاباتــی در
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی» در ســال  1398بــه تصویــب رســید .ایــن قانــون ،اقدامــی مثبــت
بــرای شفافســازی هزینههــای نامزدهــای انتخابــات مجلــس شــورای اســامی اســت .ایــن قانــون
شــامل هزینههــای انتخاباتــی احــزاب سیاســی در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی نیــز میشــود.
بنــد  3مــاده  1ایــن قانــون ،هزینههــای مــادی احــزاب و گروههــای سیاســی را در انجــام فعالیتهــای
انتخاباتــی و تبلیغــات خــود در ردیــف هزینههــای انتخاباتــی قــرار داده اســت .بنــا بــر ایــن ،همــه
هزینههــای احــزاب سیاســی در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی مشــمول ایــن قانــون میشــود.
مهمتریــن اقدامــات ایــن قانــون در راســتای شفافســازی هزینههــای تبلیغــات انتخاباتــی احــزاب
در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی بــه ایــن شــرح اســت:
الف) الزام به افشای هزینههای انتخاباتی
مــاده  4قانــون مقــرر داشــته اســت کــه دریافــت و پرداخــت کمــک مالــی نقــدی یــا غیــر
نقــدی بــرای تأمیــن منابــع مالــی فعالیــت انتخاباتــی بایــد شــفاف باشــد و هویــت پرداختکننــده و
دریافتکننــده بایــد معلــوم باشــد .در خصــوص احــزاب و گروههــای سیاســی بایــد مشــخصات کامــل
حــزب معلــوم باشــد .ضمانــت اجــرای نبــود شــفافیت در پرداخــت و دریافــت هزینههــای انتخاباتــی
ایــن اســت کــه ایــن پرداخــت بــه منزلــه مــال مجهولالمالــک تلقــی میشــود .همچنیــن مطابــق
مــاده  7ایــن قانــون ،نامزدهــا بایــد حســابی را بــرای واریــز ،برداشــت و هــر گونــه نقــل و انتقــال نــزد
بانــک افتتــاح و بــه وزارت کشــور و هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات اعــام کننــد .مطابــق ایــن
قانــون ،همــه نامزدهــا موظفنــد هزینههــای انتخاباتــی خــود را در ســامانه انتخابــات ثبــت کننــد.
(مــاده  9قانــون احــزاب و گروههــای سیاســی)
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ب) ممنوعیت تأمین هزینههای انتخاباتی
در ایــن قانــون ،برخــی اقســام تأمیــن هزینــه انتخاباتــی ممنــوع اعــام شــده اســت ،از جملــه:
دریافــت کمــک از اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی بیگانــه یــا کســانی کــه بــه یکــی از جرایــم اقتصــادی
محکــوم شــدهاند (تبصــره  2مــاده  )3و ممنوعیــت اشــخاص حقوقــی بــه اســتثنای احــزاب از کمــک
بــه هزینــه انتخاباتــی( .تبصــره  1مــاده )3
ج) محدودیتهای مشارکت در تأمین هزینههای انتخاباتی
مــاده  3قانــون احــزاب ،تأمیــن هزینههــای انتخاباتــی را از طریــق کمــک احــزاب و گروههــای
سیاســی ،کمــک اشــخاص حقیقــی ایرانــی و همچنیــن منابــع و امکانــات عمومــی مجــاز دانســته ،امــا
در مــواد بعــدی ،محدودیتهایــی را در مــورد میــزان کمــک مقــرر داشــته اســت .مطابــق بــا مــاده
 ،5حداکثــر هزینههــای نامزدهــای انتخاباتــی و احــزاب ،متناســب بــا پراکندگــی جمعیــت ،محــدوده
جغرافیایــی و تعــداد کرســیهای هــر حــوزه انتخابیــه بــا پیشــنهاد وزارت کشــور و تأییــد هیئــت
مرکــزی نظــارت تعییــن میشــود .ســقف کمــک و هدایــای هــر شــخص حقیقــی بــه یــک نامــزد یــا
مجمــوع نامزدهــا و احــزاب سیاســی ،حداکثــر تــا  20درصــد هزینههــای انتخاباتــی را شــامل میشــود.
همچنیــن در مــاده  6ایــن قانــون بــه طــور حصــری ،هزینههــای انتخاباتــی شــمرده شــده اســت.
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نتیجهگیری
یکــی از بزرگتریــن موضوعاتــی کــه دموکراســی در ایــران بــا آن روبهروســت ،ناکارآمــدی در حــوزه
تأمیــن مالــی هزینههــای فعالیتهــای سیاســی و بــه عبــارت دیگــر ،قواعــد مربــوط بــه تأمیــن مالــی
مبــارزات انتخاباتــی و احــزاب سیاســی اســت .تصــور احــزاب سیاســی بــه عنــوان یکــی از فاســدترین
نهادهــا نشــانه بیاعتمــادی شــهروندان بــه سیاســت بــه طــور کلــی اســت.
شــهروندانی کــه از یــک حــزب سیاســی حمایــت میکننــد یــا بــه نامــزدی رأی میدهنــد ،ایــن
انتظــار را دارنــد کــه نامــزد یــا حــزب مــورد حمایتشــان ،مقاماتــی را کــه بــه طــور مســتقیم بــا سیاســت
ارتبــاط دارنــد ،در همــه ســطوح (رؤســای احــزاب سیاســی در ســطح اســتانی و ناحیـهای) بــه دور از هــر
گونــه رابطــه غیــر قانونــی و منفعــت شــخصی خــود انتخــاب کننــد .بنــا بــر ایــن ،در دموکراس ـیهای
پیشــرفته و باثبــات ضــرورت احســاس میشــود کــه موضوعــات مرتبــط بــا تأمیــن مالــی فعالیتهــای
سیاســی در زمــان مناســب بــه شــیوهای بــرای عمــوم مــردم افشــا گــردد کــه بــا اصــول صداقــت،
شفافســازی و پاس ـخگویی مطابقــت داشــته باشــد .بــه همیــن دلیــل ،درآمدهــا و هزینههــای احــزاب
سیاســی و نامزدهــا ،روابــط آنهــا بــا نهادهــای مالــی و شــرکتها و اینکــه آیــا از نفــوذ خــود بــرای
اثرگــذاری بــر منافــع شــخصی خــود اســتفاده میکننــد ،بایــد بــرای افــکار عمومــی افشــا شــود و بــه
دقــت بــر آن نظــارت صــورت گیــرد.
ایــن مقالــه ضمــن تأییــد برخــی از نتایجــی کــه از تحقیقــات پیشــین در مــورد تأمیــن مالــی
احــزاب سیاســی بــه دســت آمــده ،برخــی موضوعــات جدیــد را نیــز بررســی کــرده اســت .اول و
مهمتریــن نقیصــه نظــام تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی ،نبــود مقــررات جامــع در مــورد مســائل مالــی
احــزاب سیاســی اســت .در قانــون پیشــین احــزاب ،ایــن موضــوع بــه شــکل بســیار کلــی بحــث شــده
بــود ،امــا در قانــون جدیــد احــزاب سیاســی ،بحــث شفافســازی مالــی احــزاب سیاســی بــا تفصیــل
بیشتــری آمــده اســت .در ایــن قانــون ،معیــار توزیــع یارانههــای دولتــی بیــن احــزاب سیاســی و
نظــارت بــر هزینهکــرد آنهــا مقــرر شــده اســت.
در قانــون جدیــد احــزاب سیاســی ،بــه نقــش کمیســیون مــاده  10و وزارت کشــور بــه عنــوان نهــاد
ناظــر بــر هزینههــای احــزاب سیاســی توجــه و تقویــت شــد .در ایــن قانــون مقــرر شــده اســت کــه
احــزاب هــر ســال ،حســاب عمکــرد ســاالنه خــود را بــه کمیســیون مــاده  10ارائــه دهنــد و در صــورت
تخلــف احــزاب ،ضمانتهــای اجرایــی شــدید حتــی در حــد توقیــف فعالیــت و انحــال پیشبینــی
شــده اســت .شــورای نگهبــان نیــز میتوانــد در زمــان انتخابــات ،هزینــه احــزاب سیاســی را بــرای
مطابقــت بــا قانــون رصــد کند.همچنیــن نوعــی نظــام نظارتــی در درون حــزب بــرای تضمیــن ســامت
مالــی احــزاب سیاســی پیشبینــی شــده اســت.

31

شفافیت تأمین منابع مالی
احزاب سیاســی در ایران

ایــن قانــون بــه صراحــت مقــرر داشــته اســت کــه تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی بایــد بــه طریــق
مشــروع و قانونــی صــورت گیــرد .بنــا بــر ایــن ،فعالیتهــای غیــر قانونــی احــزاب بــرای تأمیــن مالــی
خــود ممنــوع و جــرم تلقــی شــده اســت .قابــل شــکایت بــودن تصمیمهــای کمیســیون مــاده 10
حســب مــورد در دیــوان عدالــت اداری و محاکــم عمومــی دادگســتری را از اقدامــات مثبــت ایــن قانــون
میتــوان دانســت کــه ایــن مــورد ،اســتقالل احــزاب را تــا حــدودی تضمیــن میکنــد .ایــن قانــون
تــاش کــرد شــیوه تخصیــص یارانههــای دولتــی بــه احــزاب سیاســی را تنظیــم کنــد ،امــا معیــاری
صریــح در ایــن خصــوص تعییــن کــرد کــه ســبب شــد بعدهــا آییننامـهای در ایــن زمینــه بــه تصویــب
هیئــت وزیــران برســد.
در خصــوص شفافســازی هزینههــای احــزاب سیاســی در جریــان مبــارزات انتخاباتــی در قانــون
انتخابــات ریاســت جمهــوری ،ایــن موضــوع تنهــا بــه شــکل پراکنــده مطــرح شــده اســت .بنــا بــر ایــن،
تأمیــن مالــی هزینــه هــای انتخاباتــی ریاســت جمهــوری شــفافیت الزم را نــدارد .در خصــوص انتخابــات
مجلــس شــورای اســامی ،بــا تصویــب قانــون جدیــد شــفافیت و نظــارت بــر تأمیــن مالــی هزینههــای
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی تــا حــدودی تضمیــن شــد .ممنوعیــت و محدودیــت کمــک مالــی به
احــزاب سیاســی در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ،تعییــن مصداقهــای هزینههــای انتخاباتــی
بــه طــور حصــری ،الــزام بــه افتتــاح حســاب در بانــک و واریــز همــه کمکهــا و برداشــت هزینههــای
انتخاباتــی از ایــن حســاب از مهمتریــن اقدامــات در راســتای تضمیــن شــفافیت انتخابــات مجلــس
شــورای اســامی اســت.
بــا ایــن حــال ،پیشــنهادهای اصالحــی بــرای تضمیــن شفافســازی در هزینــه احــزاب سیاســی
ارائــه میشــود:
 .1تصویــب قانــون جامــع و جداگانــه بــرای تأمیــن مالــی احــزاب سیاســی بــه طــوری کــه از همــه
مســائل مرتبــط بــا تأمیــن مالــی فعالیتهــای سیاســی بــه تفصیــل بحــث کنــد؛
 .2تعیین معیار دقیق برای تخصیص یارانههای دولتی به احزاب سیاسی؛
 .3پیشبینــی نمایندگانــی از احــزاب سیاســی بــا حــق رأی در کمیســیون مــاده  10بــرای نظــارت
کارآمدتــر و بیطرفانهتــر بــر هزینههــای احــزاب سیاســی؛
 .4تصویب آییننامه جدید برای قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی؛
 .5تعییــن مجــازات دقیــق بــرای هــر یــک از اقســام تخلفــات مالــی احــزاب سیاســی .در حــال
حاضــر ،مــاده  19قانــون احــزاب و گروههــای سیاســی ،تشــخیص نــوع مجــازات اعمالشــده بــر
تخلــف مالــی احــزاب سیاســی را بــه عهــده کمیســیون مــاده  10گذاشــته اســت کــه برخــی از ایــن
مجازاتهــا بســیار شــدید (ماننــد تعلیــق و انحــال) اســت کــه ممکــن اســت از آن بــه عنــوان ابــزاری
بــرای فشــار بــر احــزاب سیاســی اســتفاده شــود؛
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 .6تعیین سقف کمک پرداختی به احزاب سیاسی از سوی اشخاص حقیقی خصوصی؛
ـری قانــون
 .7تعییــن مقرراتــی بــرای تضمیــن شــفاف بــودن انتخابــات ریاســت جمهــوری یــا تسـ ّ
شــفافیت و نظــارت بــر تأمیــن مالــی فعالیتهــای انتخاباتــی مجلــس شــورای اســامی بــه انتخابــات
ریاســت جمهــوری.
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مبانی و آثار قانونگذاری موازی
و ضــرورت برو نرفت از آن

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
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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
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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

50

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

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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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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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

59

مبانی و آثار قانونگذاری موازی
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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نوابــی ،تهــران :میــزان ،چــاپ اول.1393 ،
 .13فلســفی ،هدایتاللّــه ،صلــح جاویــدان و حکومــت قانــون (دیالکتیــک هماننــدی و
تفــاوت) ،تهــران :فرهنــگ نــو ،چــاپ اول.1390 ،
 .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 ،
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 .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،
65

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

66

DOI:
10.22034/MRAL.2022.544009.1234
اداری
حقوق
فصلنامه علمی پژوهشهای نوین
تـاریخ پذیـرش1400.11.30 :
تـاریخ ارســال1400.09.18 :
چهارم  /شمـــاره یازدهم  /تابستان 1401
ســال

درآمدی بر قراردادهای نمونه با منشأ قانونی

چکیده

منصور فرجی*
اکبر میرزانژاد جویباری**

در حقــوق ایــران ،نوعــی از قراردادهــای نمونــه رواج یافتــه اســت کــه اعتبــار خــود را
بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از متــون قانونــی میگیــرد و آن را قراردادهــای نمونــه
بــا منشــأ قانونــی میتــوان نامیــد .ایــن نــوع قــرارداد کــه در قالــب «فــرم نمونــه» تنظیــم و
تصویــب میشــود ،یــا خــود ،مقــرره قانونــی اســت یــا از الــزام یــا حتــی در مــواردی ،از اجــازه
قانونگــذار ناشــی میشــود .ایــن امــر ،ویژگــی و اصالــت خاصــی بــه ایــن قــرارداد میبخشــد
و بررســی و مطالعــه جداگانــه ابعــاد و آثــار و احــکام مختلــف آن را ضــروری میســازد.
در ایــن مقالــه بــا هــدف تبییــن حــدود و ثغــور ایــن نــوع قــرارداد و وجــوه افتــراق و اشــتراک آن بــا
قراردادهــای مشــابه ،مفهــوم ،انــواع ،مصداقهــای مهــم و ماهیــت آن ،جایــگاه اصــل حاکمیــت اراده
طرفیــن در فرآینــد انعقــاد قــرارداد مبتنــی بــر «فــرم نمونــه» و بــه ویــژه ضمانــت اجــرای تخلــف طرفین
از شــروط منــدرج در نمونــه قــرارداد و اثــر نقــض مقــررات قانونــی در تصویــب متــن نمونــه بــه روش
توصیفــی ـ تحلیلــی (اســتداللی) و بــا اســتفاده از منابــع کتابخان ـهای تجزیــه و تحلیــل شــده اســت.
نتیجــه بررســی نشــان میدهــد کــه قراردادهــای نمونــه بــا منشــأ قانونــی بــا وجــود
داشــتن شــباهت بــا قراردادهــای اســتاندارد ،الحاقــی و قراردادهــای مقرراتگذاریشــده،
از جنبههــای مختلــف بــا آنهــا متفــاوت اســت و آثــار و احــکام ویــژه خــود را دارد.
کلیدواژهها :تخلف ،قرارداد استاندارد ،قرارداد الحاقی ،قرارداد مقرراتگذاریشده ،قرارداد نمونه ،منشأ
قانونی.

* .دانشـ�جوی دکتـ�ری حقـ�وق خصوصـ�ی (نویسـ�نده مسـ�ئول).

m.naser.f2000@gmail.com
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درآمدی بر قراردادهای
نمونه با منشــأ قانونی

مقدمه
انــواع مختلــف قراردادهــای نمونــه را از منظــر اهــداف میتــوان نامگــذاری کــرد .در جایــی کــه
«فــرم قــرارداد» بــا پیشبینــی اختالفــات احتمالــی طرفیــن ،بــه عنــوان ابــزاری مؤثــر بــرای ترویــج
تجــارت نمایــان میشــود 1،نــام «قــرارداد اســتاندارد» ،برازنــده آن اســت .در جایــی کــه یــک طــرف ،آن
را بــر طــرف دیگــر تحمیــل میکنــد« ،قــرارداد الحاقــی» نــام گرفتــه اســت و هــر جــا مقــررات قانونــی،
جایگزیــن توافــق طرفیــن میشــود ،نــام «قراردادهــای مقرراتگذاریشــده» را بــر آن میتــوان نهــاد.
بــا وجــود ایــن ،در حقــوق ایــران ،در نتیجــه ضرورتهــای اجتماعــی ،نوعــی از قراردادهــای نمونــه
رواج یافتــه کــه قانونگــذار یــا خــودش آن را تصویــب کــرده یــا مرجــع رســمی دیگــری را بــه تهیــه
فــرم قــرارداد مکلــف یــا مجــاز کــرده اســت .ایــن نــوع قــرارداد ،شایســته خلــق نامــی جدیــد اســت
کــه شــاید بهکارگیــری اصطــاح «قراردادهــای نمونــه بــا منشــأ قانونــی» در مــورد آن مناســب باشــد.
همیــن ویژگــی یعنــی تصویــب متــن نمونــه قــرارداد از ســوی قانونگــذار یــا مرجــع قانونــی
دیگــر بــا اجــازه قانونگــذار ،مــا را بــا پرســشهای متعــدد و تــازه روبــهرو میســازد کــه پیــش از
ایــن ،در بحــث از قراردادهــای اســتاندارد یــا دیگــر قراردادهــای مشــابه نظیــر قراردادهــای الحاقــی و
قراردادهــای مقرراتگذاریشــده بررســی نشــده اســت و ضــرورت دارد در تحقیقــی مســتقل تجزیــه
و تحلیــل شــود .از جملــه اینکــه نمونــه قــرارداد مصــوب چــه گونــه بایــد توصیــف شــود؟ آیــا بایــد
حســب مــورد ،نمونــه قــرارداد را قانــون یــا آییننامــه یــا دســتورالعمل دانســت؟ در صورتــی کــه ماهیــت
متــن نمونــه قــرارداد ،آییننامــه یــا دســتورالعمل باشــد ،چــه ســازوکار نظارتــی دارد؟ آیــا میتــوان
بــرای ابطــال تمــام بــا بخشــی از آن بــه دیــوان عدالــت اداری مراجعــه کــرد؟ جایــگاه اصــل حاکمیــت
اراده طرفیــن در فرآینــد امضــا و انعقــاد قــرارداد مبتنــی بــر ایــن گونــه نمونــه قراردادهــا چیســت؟
آیــا طرفیــن میتواننــد در مقــام انعقــاد و امضــای قــرارداد از متــن تهیهشــده (فــرم نمونــه) ،مطلبــی
را حــذف کننــد یــا شــرطی را بــه قــرارداد خــود اضافــه کننــد کــه در فــرم نمونــه پیشبینــی نشــده
اســت؟ در صــورت تغییــر شــرط منــدرج در نمونــه قــرارداد ،حکــم قضیــه چیســت؟ رویــه قضایــی در
ایــن بــاره چــه موضعــی دارد؟
بــا هــدف تبییــن حــدود و ثغــور ایــن نــوع قــرارداد و پاســخ بــه پرس ـشهای مطــرح ،ایــن مقالــه
بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی (اســتداللی) و بــا اســتفاده از منابــع کتابخانـهای ،در ســه گفتــار ذیــل
عناویــن مفهــوم ،اقســام و برخــی مصداقهــای مهــم قراردادهــای نمونــه بــا منشــأ قانونــی (گفتــار
نخســت) ،ماهیــت قــرارداد نمونــه بــا منشــأ قانونــی و جایــگاه اصــل حاکمیــت اراده در فرآینــد انعقــاد
قــرارداد مبتنــی بــر آن (گفتــار دوم) ،ضمانــت اجــرای تخلفــات مرتبــط بــا قراردادهــای نمونــه بــا منشــأ
قانونــی (گفتــار ســوم) ارائــه میشــود.
1-Twigg Flenser, Ch., “Standard Terms in International Commercial Low the Example of Documentary Credits”,
university of Hull, 2007, Vol. 19, No. 41, p. 337
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پیــش از ورود بــه بحــث گفتنــی اســت کــه موضــوع محــوری مطالعــه نویســندگان در ایــن مقالــه،
نمونــه قــراردادی اســت کــه بــه صــورت خــام از جانــب مراجــع قانونــی تهیــه میشــود ،نــه متــن
قــراردادی کــه میــان طرفیــن تنظیــم و مبادلــه میشــود.

گفتــار نخســت ـ مفهــوم ،اقســام و مصداقهــای مهــم قراردادهــای
نمونــه بــا منشــأ قانونی
بند اول ـ مفهوم قراردادهای نمونه با منشأ قانونی

کلمــه «قــرارداد» هنگامــی کــه همــراه بــا واژه «نمونــه» بــه کار م ـیرود ،بــه ایــن معناســت کــه
بــرای مــوارد مختلــف بــه صــورت یکســان کاربــرد دارد .بهکارگیــری عبــارت «منشــأ قانونــی» متعاقــب
قــرارداد ،بــر ایــن موضــوع مهــم داللــت دارد کــه متــن نمونــه را یــا قانونگــذار تهیــه کــرده یــا
دســت کــم ،قانونگــذار ،نهــاد عمومــی را ملــزم یــا مجــاز بــه تهیــه فــرم قــرارداد کــرده و بــه صــورت
طبیعــی ،هــدف از تنظیــم آن ،الــزام افــراد بــه ویــژه نهــاد عمومــی بــه پیــروی از ایــن فــرم قانونــی بــرای
دس ـتیابی بــه اهــداف آن اســت.
در حقــوق فرانســه ،بلژیــک ،ایتالیــا و هلنــد نیــز شــروطی متحدالشــکل در برخــی قراردادهــا الزامــی
شــده اســت .ایــن شــروط الگــو در قراردادهــای مــدرن دارای دو جنبهانــد :از نظــر اداره ،دارای اثــر
تنظیمــی داخلــی هســتند و در مــورد طرفیــن قــرارداد ،ماهیــت قــراردادی دارنــد؛ زیــرا تنهــا بــر توافــق
1
میــان طرفیــن اثــر میگذارنــد.
محــور مطالعــه نویســندگان در ایــن مقالــه ،نمونــه قــراردادی اســت کــه بــه صــورت خــام بــه دســت
مراجــع قانونــی تهیــه میشــود ،نــه متــن قــراردادی کــه میــان طرفیــن تنظیــم و مبادلــه میشــود.
متــن نمونــه ،پیــش از امضــا از جانــب طرفیــن ،در واقــع ،بیشتــر مقــررهای اســت کــه مخلــوق اراده
یکجانبــه حاکمیــت (مجلــس شــورای اســامی ،دولــت یــا دیگــر مراجــع قانونــی) بــه شــمار مـیرود.
بنــا بــر ایــن ،بهرهگیــری از واژه «قــرارداد» در مــورد موضــوع بحــث ،نوعــی تســامح در تعبیــر اســت و
تنهــا بــه دلیــل ســهولت کار از نظــر رواج عرفــی آن اســت.

بنــد دوم ـ دســتهبندی و مصداقهــای مهــم قراردادهــای نمونــه بــا
منشــأ قانونــی

الف) دستهبندی
در مــواردی کــه قانونگــذار ،متــن قــراردادی را در خصــوص موضوعــی مشــخص ،تصویــب و دولــت
و افــراد را بــه اســتفاده از فــرم نمونــه قــرارداد مصــوب خــود ملــزم میکنــد ،مصــداق قانونگــذاری
 .1هداوند ،مهدی ،حقوق اداری تطبیقی ،تهران :سمت ،1396 ،ج  ،1ص .453
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درآمدی بر قراردادهای
نمونه با منشــأ قانونی

بــه وســیله قــرارداد اســت .بــا ایــن حــال ،معمــوالً قانونگــذار بــدون اینکــه قــرارداد نمونــه را تنظیــم
کنــد ،مرجعــی را بــه تنظیــم قــرارداد نمونــه ،مکلــف و همــه اشــخاص را بــه پیــروی از مفــاد آن ملــزم
میکنــد .در ایــن مــوارد ،قانونگــذار ،ضوابــط و چارچوبهایــی را بــرای تهیــه فــرم قــرارداد تعییــن
و مرجــع تنظیمکننــده را مکلــف میســازد کــه بــا رعایــت ایــن ضوابــط و چارچوبهــا ،مفــاد نمونــه
قــرارداد را تهیــه کنــد یــا بــدون تعییــن هیــچ ضابطــه یــا چارچوبــی ویــژه ،صرفـاً مرجعــی مشــخص را
بــه تصویــب متــن قــرارداد نمونــه ملــزم میســازد.
در برخــی از مــوارد نیــز ممکــن اســت قــرارداد نمونــه ،نــه بــر اثــر تکلیــف قانونــی ،بلکــه ناشــی از
اختیــار و اجــازهای ایجــاد شــود کــه قانــون بــه دولــت یــا یکــی از دســتگاههای اجرایــی داده اســت.
بنــا بــر ایــن ،میتــوان گفــت کــه قــرارداد نمونــه در ســه نــوع قابــل تصــور اســت :نخســت ،فرضــی
کــه متــن قــرارداد ،خــود ،قانــون محســوب میشــود و نهــاد قانونگــذار آن را وضــع و ابــاغ میکنــد.
نــوع دوم هــم ناظــر بــه مــواردی اســت کــه متــن قــرارداد در پــی الــزام قانونگــذار بــه دســت یــک
دســتگاه عمومــی یــا اجرایــی تهیــه و تصویــب میشــود کــه خــود ایــن نــوع را میتــوان بــه دو شــکل
پیشبینــی لــزوم رعایــت برخــی ضوابــط و معیارهــا از ســوی قانونگــذار در تدویــن مفــاد متــن نمونــه
یــا الــزام یــک دســتگاه بــه تهیــه نمونــه قــرارداد بــدون ارائــه هیــچ معیــار و ضابطـهای معیــن متصــور
شــد و ســرانجام ،نــوع ســوم کــه تهیــه و تدویــن آن ناشــی از اجــازه (نــه الــزام) قانونگــذار بــه یــک
دســتگاه بــرای اقــدام بــه ایــن امــر اســت.
ب) معرفی برخی مصداقهای مهم
بــرای ورود بــه مباحــث اصلــی ،برخــی مصداقهــای مهــم ایــن ســه دســته قــرارداد نمونــه را بــه
صــورت فشــرده بررســی میکنیــم.
 .1مصداقهای قرارداد نمونه مصوب قانونگذار
تنهــا مصــداق ایــن نــوع از قراردادهــا را در قانــون نحــوه واگــذاری و احیــای اراضــی در حکومــت
جمهــوری اســامی ایــران بــا  26مــاده و  10تبصــره (مصــوب شــورای انقــاب اســامی )1358/6/25
میتــوان یافــت کــه بــا وجــود پایــان یافتــن عمــر اجرایــی آن ،اختالفــات و مســائل مربــوط بــه آن،
بخشــی از رســیدگیهای قضایــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت .برابــر مــاده  22آییننامــه اجرایــی
ایــن قانــون ،قــرارداد نمونــه واگــذاری کــه ایــن شــورا تهیــه و تدویــن کــرد ،بــه آییننامــه پیوســت
شــد.
ممکــن اســت تحلیــل شــود کــه شــورای انقــاب همزمــان نقــش قــوای مقننــه و مجریــه را
ایفــا کــرده اســت .پــس ایــن قــرارداد ،اعتبــاری همســنگ آییننامــه دارد کــه ماننــد بســیاری از
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قراردادهــای دیگــر توســط دولــت یــا هیئــت وزیــران تصویــب میشــود .بــه فــرض پذیــرش ایــن
نظــر ،قــرارداد نمونــه بــا عنــوان قانــون ،در حقــوق ایــران مصداقــی نــدارد .بــا ایــن وصــف ،چــون برابــر
صراحــت مــاده  33آییننامــه یادشــده ،تمامــی قوانیــن و مقــررات مغایــر ،ملغــی اعــام شــده اســت،
بــه نظــر میرســد کــه نمونــه قــرارداد مــورد بحــث ،اعتبــار و جایــگاه قوانیــن موضوعــه را دارد.
 .2مصداقهای قراردادهای نمونه ناشی از الزام قانونی
همــان طورکــه گفتــه شــد ،ایــن نــوع نمونــه قــرارداد را میتــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد .یــا
قانونگــذار در تدویــن مفــاد متــن نمونــه توســط یــک دســتگاه عمومــی یــا اجرایــی ،رعایــت برخــی
ضوابــط و معیارهــا را الزامــی میســازد یــا اینکــه هیــچ معیــار و ضابط ـهای معیــن ارائــه نمیکنــد و
فقــط دســتگاه را بــه تهیــه و تصویــب متــن نمونــه ملــزم میکنــد .چــون بیشتــر مصداقهــای ایــن
نــوع قــرارداد ،از دســته دوم اســت و دســته اول ،مصــداق چندانــی در نظــام حقوقــی ایــران نــدارد ،در
ایــن قســمت ،ابتــدا یــک مصــداق مهــم نــوع نخســت را بررســی میکنیــم .ســپس بــه مصداقهایــی
متعــدد از دســته دوم نمونــه قــرارداد میپردازیــم.
تنهــا مصــداق مهــم دســته نخســت ایــن قراردادهــا کــه نویســندگان تاکنــون بــه آن دسترســی
یافتهانــد ،نمونــه قراردادهــای موضــوع قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی
(مصــوب  )1386/11/8اســت .بــر اســاس مــواد  19و  20ایــن قانــون ،هیئــت واگــذاری بــرای واگــذاری
بنگاههــای مشــمول موظــف شــد از طريــق اجــاره بــه شــرط تمليــک ،فــروش تمــام يــا بخشــي از
ســهام ،واگــذاري امــوال و واگــذاري مديريــت و نظايــر آن و بــه يکــي از ســه روش عرضــه از طريــق
بــورس ،مزايــده يــا مذاکــره اقــدام کنــد ،بــه گون ـهای کــه عرضــه در بــورس بایــد در اولویــت باشــد.
برابــر قســمت چهــارم از بنــد «ب» مــاده  40ایــن قانــون ،یکــی از وظایــف هیئــت واگــذاری« ،تصویــب
دســتورالعمل نحــوه تنظیــم قراردادهــای واگــذاری مشــتمل بــر تعییــن اختیــارات و تعهــدات طرفیــن،
وثایــق و تضمینهــا ،شــرایط فســخ و یــا اقالــه ،نحــوه اعمــال تخفیفــات و جرایــم در چارچــوب ضوابــط
و مقــررات قانونــی» اســت.
همــان طــور کــه از ایــن بنــد پیداســت ،در متــن نمونــه قــرارداد تنظیمــی حتم ـاً بایــد در مــورد
برخــی مــوارد مشــخص ،بــه صراحــت تعییــن تکلیــف شــود .بدیهــی اســت اگــر قانونگــذار بــر ایــن
مــوارد تأکیــد و تصریــح نمیکــرد ،مرجــع متولــی در تهیــه متــن قــرارداد ،آزادی عمــل بیشتــری
داشــت .البتــه نویســندگان توجــه دارنــد کــه ایــن بنــد ،ناظــر بــر تهیــه دســتورالعمل نحــوه تنظیــم
قــرارداد واگــذاری اســت ،نــه خــود نمونــه قــرارداد .هیئــت واگــذاری بــرای اجــرای ایــن بنــد ،برابــر
مصوبــه شــماره 223913ـ ،1388/1/18دســتورالعمل نحــوه تنظیــم قراردادهــای واگــذاری را تنظیــم و
تصویــب کــرد و بــه موجــب مــاده  2دســتورالعمل یادشــده ،ســازمان خصوصیســازی مکلــف شــد در
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تنظیــم قراردادهــای واگــذاری ،مقــررات دســتورالعمل را رعایــت کنــد و بــا تهیــه قراردادهــای نمونــه
بــر اســاس ایــن دســتورالعمل ،آن را بــه تصویــب هیئــت عامــل ســازمان 1برســاند .بنــا بــر ایــن ،از
نمونــه قراردادهــای موجــود در زمینــه واگــذاری ســهام دولــت در اجــرای قانــون اجــرای سیاسـتهای
کلــی اصــل  44قانــون اساســی میتــوان بــه عنــوان یکــی از مصداقهــای مهــم دســته نخســت
ایــن نــوع قــرارداد نمونــه یــاد کــرد .بــر اســاس قســمت اخیــر مــاده  15ایــن دســتورالعمل ،ســازمان
خصوصیســازی ،قراردادهــای نمونــه متعــددی را در زمینــه واگــذاری و فــروش ســهام تهیــه کــرده و
بــه تصویــب هیئــت عامــل رســانده اســت.
دســته دوم از ایــن نــوع قراردادهــا ،مصداقهــای متعــددی دارد .یکــی از مصداقهــای مهــم آن،
قــرارداد خریــد کاال یــا خدمــات توســط دســتگاههای اجرایــی اســت .برابــر مــاده  23قانــون بهبــود
مســتمر محیــط کســب و کار (مصــوب  1390/13/3مجلــس شــورای اســامی) ،بــرای ایجــاد تراضــی
و عادالنهســازی قراردادهــا در مــورد اشــخاص حقوقــی خصوصــی و تعاونــی ،تمامــی دســتگاههای
اجرایــی ملکــف شــدند بــرای خریــد کاال یــا خدمــت از فرمهــای یکنواخــت اســتفاده کننــد .بنــا بــر
ایــن ،در ایــن قانــون ،دســتگاههای اجرایــی بــرای خریــد کاال و خدمــات از اشــخاص حقیقــی ،الزامــی
بــه تهیــه قــرارداد نمونــه ندارنــد .در ایــن قانــون ،هیــچ چارچــوب یــا ضابطـهای بــرای چگونگــی تنظیــم
قــرارداد نمونــه وضــع نشــده اســت و دســتگاههای اجرایــی در تهیــه قــرارداد نمونــه تنهــا بایــد مقــررات
آمــره مربــوط بــه تنظیــم قراردادهــا را رعایــت و بــا همــه اشــخاص طــرف قــرارداد بــه صــورت یکســان
رفتــار کننــد.
مصــداق دیگــر ایــن نــوع قراردادهــا ،متــن نمونــه انــواع معامــات بیمــه و شــرایط عمومــی
بیمهنامــه اســت کــه برابــر بنــد  3مــاده  17قانــون تأســیس بیمــه مرکــزی ایــران و بیمهگــری
(مصــوب  1350/3/30مجلــس شــورای ملــی) ،شــورای عالــی بیمــه آنهــا را تهیــه ،تصویــب و ابــاغ
میکنــد .ایــن شــورا از زمــان تأســیس تــا کنــون ،قراردادهــای نمونــه متعــددی بــرای بیمــه عمــر،
بیمــه بدنــه خــودرو و نظیــر آن تنظیــم و ابــاغ کــرده اســت کــه شــرکتهای بیمــه اعــم از دولتــی یــا
خصوصــی ملــزم هســتند از آن پیــروی کننــد.
قــرارداد نمونــه پیمــانکاری تحــت عنــوان شــرایط عمومــی را مصــداق دیگــری از دســته دوم
میتــوان دانســت .بــر اســاس مــاده  23قانــون برنامــه و بودجــه (مصــوب  ،)1351ســازمان برنامــه و
بودجــه مکلــف شــده اســت کــه در قراردادهــای پیمــان مربــوط بــه طرحهــای عمرانــی کــه کارفرمــای
آن ،دولــت اســت ،قراردادهــای نمونــه تنظیــم کنــد و بــه تصویــب هیئــت وزیــران برســاند .بــه موجــب
همیــن مــاده ،همــه دســتگاههای اجرایــی مکلفنــد آن را اجــرا کننــد .در ســال  1352در اجــرای ایــن
مــاده ،ســازمان برنامــه و بودجــه کــه هــم اکنــون بــه عنــوان ســازمان برنامهریــزی و مدیریــت انجــام
 .1مــاده  10اســاسنامه ســازمان خصوصیســازی ،موضــوع تصویبنامــه شــماره  260626/42733مــورخ 1386/12/26
هیئــت وزیــران.
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وظیفــه میکنــد ،شــرایط عمومــی پیمــان را در قالــب قــرارداد نمونــه در  54مــاده تهیــه کــرد کــه بــه
تصویــب هیئــت وزیــران رســید و هــر ســاله تحــت عنــوان شــرایط عمومــی پیمــان منتشــر میشــود
و بــه مثابــه قــرارداد نمونــه کاربــرد دارد .همچنیــن بــر اســاس قانــون یادشــده ،ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی کشــور ،قراردادهــای نمونــه متعــدد دیگــری را در خصــوص شــرایط عمومــی قراردادهــای
مشــاورهای و مدیریــت طــرح و نقشــهبرداری و قــرارداد همســان طــرح و ســاخت تهیــه کــرد کــه
1
همگــی نمونــه قراردادهــای نمونــه بــا منشــأ قانونــی هســتند.
نمونــه قراردادهــای اعطــای تســهیالت بانکــی ،مصــداق دیگــری از نمونههــای مــورد بحــث اســت.
بــر اســاس تبصــره مــاده  23قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار ،بانــک مرکــزی مکلــف
اســت قــرارداد نمونــه یکنواخــت را بــرای هــر یــک از عقــود اســامی تهیــه کنــد کــه منجــر بــه
اعطــای تســهیالت میشــود .در اجــرای تبصــره مــاده  23ایــن قانــون ،شــورای پــول و اعتبــار در
يکهــزار و دويســت و چهاردهميــن جلســه خــود در تاریــخ  ،1394/11/13متــن چنــد قــرارداد بانکــی
نظیــر «اجــاره بــه شــرط تمليــک»« ،خريــد ديــن»« ،مرابحــه»« ،مزارعــه»« ،مســاقات»« ،اســتصناع»،
«جعالــه» و «ســلف» را تنظیــم و ابــاغ کــرد.
دقــت در همــه مــوارد و مصداقهــای دســته دوم قراردادهــای نمونــه ناشــی از الــزام قانونــی نشــان
میدهــد کــه قانونگــذار بــا وجــود الــزام یــک دســتگاه یــا مرجــع مشــخص بــرای تهیــه و تصویــب
متــن نمونــه قــرارداد ،بــر هیــچ چارچــوب یــا ضابطــه خاصــی تأکیــد نکــرده اســت .بدیهــی اســت ایــن
امــر بــه آن معنــا نیســت کــه مراجــع تهیهکننــده نمونــه قــرارداد ،الزامــی بــه رعایــت قواعــد و قوانیــن
آمــره کشــور ندارنــد.
 .3مصداقهای قراردادهای نمونه با تجویز قانونی
بــه نظــر میرســد مصــداق بــارز ایــن دســته از قراردادهــا در حقــوق ایــران ،نمونــه قــرارداد
پیشفــروش ســاختمان اســت .در قانــون پیشفــروش ســاختمان (مصــوب  ،)1389الزامــی بــرای
تهیــه قــرارداد نمونــه بــه چشــم نمیخــورد .بــا ایــن حــال ،نمونــه قــرارداد ،بــه صــورت اختیــاری ،در
اجــرای مــاده  25قانــون پیشفــروش ســاختمان (مصــوب  1389/10/12مجلــس شــورای اســامی) بــه
وجــود آمــد .بنــا بــر تکلیــف ایــن مــاده ،در تاریــخ  ،1393/3/7آییننامــه اجرایــی قانــون بــه تصویــب
هیئــت وزیــران رســید و در مــاده  2ایــن آییننامــه ،ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور موظــف
شــد قراردادهــای نمونــه پیشفــروش را بــا همــکاری کانــون ســردفتران و دفتریــاران مرکــز و وزارت راه
و شهرســازی تهیــه و تصویــب کنــد کــه قــرارداد نمونــه یادشــده در همــان ســال تهیــه و اجرایــی شــد.
در قانــون ،بــر اجــازه تهیــه و تدویــن متــن نمونــه قــرارداد پیشفــروش ســاختمان تصریــح نشــده
 .1نــک :جاللــی ،ســعید و مینــو عدالتپــرور ،طرحهــای عمرانــی در نظــم نویــن قانونــی ،تهــران :ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی کشــور ،1381 ،صــص  27بــه بعــد.
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اســت .بــا ایــن حــال ،تهیــه و تصویــب آییننامــه اجرایــی ایــن قانــون بــا پیشــنهاد رییــس قــوه قضاییــه
بــه عهــده هیئــت وزیــران گــذارده شــد کــه هیئــت وزیــران ،اجــازه قانونگــذار را متضمــن امــکان
تهیــه نمونــه قــرارداد تشــخیص داد .پــس در مــاده  2آییننامــه ،ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور
را ملــزم کــرد کــه بــا همــکاری کانــون ســردفتران و دفتریــاران مرکــز و وزارت راه و شهرســازی ،متــن
قراردادهــای نمونــه پیشفــروش را تهیــه و تصویــب کنــد .هیئــت تطبیــق مجلــس شــورای اســامی
ایــن مــاده از آییننامــه را مخالــف قانــون تشــخیص نــداد و دیــوان عدالــت اداری هــم آن را ابطــال
نکــرد.

گفتــار دوم ـ ماهیــت قــرارداد نمونــه با منشــأ قانونــی و جایــگاه اصل
حاکمیــت اراده در فرآینــد انعقاد قــرارداد مبتنــی بر آن
بند نخست ـ ماهیت قرارداد نمونه با منشأ قانونی

همــان طــور کــه گفتــه شــد ،محــور مطالعــه مــا در ایــن مقالــه ،نمونــه قــراردادی اســت کــه
مراجــع قانونــی آن را بــه صــورت خــام تهیــه میکننــد ،نــه متــن قــراردادی کــه میــان طرفیــن
مبتنــی بــر نمونــه امضــا و مبادلــه میشــود .جایــگاه قانونــی نمونــه قــرارداد بــا جایــگاه مرجــع
تصویــب آن ارتبــاط مســتقیم دارد .نمونــه قــرارداد ،در جایــی کــه مصــوب قانونگــذار اســت ،ماهیــت
قانــون موضوعــه را دارد و شــورای نگهبــان بــر تطبیــق آن بــا قوانیــن باالدســتی نظــارت میکنــد.
هنگامــی کــه مرجعــی غیــر از مجلــس شــورای اســامی ،اعــم از رییــس قــوه قضاییــه ،هیئــت دولــت
و وزارتخانــه ،متــن نمونــه قــرارداد را تهیــه و ابــاغ کنــد ،مقــرره قانونــی اســت .مقــررات وضعشــده
توســط دســتگاههای اجرایــی ،بــر حســب کارآیــی عنوانهایــی متفــاوت دارنــد و ذیــل چهــار دســته
آییننامــه ،تصویبنامــه ،دســتورالعمل و بخشنامــه قــرار میگیرنــد کــه در حقــوق اداری ،تعریــف
مشــخصی بــرای هــر کــدام وجــود دارد 1.صــرف نظــر از مناقش ـههای موجــود در مــورد مفهــوم هــر
یــک از ایــن چهــار نــوع مقــرره ،نمونــه قراردادهــای مصــوب نهادهــای اجرایــی و عمومــی را میتــوان
از نــوع آییننامههــای اجرایــی بــه شــمار آورد کــه بــا نظــر قانونگــذار و بــرای فراهمســازی زمینــه
اجرایــی قانــون و تکمیــل شــیوه اجــرای قانــون مصــوب میشــود.
ایــن نــوع قراردادهــا ماهیتــی نزدیــک بــه قراردادهــای نمونــه یــا اســتاندارد دارد و در واقــع ،یکــی
از مصداقهــای آن بــه شــمار مـیرود؛ زیــرا ایــن قــرارداد هماننــد قــرارداد اســتاندارد یــا نمونــه ،متنــی
از پیــش تهیــه شــده اســت کــه در آن ،تعهــدات طرفیــن ،شــروط قــرارداد ،حقــوق طرفیــن راجــع بــه
فســخ و خاتمــه دادن بــه قــرارداد و مــوارد نقــض قــرارداد و ضمانــت اجــرای آن ،اختالفــات احتمالــی و
 .1طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت ،1397 ،ص .316
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شــیوه رســیدگی بــه آنهــا پیشبینــی میشــود 1،بــه گونـهای کــه قابلیــت اســتفاده در مــوارد مشــابه
را بــرای تنظیمکننــده دارد.
اســتفاده از قراردادهــای نمونــه در حقــوق داخلــی نیــز هماننــد تجــارت بینالملــل ،امــری رایــج و
ناگریــز اســت 2.ادعــا شــده اســت کــه بیــش از  90درصــد قراردادهــای انعقادیافتــه در دنیــا ،از طریــق
قراردادهــای یادشــده انجــام میگیــرد 3و دخالــت کشــورها در رونــد قراردادهــا از طریــق تهیــه نمونــه
4
قــرارداد یــا شــروط اســتاندارد نیــز قابــل مالحظــه اســت.
بــا وجــود ایــن ،بــه تفــاوت میــان آنهــا نمیتــوان بیاعتنــا بــود .ایــن در حالــی اســت کــه
طرفیــن قراردادهــای اســتاندارد کــه هــدف از تنظیــم آنهــا ،دسـتیابی بــه ســرعت در انجــام تجــارت
و همچنیــن ارتقــای ســطح آگاهــی مصرفکننــدگان اســت 5 ،در بیشتــر موردهــا ،از اشــخاص حقــوق
خصوصــی هســتند و نمونــه قــرارداد جنبــه ارشــادی دارد .از ایــن رو ،طرفیــن میتواننــد در مقــام اجــرا
و در مرحلــه انعقــاد قــرارداد وارد مذاکــره و چانهزنــی شــوند و تمــام یــا بخشــی از مفــاد و شــروط آن
را بــه کنــار نهنــد .چــون مجلــس شــورای اســامی یــا دیگــر مراجــع قانونــی مجــاز از طــرف ایــن نهــاد،
نمونــه قــرارداد بــا منشــأ قانونــی را تهیــه و ابــاغ میکننــد ،ماهیــت قانــون موضوعــه یــا آییننامــه
دولتــی را دارد .بــه شــرحی کــه خواهــد آمــد ،هنــگام امضــا و مبادلــه قــرارداد ،تخلــف از مفــاد آن دارای
آثــار حقوقــی ویــژهای اســت و علیالقاعــده امــکان عــدول از آن وجــود نــدارد.
ماهیــت قــرارداد نمونــه بــا منشــأ قانونــی بــا قراردادهــای الحاقــی نیــز شــباهت دارد و در واقــع،
میتــوان آن را مصــداق قــرارداد الحاقــی دانســت .اصطــاح «قــرارداد الحاقــی» یــا «انضمامــی» ابتــدا در
حقــوق فرانســه ابــداع شــد 6و بــه علــت شــروط تحمیلــی قــرارداد ،تحمیلــی یــا تصویبــی نیــز خوانــده
میشــود 7.قــرارداد الحاقــی یــا انضمامــی« ،قــراردادی اســت کــه بــه وســیله یکــی از طرفیــن تنظیــم
8
شــده و طــرف دیگــر بــه آن رضایــت داده اســت بــدون آنکــه امــکان واقعــی تغییــر آن را داشــته باشــد».
 .1شــیروی ،عبدالحســین« ،نقــش قراردادهــای اســتاندارد (نمونــه) در تجــارت بینالمللــی و مقایســه آن بــا
قراردادهــای الحاقــی در حقــوق داخلــی» ،مجلــه مجتمــع آمــوزش عالــی قــم ،1378 ،شــماره  ،2ص .64
 .2همان ،ص .62
3-Salwson, W. D., “Standard Form Contracts and Democratic Control of Lawmarking power”, U.S Harvard Law
Revivew Association, 1971, Vol. 48, No. 3, p. 539

 .4هداوند ،پیشین ،ص .453
5-Hilmon, Robert A., Ski Rechlin & J. Jeffer, Standard Form Contracting in the Electronic, NewYork: University
Law, 2010, p. 24

 .6قافی ،حسین« ،ماهیت و میزان اعتبار قراردادهای الحاقی» ،مجله فقه و حقوق ،1383 ،شماره  ،2ص .62
 .7شــهیدی ،مهــدی ،حقــوق مدنــی :تشــکیل قراردادهــا و تعهــدات ،تهــران :مجــد ،1393 ،ص 90؛ جعفــری لنگرودی،
محمــد جعفــر ،ترمینولــوژی حقــوق ،تهران :گنــج دانــش ،1374 ،ص .457
 .8کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،1376 ،ج  ،1ص .107
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درآمدی بر قراردادهای
نمونه با منشــأ قانونی

چــون مفــاد و شــروط نمونــه قــرارداد بــا منشــأ قانونــی نیــز هنــگام انعقــاد بــر طرفیــن تحمیــل
میشــود ،بایــد آن را نوعــی قــرارداد الحاقــی تلقــی کــرد .در ایــن بخــش بایــد بــه دو نکتــه توجــه کــرد:
 .1متــن قــرارداد نمونــه بــا منشــأ قانونــی را مرجــع عمومــی (اعــم از مجلــس شــورای اســامی
یــا دیگــر مراجــع قانونــی) تهیــه و تنظیــم میکنــد .در واقــع ،بــر خــاف قراردادهــای الحاقــی رایــج
کــه نوع ـاً در بخــش خصوصــی بــه کار م ـیرود و شــروط آن را یکــی از طرفیــن تنظیــم و بــر طــرف
دیگــر تحمیــل میکنــد ،قــرارداد نمونــه بــا منشــأ قانونــی را مرجعــی غیــر از طرفیــن قــرارداد تهیــه و
تصویــب میکنــد و هنــگام انعقــاد قــرارداد نســبت بــه هــر دو طــرف جنبــه الحاقــی دارد و هیــچ یــک
از دو طــرف اصــوالً امــکان تغییــر آن را نــدارد.
 .2در مقــام اجــرا و انعقــاد ،قــرارداد نمونــه بــا منشــأ قانونــی از قبیــل نمونــه قراردادهــای واگــذاری
ســهام در فرآینــد خصوصیســازی صبغــه الحاقــی دارنــد 1.بــا ایــن حــال ،هــدف از تنظیــم آنهــا کامـ ً
ا
متفــاوت اســت .در قــرارداد الحاقــی رایــج ،قــدرت اقتصــادی برتــر یکــی از طرفیــن را اصلیتریــن
ویژگیهــای ایــن نــوع قــرارداد میداننــد 2.ایــن در حالــی اســت کــه هــدف از قراردادهــای نمونــه بــا
منشــأ قانونــی ،تأمیــن اهــداف اقتصــادی قــدرت برتــر نیســت ،بلکــه تأمیــن منافــع عمومــی ،عدالــت و
رشــد اقتصــادی اســت.
نمونــه قراردادهــای مــورد بحــث بــا قراردادهــای مقرراتگذاریشــده هــم کارکــردی مشــابه
دارنــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه در قراردادهــای اخیــر فــرم قــرارداد وجــود نــدارد و مهمتریــن ویژگــی
آن ،تحمیــل شــروط قانونــی بــر طرفیــن اســت کــه نمونــه بــارز آن ،قراردادهــای کار و قراردادهــای
اجــاره مشــمول قانــون روابــط موجــر و مســتأجر (مصــوب  )1356/5/2اســت .برابــر مــاده  8قانــون
کار (مصــوب « ،)1369/10/13شــروط مذکــور در قــرارداد کار یــا تغییــرات بعــدی آن در صورتــی نافــذ
خواهــد بــود کــه بــرای کارگــر ،مزایایــی کمتــر از مزایــای مقــرر در ایــن قانــون منظــور ننمایــد».
همچنیــن در قانــون روابــط موجــر و مســتأجر ،مقرراتــی بــه نفــع مســتأجر در خصــوص تخلیــه ملــک
و تعلــق حــق کســب و پیشــه در نظــر گرفتــه شــده کــه توافــق بــر خــاف آن ،برابــر مــاده  30قانــون
یادشــده بیاثــر اســت.
بند دوم ـ جایگاه اصل حاکمیت اراده در فرآیند انعقاد قرارداد مبتنی بر متن نمونه
اصــل حاکمیــت اراده یکــی از اصــول بنیادیــن حقــوق قراردادهاســت و در مرحلــه اصــل انعقــاد
قــرارداد ،انتخــاب طــرف قــرارداد و تعییــن و انتخــاب محتــوا و شــروط قــرارداد نیــز شایســته طــرح
 .1میرزانــژاد جویبــاری ،اکبــر« ،تأملــی دربــاره جایــگاه اصــل حاکمیــت اراده در قــرارداد واگــذاری ســهام دولــت

در فرآینــد خصوصیســازی» ،فصلنامــه علمــی برنامــه و بودجــه ،1396 ،شــماره  ،1ص .168
 .2قافی ،پیشین ،ص .67
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و بررســی اســت 1.نویســندگان در ایــن تحقیــق بــا توجــه موضــوع و محــور مطالعــه برآننــد بــه ایــن
پرســش اساســی بپردازنــد کــه در قراردادهــای نمونــه بــا منشــأ قانونــی ،طرفیــن قــرارداد تــا چــه حــدی
میتواننــد در تنظیــم و امضــای قــرارداد میــان خــود از مفــاد متــن نمونــه قــرارداد مصــوب عــدول
کننــد؟ اعــم از اینکــه بخواهنــد در مقــام انعقــاد قــرارداد از متــن تهیهشــده (فــرم نمونــه) ،مطلبــی
را حــذف کننــد یــا شــرطی را بــه قــرارداد خــود اضافــه کننــد کــه در فــرم نمونــه پیشبینــی نشــده
اســت یــا عبــارت منــدرج در فــرم نمونــه را بــا جــرح و تعدیــل در قــرارداد خــود درج کننــد.
نمونــه قــرارداد بــا منشــأ قانونــی و شــروط آن همگــی دارای ماهیــت مشــابه مقــرره قانونــی اســت
و آنچــه ضــرورت تصویــب چنیــن شــروطی را توجیــه میکنــد ،دس ـتیابی بــه هــدف قانونگــذار در
همــان نــوع خــاص از نمونــه قــرارداد اســت .بنــا بــر ایــن ،میتــوان دریافــت کــه غــرض قانونگــذار
بــر ایــن مبنــا اســتوار اســت کــه شــروط تنظیمشــده را بــر اراده طرفیــن حاکــم کنــد .در غیــر ایــن
صــورت ،تصویــب نمونــه قــرارداد ،کاری کمفایــده یــا عبــث اســت.
در قراردادهــای پیمــان ،شــروط مربــوط بــه تضمینهــای مختلــف قــرارداد اعــم از اجــرای قــرارداد
و حســن انجــام کار ،شــیوه شــروع کار ،پرداختیهــا و خاتمــه و تفریــغ قــرارداد ،حــق فســخ ،تعدیــل و
تعلیــق قــرارداد بــرای دس ـتیابی بــه هــدف خدماترســانی عمومــی بــه صــورت احســن و جلوگیــری
از اتــاف منابــع عمومــی پیشبینــی شــده اســت .برابــر مــاده  31قانــون معامــات دولتــی (مصــوب
 ،)1349ذکــر برخــی از شــروط ماننــد حــق فســخ و تعدیــل در تمامــی قراردادهــا کــه یــک طــرف
آن ،دولــت اســت ،الزم اســت .برابــر مــاده  23قانــون بودجــه کشــور (مصــوب  ،)1351رعایــت مفــاد
دفترچــه شــرایط عمومــی پیمــان کــه ســازمان برنامــه و بودجــه تهیــه کــرده ،الزامــی اســت .چنیــن
قــراردادی ،نمونــه بــارز قــرارداد عمومــی بــوده و هــدف آن ،خدماترســانی عمومــی و شــاخصه آن،
برتــری و اقتــدار طــرف دولتــی اســت 2.در نتیجــه ،تخلــف از شــروط متــن نمونــه بــا منافــع عمومــی
ارتبــاط مســتقیم دارد.
در قراردادهــای واگــذاری ســهام در فرآینــد خصوصیســازی نیــز شــروطی بــرای تضمیــن پرداخــت
حقــوق دولتــی پــس از واگــذاری و رونــق بنــگاه واگذارشــده و جلوگیــری از تضییــع حقــوق کارگــران و
کارگــران بنــگاه و رونــق اقتصــادی تصویــب شــده اســت کــه بیگمــان ،هیــچ کــدام از طرفیــن قــرارداد
قــادر نیســتند بــر خــاف ایــن شــروط توافــق کننــد .هــدف از درج شــروط نمونــه قراردادهــا بــرای
تســهیالت بانکــی و بیمــه نیــز برقــراری مقــررات اســامی و شــرعی در ایــن گونــه قراردادهــا و پرهیــز
 .1بــرای مطالعــه بیشتــر در ایــن زمینــه نــک :حبیــبزاده ،محمدکاظــم ،اصــول حاکــم بــر قراردادهــای دولتــی

(قراردادهــای عمومــی) ،تهــران :جنــگل جاودانــه ،1395 ،صــص  90و 175؛ قنواتــی ،جلیــل ،ســید حســن وحدتــی

شــبیری و ابراهیــم عبدیپــور ،حقــوق قراردادهــا در فقــه امامیــه ،زیــر نظــر :ســید مصطفــی محقــق دامــاد ،تهــران:
ســمت ،1379 ،ج  ،1صــص  201بــه بعــد؛ طباطبایــی مؤتمنــی ،منوچهــر ،حقــوق اداری ،تهــران :ســمت ،1397 ،ص .340

 .2هداوند ،پیشین ،ص .398
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از ورود بــه قراردادهــای ربــوی و غیــر شــرعی و در برخــی مــوارد ،حمایــت از حقــوق مصرفکننــده و
طــرف ضعیــف قــرارداد اســت و پیــروی طرفیــن از ایــن شــروط مطابــق بــا میــل قانونگــذار اســت.
در قراردادهــای خریــد کاال و خدمــات توســط نهــاد عمومــی نیــز چنیــن شــرایطی حاکــم اســت
و تضییــع نشــدن حقــوق دولــت و جلوگیــری از رانــت و فســاد موجــب تصویــب نمونــه قــرارداد و
شــروط آن شــده اســت .حتــی در نمونــه قــرارداد پیشفــروش ســاختمان کــه در بیشتــر موردهــا،
افــراد حقــوق خصوصــی از آن اســتفاده میکننــد ،هــدف قانونگــذار در حمایــت از پیشخریــدار
هویداســت .برقــراری ضمانــت اجــرای کیفــری بــرای تخلــف از شــرایط منــدرج در نمونــه قــرارداد
پیشفــروش از پیونــد ایــن شــروط بــا الزامــات قانونــی حکایــت دارد.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،بایــد گفــت جــز در مــواردی کــه بــه موجــب متــن نمونــه قــرارداد
مصــوب یــا بنــا بــه تجویــز دیگــر مقــررات ،امــکان توافــق خصوصــی بیــن طرفیــن وجــود دارد ،ماننــد
آنچــه در قراردادهــای پیمــانکاری تحــت عنــوان شــرایط خصوصــی درج میشــود ،طرفیــن اصــوالً
حــق ندارنــد از متــن نمونــه قــرارداد ســرپیچی کننــد ،اعــم از اینکــه در قالــب افزایــش شــرط یــا
کاهــش آن یــا تغییــر و تحریــف آن باشــد .بــا ایــن وصــف ،در همــه قراردادهــای یادشــده ،تخلــف از
شــروط منــدرج در نمونــه قــرارداد در عمــل قابــل تصــور اســت و ضمانــت اجــرای تمــام مــوارد آن
نمیتوانــد بطــان قــرارداد باشــد .بررســی ضمانــت اجــرای چنیــن تخلفــی ،موضــوع گفتــار ســوم
اســت.
ایــن نکتــه را هــم در پایــان بایــد اضافــه کــرد کــه بنــا بــر نظــر غالــب ،قراردادهایــی کــه یــک طــرف
آن ،دولــت اســت ،بایــد کتبــی باشــد و قــرارداد بــدون رعایــت آن باطــل اســت؛ زیــرا امــکان نظــارت
وجــود نــدارد 1.در مــاده  27آییننامــه معامــات دولتــی و قانــون برگــزاری مناقصــات و همچنیــن در
بنــد «ب» مــاده  11قانــون برگــزاری مناقصــات بــه انعقــاد قــرارداد اشــاره شــده و منظــور قانونگــذار،
عقــد کتبــی اســت 2.بــه عــاوه در مــواد  2و  3قانــون بیمــه (مصــوب  )1316کــه یکــی از مصداقهــای
قراردادهــای نمونــه بــا منشــأ قانونــی اســت ،مقــرر شــده اســت کــه عقــد بیمــه بایــد کتبــی باشــد یــا
3
در مــاده  30آییننامــه معامــات دولتــی بــه کتبــی بــودن معامــات دولتــی اشــاره شــده اســت.

1-Wakene, W., The Law if Administrative Contract, US: University of Gonder, 2009, p.10 .

 .2دهقــان دهــج ،ایمــان ،حمیدرضــا صالحــی و معصومــه اکبــرزاده« ،ایجــاب در معامــات دولتــی» ،فصلنامــه پژوهــش
حقــوق خصوصــی ،1396 ،شــماره  ،20ص .759
 .3مــاده  2قانــون بیمــه« :عقــد بیمــه و شــرایط آن بایــد بــه موجــب ســند کتبــی باشــد ».مــاده  30آییننامــه
معامــات دولتــی مصــوب  1349/12/27مجلــس شــورای ملــی« :در معامالتــی کــه تحویــل مــورد معاملــه در مهلــت

مقــرر در مــاده  27میســر نباشــد ،بایــد قــرارداد منعقــد شــود».
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گفتــار ســوم ـ ضمانــت اجــرای تخلفهــای مرتبــط بــا قراردادهای
نمونــه بــا منشــأ قانونی
در مــورد قراردادهــای نمونــه بــا منشــأ قانونــی ممکــن اســت دو نــوع تخلــف رخ دهــد :نخســت
اینکــه در تدویــن و تصویــب مفــاد نمونــه قــرارداد ،مقــررات آمــره موضوعــه یــا ضوابــط و معیارهــای
خــاص مقــرره از ســوی مقنــن رعایــت نشــود .دیگــر آنکــه در فرآینــد انعقــاد قــرارداد بیــن طرفیــن،
شــروط منــدرج در فــرم قــرارداد نمونــه بــه صورتــی نادیــده گرفتــه شــود .چــون ضمانــت اجــرای هــر
کــدام از دو نــوع تخلــف و مرجــع رســیدگی بــه شــکایات و اختالفــات ناشــی از آنهــا متفــاوت اســت،
مطالــب ایــن گفتــار را ذیــل دو بنــد میآوریــم.

بنــد اول ـ ضمانــت اجــرای تخلــف از مقــررات قانونــی در تصویــب نمونــه
قــرارداد و مرجــع صالــح

همــان طــور کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ،اگــر قانونگــذار متــن نمونــه قــرارداد را تصویــب
کنــد ،قانــون اســت .بنــا بــر اصــل چهــارم قانــون اساســی ،مطابقــت آن بــا قوانیــن باالدســتی و شــرع
بــر عهــده شــورای نگهبــان اســت و در ایــن فــرض ،تخلــف از مفــاد قانــون در تنظیــم قــرارداد نمونــه
موضوعیــت نــدارد .بــا ایــن حــال ،هنگامــی کــه تهیــه و تصویــب متــن مصــوب بــه عهــده مرجعــی غیــر
از مجلــس شــورای اســامی قــرار میگیــرد ،در ایــن فــرض ،نمونــه قــرارداد از نظــر ماهــوی ،نوعــی
مقــرره محســوب میشــود و بــه موجــب اصــول  85 ،4و  138قانــون اساســی ،تمامــی آییننامههــا و
بخشنامههــای دولتــی نیــز نبایــد مغایــر شــرع ،قانــون اساســی و قوانیــن عــادی باشــند .بایــد گفــت
نمونــه قــرارداد مصــوب نهــاد عمومــی اعــم از قــوه مجریــه یــا قضاییــه و نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی،
اعتبــاری برابــر بــا آییننامــه و بخشنامــه یــا دســتورالعمل دارد و نــه تنهــا تــاب مقاومــت در برابــر
قوانیــن باالدســتی را نــدارد ،بلکــه نبایــد مخالــف متــن و روح قوانیــن موضوعــه کشــوری نیــز باشــد.
مطابقــت آییننامههــای مصــوب هیئــت وزیــران و کمیســیون متشــکل از چنــد وزیــر و برابــر
اصــل  138قانــون اساســی ،تصویــب متــن قراردادهــای نمونــه بــا منشــأ قانونــی بــر عهــده رییــس
مجلــس شــورای اســامی اســت .بــرای تطبیــق در دیگــر مــوارد ،ماننــد مصوبــه وزارتــی یــا دســتگاههای
اجرایــی دیگــر ،ناظــری مشــخص نشــده ،ولــی بعــد از اجرایــی شــدن مصوبــه ،ضمانــت اجــرای آن
روشــن اســت .برآینــد جمــع مــواد  10و  12قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری
(مصــوب  ،)1392نظــارت جامــع دیــوان عدالــت اداری بــر تمامــی مصوبــات دولــت در معنــای عــام
حتــی مصوباتــی اســت کــه مــورد تأییــد هیئــت تطبیــق مجلــس شــورای اســامی قــرار گرفتــه یــا
دســت کــم مــورد ایــراد ایــن هیئــت واقــع نشــده اســت.
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بــه ایــن ترتیــب ،چــون قــرارداد تنظیمشــده ،مصــداق تصمیــم یــا اقــدام واحــد دولتــی یــا مأمــور
دولتــی اســت ،بــر اســاس قســمت «الــف» و «ب» بنــد یــک مــاده  10قانــون تشــکیالت و دادرســی
دیــوان عدالــت اداری ،اعتــراض بــه تصمیــم و اقــدام واحدهــای اداری یــا مأمــوران دولتــی کــه مخالــف
قانــون اســت ،توســط هــر فــرد ذینفــع ممکــن اســت 1.نتیجــه رســیدگی در صــورت اثبــات ادعــا،
ابطــال قــرارداد یــا قســمتی از آن خواهــد بــود .عــاوه بــر ادعــای مخالفــت بــا قانــون ،بــا اســتناد بــه
صالحیــت نداشــتن مرجــع اداری یــا تجــاوز و ســوء اســتفاده از اختیــارات نیــز میتــوان بــه مفــاد
2
قــرارداد تنظیمشــده اعتــراض کــرد.
آرای متعــددی در ایــن زمینــه صــادر شــده کــه نمونــه بــارز آن ،رأی شــماره ۱۱۲۱ـ 1396/11/3
هیئــتعمومــی دیــوان عدالــت اداری اســت 3.برابــر ایــن رأی ،قــرارداد واگــذاری نظــارت بــر مراکــز
درمــان وابســتگی بــه مــواد مخــدر بــه ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی ،بــه دلیــل رعایــت نشــدن قانون
آمــره در خصــوص ضــرورت واگــذاری موضــوع خدمــات بــه بخــش غیــر دولتــی ،برابــر بنــد «و» مــاده
 38برنامــه پنجــم توســعه (مصــوب  )1389و نهــاد عمومــی شــناخته شــدن بســیج جامعــه پزشــکی
ابطــال شــده کــه ایــن قــرارداد ،مصــداق نمونــه قــرارداد بــا منشــأ مــاده  23قانــون بهبــود مســتمر
محیــط کســب و کار بــرای خریــد خدمــت اســت .در واقــع ،ایــن ابطــال ،نتیجــه تخلــف از مقــررات آمــره
قانونــی در خصــوص صالحیــت طــرف قــرارداد و خــروج مرجــع اداری از حیطــه صالحیــت خــود اســت.
بــه عنــوان نمونــه دیگــر میتــوان بــه تقاضــای ابطــال بنــد «ج» مــاده  53و تبصرههــای یــک و
دو بنــد یادشــده از شــرایط عمومــی پیمــان بــه آن علــت اشــاره کــرد کــه اجــازه داوری بــرای رفــع
اختــاف در اجــرا یــا تفســیر پیمانهــای دولتــی را بــه رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور
داده اســت .هیئــت تخصصــی اقتصــادی و مالــی اصنــاف دیــوان عدالــت اداری در دادنامــه شــماره
1088ـ 1400/6/11در پرونــده کالســه  ،000108ایــن مقــرره را مطابــق مقــررات قانونــی دانســته و بــه
4
رد شــکایت حکــم داده اســت.

بنــد دوم ـ ضمانــت اجــرای تخلــف طرفیــن از شــروط منــدرج در نمونــه
قــرارداد و مرجــع صالــح

در هیــچ کــدام از مقــررات مربــوط بــه قراردادهــای نمونــه ،در خصــوص ضمانــت اجــرای تخلــف

 .1حســینی ،علــی« ،بررســی صالحیتهــای دیــوان عدالــت اداری در ارتبــاط بــا اعمــال نظــارت قضایــی بــر

کارکــرد اداری در ایــران» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه آزاد اســامی ،واحــد تهــران مرکــزی ،1391 ،ص .159

 .2حیــدری ،نازنیــن« ،نظــارت قضایــی بــر ســوء اســتفاده از اختیــارات مقامــات اداری بــا نگــرش تطبیقــی بــر
حقــوق انگلســتان» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،1394 ،ص .54

3-www.sajed.divan.edalat.ir .
4-Ibid .

80

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

از شــروط منــدرج در نمونــه قــرارداد ،مطلبــی نیامــده اســت .بــه ناچــار بایــد بــا توســل بــه عمومــات
قانونــی یــا دکتریــن حقوقــی ،چــارهای یافــت شــود .از طــرف دیگــر ،بــر خــاف نــوع نخســت تخلــف،
در ایــن نــوع تخلــف ،موضــوع ،پیچیدگیهــای بیشتــری دارد .بــر همیــن اســاس ،مطالــب مرتبــط بــا
ایــن موضــوع در ســه قســمت جداگانــه بررســی میشــود.
الف) نظریههای موجود
چــون متــن نمونــه قــرارداد یــک مقــرره قانونــی اســت ،در خصــوص ضمانــت اجــرای تخلــف از آن،
ســه نظریــه میــان حقوقدانــان بــه چشــم میخــورد:
 .1چــون ایــن گونــه قراردادهــا از نظــر شــکل ،تشــریفاتی محســوب میشــوند و فــرم قــرارداد،
مقــرره قانونــی اســت ،عــاوه بــر شــرایط اساســی صحــت معامــات منــدرج در مــاده  190قانــون
مدنــی ،دیگــر شــروطی نیــز کــه قانونگــذار تعییــن کــرده اســت ،جنبــه آمــره و نظــم عمومــی دارد
و بایــد در انعقــاد قــرارداد محتــرم شــمرده شــود .در غیــر ایــن صــورت ،معاملــه باطــل اســت 1.ایــن
نظریــه حتــی در مــورد قراردادهــای پیشفــروش ســابقه ابــراز دارد و بــر بطــان چنیــن قــراردادی در
2
صــورت مخالفــت بــا نمونــه قــرارداد اظهــار نظــر شــده اســت.
 .2برابــر نظریــه دوم ،اگــر شــروط قانونــی در قــرارداد ذکــر نشــود ،شــروط منــدرج در نمونــه
قــرارداد جایگزیــن میشــود و حتــی تراضــی بــر خــاف آن اعتبــار نــدارد .بــه عــاوه در قراردادهایــی
ماننــد قراردادهــای پیمــان نفتــی و عمرانــی ،قواعــد اقتــداری و ترجیحــی دولــت ماننــد حــق فســخ
یکجانبــه و تعدیــل و تعلیــق قــرارداد یــا حــذف برخــی شــروط قــرارداد یــا جایگزیــن کــردن آن را
3
حتــی بــدون ذکــر در قــرارداد بایــد رعایــت کــرد.
ن اســت کــه قــرارداد نمونــه بــا منشــأ قانونــی ،از نظــر شــرایط اساســی معامــات،
 .3نظریــه ســوم ایـ 
هیــچ تفاوتــی بــا بقیــه قراردادهــا نــدارد و رعایــت نشــدن شــروط منــدرج در نمونــه قــرارداد ،هیــچ
مالزمـهای بــا بطــان قــرارداد نــدارد ،بلکــه میتوانــد صرفـاً تخلــف اداری و انتظامــی مدیــر متخلــف را در
پــی داشــته باشــد 4.بــه موجــب ایــن نظریــه ،چنیــن اختیاراتــی ناشــی از حــق اقتــدار و ترجیــح دولــت 5یا
 .1امامی ،محمد و کورش استوار سنگری ،حقوق اداری ،تهران :میزان ،1378 ،ص .166
 .2خدارحمــی ،نســرین ،مطالعــه تطبیقــی قــرارداد پیشفــروش ســاختمان در حقــوق ایــران و انگلیــس ،تهــران:
جنــگل جاودانــه ،1392 ،ص .127
 .3شــفاهی ،محمــد ،بررســی تطبیقــی نظریــه تغییــر اوضــاع و احــوال در قراردادهــا ،تهــران :ققنــوس ،1376 ،ص
149؛ رســتمی ،ولــی« ،تعدیــل در قراردادهــای اداری» ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق عمومــی ،1394 ،شــماره  ،2ص 223؛
ابوالحمد ،عبدالحمید ،حقوق اداری ایران ،تهران :توس ،1383 ،ج  ،2صص  831ـ.841
 .4کیایــی ،زینالعابدیــن« ،معامــات دولتــی» ،مجلــه حقــوق و مــردم ،1352 ،شــماره  ،31ص 89؛ صادقــی ،جوانمــرد« ،جنبههای
حقوقــی قراردادهای ســرمایهگذاری بیــع متقابل» ،مجلــه پژوهشهــای حقوقــی ،1383 ،شــماره  ،5ص .130
 .5رضاییزاده ،محمدجواد ،حقوق اداری (جلد  ،)1تهران :میزان ،1385 ،ص .149
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اصــل تعطیلناپذیــری امــور عمومــی اســت 1،امــا اگــر دولــت ،خواســتار ایــن گونــه شــروط و امتیــازات
2
باشــد ،بایــد آنهــا را بــه صــورت شــرط ضمــن عقــد ،در قــرارداد ذکــر کنــد.
ب) تحلیل و تبیین اشکال مختلف ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد نمونه
یکــی از بارزتریــن اشــکال تخلــف آن اســت کــه طرفیــن قــرارداد بــه صراحــت بــر شــروطی مخالــف
شــروط منــدرج در نمونــه قــرارداد توافــق کننــد و قــرارداد ببندنــد .بــرای نمونــه ،در تســهیالت بانکــی،
جریمــه و خســاراتی مــازاد بــر آنچــه را در نمونــه قــرارداد تصویــب شــده اســت ،ذکــر کننــد .گاهــی
نیــز تخلــف چنیــن اســت کــه طرفیــن بــه صــورت ناقــص ،قســمتی از مندرجــات نمونــه قــرارداد را
درج و در مــورد دیگــر بخشهــا ســکوت میکننــد ،ماننــد آنکــه در قراردادهــای پیمــان ،راجــع بــه
تضمینــات قــرارداد ســکوت اختیــار شــود و حــق فســخ طــرف دولتــی را درج نکننــد .بــر همیــن اســاس،
مطالــب ایــن بخــش در دو قســمت مســتقل بررســی میشــود:
 .1تخلف در قالب درج شروط مغایر با مفاد قرارداد نمونه
ایــن ســخن گــزاف نیســت کــه حــوزه حقــوق عمومــی و خصوصــی در حقــوق ایــران از یکدیگــر
تفکیــک نشــده اســت .در نظــام قضایــی و حقوقــی ایــران ،قواعــد حاکــم بــر قراردادهــای عمومــی یــا
اداری از قبیــل قواعــد اقتــداری و ترجیحــی بــدون درج در قــرارداد بــه رســمیت شــناخته نمیشــود
و مراجــع رســیدگی ،شــروط منــدرج در قــرارداد را بــه صــورت حداکثــری اعمــال میکننــد 3.در
نتیجــه ،بهتریــن گزینــه ،در نظــر گرفتــن اعتبــار شــروط فــرم قــرارداد و اســتفاده از مقــررات حاکــم
بــر قراردادهــای حــوزه حقــوق خصوصــی اســت .بــرای نمونــه ،مقــررات مربــوط بــه اهلیــت طرفیــن در
قراردادهایــی قابــل اجراســت کــه یــک طــرف آن ،نهــاد عمومــی اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه اهلیــت
اشــخاص حقــوق عمومــی از طریــق قانــون یــا اســاسنامه قانونــی تبییــن میشــود کــه بــه آن،
صالحیــت گفتــه میشــود 4.عقــد خــارج از صالحیــت ،در حــق نهــاد عمومــی ،غیــر نافــذ اســت ،نــه
 .1طباطبایــی مؤتمنــی ،منوچهــر« ،نظــری کوتــاه بــر قواعــد و احــکام قراردادهــای عمومــی» ،فصلنامــه حقوقــی
گــواه ،دانشــگاه امــام صــادق ،1385 ،شــماره  6و  ،7ص 4؛ شــمعی ،محمــد ،مختصــر حقــوق قراردادهــای اداری ،تهــران:
مجــد ،1393 ،ص .175
 .2توکلــی ،مصطفــی« ،انحــال قراردادهــای عمومــی» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه آزاد اســامی ،واحــد
تهــران مرکــزی.1394 ،
 .3نک :حبیبزاده ،پیشین ،ص  ،255پاورقی.
 .4طباطبایی مؤتمنی ،پیشین ،ص .408
 .5عظیمــی شوشــتری ،عباسعلــی ،حقــوق قراردادهــای بینالمللــی در اســام ،قــم :مرکــز انتشــارات دفتــر تبلیغــات
اســامی ،1378 ،ص .140
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باطــل 5.صالحیــت نداشــتن طــرف مقابــل نیــز بــه دلیــل رعایــت منافــع عمومــی موجــب بطــان آن
عقــد اســت .برابــر رأی شــماره ۱۱۲۱ـ 1396/11/3در پرونــده کالســه  9500997هیئــتعمومــی
دیــوان عدالــت اداری ،یکــی از دالیــل ابطــال قــرارداد برابــر بنــد «و» مــاده  38برنامــه پنجــم توســعه
1
(مصــوب  ،)1389صالحیــت نداشــتن طــرف قــرارداد بــرای انجــام تعهــد اعــام شــده اســت.
نمونــه قــرارداد مصــوب نهــاد عمومــی ،مقــرره قانونــی اســت ،امــا واضــح اســت کــه درجه الــزامآوری
مقــررات قانونــی بــا هــم متفــاوت اســت و ضمانــت اجــرای نقــض آن نیــز از طریــق درج شــروط مغایــر
مفــاد آن ،وابســته بــه ایــن درجــه و محدودیتهــای عمومــی موجــود در برابــر اصــل آزادی توافقهــای
قــراردادی اســت .ایــن محدودیتهــا معمــوالً تحــت ســه عنــوان قوانیــن آمــره ،نظــم عمومــی و اخــاق
2
حســنه شــناخته شــده اســت.
شــروط قراردادهــای نمونــه از قبیــل شــروط راجــع بــه مرجــع صالــح در رســیدگی بــه اختالفــات
طرفیــن و حــق دولــت در فســخ یکجانبــه شــروط بــه نظــم عمومــی مربــوط بــوده و مقــررات آن
دارای نفــع عمومــی اســت و شــرط مخالــف آنهــا اعتبــار نــدارد 3.در ایــن صــورت ،مقــرره قانونــی
منــدرج در نمونــه قــرارداد ،جایگزیــن آن خواهــد شــد .بــرای مثــال ،برابــر مــاده  20قانــون برنامــه
ســوم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران (مصــوب  1379/1/17مجلــس
شــورای اســامی ،تنفیــذی در مــاده  30قانــون اجــرای سیاس ـتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی،
مصــوب ســال  ،)1387رســیدگی بــه شــکایت از هــر یــک از تصمیمهــا در امــر واگــذاری در صالحیــت
هیئــت داوری اســت و ایــن موضــوع در نمونــه قراردادهــای تنظیمــی بایــد ذکــر شــود .حــال اگــر
خــاف آن در قــرارداد شــرط شــود ،باطــل اســت و مقــرره قانونــی ،جایگزیــن آن خواهــد شــد.
در قراردادهــای اعطــای تســهیالت بانکــی هــم نــرخ ســود و جرایــم از ایــن گونهانــد .مراجــع
قضایــی از مدتهــا قبــل بــر ســر صحــت شــرط دریافــت ســود و جرایــم از مشــتریان ،مــازاد بــر میــزان
منــدرج در نمونــه قراردادهــا و مصوبــات بانــک مرکــزی و شــورای پــول و اعتبــار در قراردادهــای بانکــی
اختــاف نظــر دارنــد .برخــی از صاحبنظــران بــا توجــه بــه اراده طرفیــن و مــاده  10قانــون مدنــی،
شــرط یادشــده را نافــذ دانســته و گروهــی نیــز آن را باطــل تلقــی کردهانــد .در نهایــت ،هیئــت عمومــی

1-www.sajed.divan.edalat.ir.

 .2بــرای مطالعــه بیشتــر در ایــن زمینــه نــک :میرزانــژاد جویبــاری ،اکبــر« ،تأملــی پیرامــون نظــم عمومــی در حقــوق

قراردادهــای ایــران بــا مطالعــه تطبیقــی در حقــوق امریــکا ،انگلیــس و فرانســه» ،مجلــه پژوهشهــای تطبیقــی،
 ،1397شــماره  ،1صــص  162بــه بعــد.
 .3طباطبایی مؤتمنی ،پیشین ،صص  347و .351
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درآمدی بر قراردادهای
نمونه با منشــأ قانونی

دیــوان عالــی کشــور چنیــن شــرطی را باطــل و رعایــت مقــرره قانونــی را الزامــی دانســته اســت 1.صــرف
نظــر از اســتدالل منــدرج در رأی وحــدت رویــه بــه نظــر ،نتیجــه قابــل دفــاع اســت و علــت غایــی را
بایــد هماننــد قراردادهــای مقرراتگذاریشــده در هــدف قانونگــذار (حمایــت از طــرف ضعیــف)
جســت کــه مصــداق اخــاق حســنه اســت.
در غیــر از ایــن مــوارد ،در صــورت تخلــف از شــروط نمونــه قــرارداد ،عقــد منعقدشــده بیــن طرفیــن
دارای اعتبــار اســت و بــرای طــرف دولتــی متخلــف صرف ـاً بایــد قائــل بــه برخــورد اداری و انتظامــی
بــود و در صــورت ورود خســارت بــه دولــت ،فــرد مقصــر را برابــر مقــررات بایــد مســئول جبــران
خســارت دانســت؛ زیــرا از یــک طــرف ،بــه صراحــت مــاده  223قانــون مدنــی ،اصــل بــر صحــت
قــرارداد و شــروط منــدرج در آن اســت .بــه عــاوه ،دلیلــی بــرای جایگزیــن کــردن مقــرره نمونــه
قــرارداد بــه جــای توافــق طرفیــن وجــود نــدارد .بــرای مثــال ،اگــر در قــرارداد منعقدشــده ،ســود
تســهیالت بانکــی و جرایــم تأخیــر کمتــر از مقــرره نمونــه قــرارداد پیشبینــی شــده باشــد یــا در
عقــد پیمــان در خصــوص شــیوه تحویــل قطعــی ،توافقهایــی مخالــف نمونــه قــرارداد صــورت گیــرد،
قــرارداد منعقدشــده اعتبــار دارد و مقــرره قانونــی را نمیتــوان جایگزیــن آن دانســت .در قراردادهــای
پیشفــروش ســاختمان برابــر رویــه قضایــی کــه بــه شــدت قابــل انتقــاد اســت ،تخلــف از هــر نــوع
شــرط نمونــه قــرارداد ،ضمانــت اجــرا نــدارد و دادگاههــا اجــرای توافقهــای طرفیــن را در هــر صــورت
بــر نمونــه قــرارداد قانونــی ترجیــح میدهنــد.
 .2تخلف در قالب درج قسمتی از مندرجات به صورت ناقص
در فــرض ســکوت قــرارداد نســبت بــه تمــام یــا برخــی از شــروط مفــاد قــرارداد نمونــه ،بــه نظــر
میرســد شــروط فــرم قــرارداد بایــد جایگزیــن شــود؛ زیــرا عــاوه بــر آنکــه تعــدادی از شــروط بــه
نظــم عمومــی و صالحیــت مربــوط اســت کــه عــدول از آن اصــوالً موجــه نیســت ،دیگــر شــروط نیــز از
 .1رأی شــماره  794مــورخ  1399/5/21هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور« :بــا توجــه بــه اینکــه برابــر مــواد قانونــی
حاکــم بــر مقــررات پولــی و بانکــی کشــور بــه ویــژه مــواد  ۱۱ ،۱و  ۳۷قانــون پولــی و بانکــی کشــور و مــاده  ۲۰قانــون
عملیــات بانکــی بــدون ربــا ،بانــک مرکــزی مســئول حســن اجــرای نظــام پولــی و بانکــی کشــور و تعیینکننــده حداقــل و
حداکثــر ســود بانکــی میباشــد و بــا عنایــت بــه اینکــه مطابــق مــاده  ۱قانــون تنظیــم بــازار غیــر متشــکل پولــی ،مصــوب
 13۸۳/۱۰/۲۲نظــارت بانــک مرکــزی شــامل تمامــی بانکهــا اعــم از دولتــی ،خصوصــی و مؤسســات مالــی و اعتبــاری
میباشــد و از طرفــی ،مصوبــات بانــک مرکــزی جــزء قوانیــن آمــره بــوده و عــدم رعایــت آنهــا توســط بانکهــا در رعایــت
ســود مصــوب ،تخلــف محســوب میگــردد .در نتیجــه ،قراردادهــای تنظیمــی راجــع بــه ســود تســهیالت کــه بــدون رعایــت
مصوبــات بانــک مرکــزی بــوده ،غیــر نافــذ و قابــل ابطــال خواهــد بــود .لــذا رأی شــماره  ۱۳۹۸/۱/۶-۵۸۰شــعبه اول دادگاه
تجدیــد نظــر اســتان لرســتان صحیــح و مطابــق قانــون میباشــد .ایــن رأی بــرای تمامــی شــعب دیــوان عالــی کشــور و
مراجــع قضایــی و غیــر آن الزماالتبــاع اســت»)www.divanealee.eadl.ir( .
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بــاب عــرف یــا اینکــه شــرط منــدرج در فــرم قــرارداد دارای اعتبــار مقــرره قانونــی اســت ،برابــر مــواد
 221 ،220و  225قانــون مدنــی در قراردادهــای مــورد اشــاره ،مجــری خواهــد بــود .برابــر دادنامــه
صــادره از شــعبه دهــم دادگاه عمومــی حقوقــی شــهرری در تاریــخ  1399/9/24در خصــوص دعــوای
الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک موضــوع قانــون واگــذاری اراضــی بــرای احیــا بــا ایــن اســتدالل
بــه بطــان دعــوا حکــم صــادر شــده اســت کــه برابــر بنــد  6مــاده  6الیحــه قانونــی اصــاح الیحــه
قانونــی واگــذاری و احیــای اراضــی در حکومــت جمهــوری اســامی ایــران (مصــوب  )1358/6/25و
مــاده  3نمونــه قــرارداد ،هــر گونــه واگــذاری اراضــی قبــل از قطعــی شــدن بیــع بــدون اجــازه مرجــع
1
واگــذاری ممنــوع اســت.
ج) مرجع صالح
در اســپانیا ،دادگاههــای اداری بــرای رســیدگی بــه اختالفــات قــرارداد اداری صالحیــت رســیدگی
دارنــد 2.در فرانســه نیــز صالحیــت دادگاههــای اداری و اختصاصــی بــودن مرجــع رســیدگی در
اختالفــات ایــن نــوع قــرارداد ،یکــی از ویژگیهــای حقــوق اداری اســت 3.در حقــوق ایــران ،رســیدگی
بــه اختالفــات قــراردادی طرفیــن در صالحیــت دادگاه عمومــی حقوقــی اســت ،حتــی اگــر یــک طــرف
دولــت باشــد .در مــورد ایــن دســته از اختالفــات ،دیــوان عدالــت اداری در آرای متعــدد ،صالحیــت خــود
را منتفــی دانســته 4و دادگاههــای حقوقــی عمومــی در رسیدگیهایشــان بــه صالحیــت عــام خویــش ـ
5
منــدرج در اصــل  159قانــون اساســی ـ اســتناد کردهانــد.
بــا ایــن وصــف ،در برخــی مــوارد مربــوط بــه قراردادهــای مــورد بحــث ،صالحیــت رســیدگی بــه
اختالفــات قــراردادی ،بــه مرجــع اختصاصــی اعطــا شــده اســت .نمونــه آن ،مــاده  38قانــون اصــاح و
ـری آییننامــه معامــات شــهرداری تهــران (مصــوب  1355بــا اصالحــات بعــدی) بــه شــهرداریهای
تسـ ّ
مراکــز اســتانها ،کالنشــهرها و شــهرهای بــاالی یــک میلیــون نفــر جمعیــت اســت کــه برابــر آن،
صالحیــت رســیدگی بــه اختالفــات در قراردادهــای موضــوع آییننامــه (خریــد یــا فــروش امــوال و
خدمــات) بــه کمیســیون موضــوع مــاده  38واگــذار شــده اســت .نمونــه دیگــر ،مــاده  20قانــون برنامــه
ســوم توســعه اســت کــه برابــر آن ،تصمیمگیــری در مــورد شــکایت از هــر یــک از تصمیمهــا در امــر
واگــذاری و خصوصیســازی در صالحیــت هیئــت داوری اعــام شــده اســت.
 .1پرونده کالسه بایگانی .9900274
2-Tropin, C., public Contract, interntinal Encyclopedia of Comparativ Law, Netherlands: Nijhoff, 1982, p. 34.

 .3انصاری ،ولیالله ،کلیات حقوق اداری ،تهران :میزان ،1384 ،ص .14
 .4بــرای نمونــه نــک :رأی شــماره  130مــورخ  1377/1/26و شــماره  33مــورخ  1357/2/29و شــماره  197مــورخ
 1372/9/20هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری)www.sajed.divan-edalat.ir( .
 .5امامــی ،محمــد ،ســید مجتبــی واعظــی و مهســتی ســلیمانی ،ضوابــط دعــاوی قابــل طــرح در دیــوان عدالــت
اداری ،تهــران :میــزان ،1391 ،ص 319؛ موالبیگــی ،غالمرضــا ،صالحیــت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری،
تهــران :جنــگل ،1394 ،ص .39
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نتیجهگیری
به این موارد و نکات میتوان به عنوان بخشی از مهمترین نتایج تحقیق اشاره کرد:
 .1موضــوع محــوری مطالعــه نویســندگان در ایــن مقالــه ،نمونــه قــراردادی اســت کــه بــه صــورت
خــام توســط مراجــع قانونــی تهیــه میشــود ،نــه متــن قــراردادی کــه بــر مبنــای ایــن نمونــه ،تنظیــم
و میــان طرفیــن امضــا و مبادلــه میشــود .بنــا بــر ایــن ،در مقــام تبییــن ،وجــوه افتــراق و اشــتراک
همیــن متــن نمونــه ،مبنــای کار قــرار گرفتــه و بــا مفــاد قراردادهــای مشــابه نظیــر قراردادهــای
اســتاندارد (نمونــه) ،قــرارداد الحاقــی یــا قراردادهــای مقرراتگذاریشــده در وضعیــت خــام و پیــش
از امضــا و مبادلــه میــان طرفیــن مقایســه شــده اســت.
 .2متــن نمونــه پیــش از امضــا توســط طرفیــن در واقــع ،بیشتــر مقــررهای اســت کــه مخلــوق اراده
یکجانبــه حاکمیــت (مجلــس شــورای اســامی ،دولــت یــا دیگــر مراجــع قانونــی ) بــه شــمار مـیرود.
بنــا بــر ایــن ،بهرهگیــری از واژه «قــرارداد» در موضــوع بحــث ،نوعــی تســامح در تعبیــر بــوده و صرفـاً
بــه دلیــل ســهولت کار از نظــر رواج عرفــی آن اســت.
 .3قراردادهــای نمونــه بــا منشــأ قانونــی بــر خــاف شــباهت فــراوان بــا برخــی از اقســام قراردادهــا
بــه ویــژه قراردادهــای اســتاندارد (نمونــه) و قراردادهــای الحاقــی کــه حتــی میتــوان آن را در شــمار
یکــی از مصداقهــای ایــن قبیــل قراردادهــا هــم بــه حســاب آورد ،بــه لحــاظ منشــأ قانونــی آن یعنــی
تصویــب متــن قــرارداد ،توســط مقنــن یــا توســط مرجعــی دیگــر بــا اذن و اجــازه مقنــن ،از یــک ویژگــی
اضافــی برخــودار اســت کــه تــا حــدی بــه آن اصالــت میبخشــد و ماهیــت و آثــار و احــکام آن را از
قراردادهــای مشــابه متمایــز می-ســازد.
 .4فــرم قــرارداد نمونــه بــا منشــأ قانونــی (نــه قــرارداد امضــا و مبادلهشــده میــان طرفیــن مبتنــی
بــر آن) ،مقــرره قانونــی در معنــای عــام (قانــون یــا مقــررات) محســوب میشــود و اصــوالً تبعیــت از
آن الزم اســت .بــا ایــن حــال ،قضــاوت در خصــوص ضمانــت اجــرای تخلــف از شــروط نمونــه قــرارداد
در همــه مــوارد آســان نیســت.
 .5هنگامــی کــه در تهیــه و تدویــن متــن نمونــه قــرارداد توســط مرجعــی غیــر از مجلــس شــورای
اســامی ،از معیارهــا و ضوابــط قانونــی تخلــف شــود ،بــا توجــه بــه آمــره بــودن معیارهــا و ضوابــط
یادشــده میتــوان هماننــد دیگــر مقــررات نظیــر آییننامههــا ،دســتورالعملها و بخشنامههــای
دولتــی و عمومــی ،ابطــال تمــام یــا بخشــی از مفــاد نمونــه قــرارداد را کــه مغایــر بــا ایــن شــاخصهای
قانونــی اســت ،از دیــوان عدالــت اداری تقاضــا کــرد.
 .6در مــورد ضمانــت اجــرای تخلــف از مفــاد شــروط منــدرج در نمونــه قــرارداد ،هنــگام امضــا و
مبادلــه قــرارداد بیــن طرفیــن ،اگــر شــرط یادشــده در متــن نمونــه مربــوط بــه قواعــد آمــره ،نظــم
عمومــی یــا اخــاق حســنه باشــد کــه اصــوالً ایــن گونــه اســت ،مقــرره یادشــده نفــع عمومــی دارد و
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هــر گونــه توافقــی بــر خــاف آن ،برابــر مــواد  10و  975قانــون مدنــی ،بیاثــر اســت .شــروط منــدرج
در نمونــه قــرارداد ،هماننــد شــروط قانونــی مربــوط بــه قراردادهــای مقرراتگذاریشــده بــه عنــوان
قانــون امــری ،جایگزیــن و تحمیــل خواهــد شــد.
 .7در دیگــر مــواردی کــه اهمیــت شــرط بــه ایــن انــدازه نیســت ،بــا توجــه بــه اصــل صحــت و
لــزوم قراردادهــا ،منــدرج در مــواد  219و  223قانــون مدنــی ،شــروط منــدرج در قــرارداد منعقدشــده
بیــن طرفیــن الزماالجراســت .اگــر مدیــر دولتــی در امضــای شــروط مخالــف قــرارداد ،مرتکــب تخلــف
انتظامــی شــود ،ممکــن اســت موظــف بــه جبــران خســارت نیــز باشــد ،ولــی بــه دشــواری میتــوان
بــه بطــان قــرارداد رأی داد.
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در دهههــای اخیــر ،بســیاری از دولــت ـ کشــورها بــه دنبــال طرحریــزی یــا اصــاح
نظــام واگــذاری و تفویــض اختیــارات بــه واحدهــای محلــی خــود بودهانــد .بــا توجــه بــه پیشــینه
دیرینــه فرانســه در زمینــه تمرکززدایــی ،بســیاری از دولــت ـ کشــورها از الگــوی فرانســوی
تمرکززدایــی پیــروی میکننــد .بــا ایــن حــال ،برداشــتی متفــاوت از تمرکززدایــی در بریتانیــا
ســبب متمایــز شــدن ســاختار حقوقــی و سیاســی ایــن کشــور از دیگــر کشــورها شــده اســت.
ایــن پژوهــش با مطالعه نظام تمرکززدایــی در بریتانیا و در نظر گرفتن ابعــاد مختلف موضوع ،تمرکززدایی
در بریتانیــا را واگــذاری اختیــارات سیاســی و قانونگــذاری یــا بــه تعبیــر دقیقتــر« ،اختیارســپاری»
در بســیاری از امــور محلــی بــه واحدهــای تشــکیلدهنده «پادشــاهی متحــد» 1میدانــد .ایــن ســخن بــه
آن معناســت کــه در بریتانیــا ،نگــرش متفــاوت و خاصــی از تمرکززدایــی در قیــاس بــا الگــوی فرانســوی
حاکــم اســت و نظــامتمرکززدیــی در ایــن کشــور از اعطــای اختیــار تصمیمگیــری اداری و اجرایــی
ِصــرف بــه واحدهــای محلــی فراتــر رفتــه و بــه واگــذاری صالحیــت قانونگــذاری در امــور محلــی بــه
واحدهــای تشــکیلدهنده رســیده اســت .بــر همیــن اســاس ،نبــود تقــارن ،حکومــت مطلــق اصــل
حاکمیــت پارلمانــی ،اعطــای درجــه باالیــی از آزادی عملکــرد بــه واحدهــای محلــی ،نظــام تأمیــن مالــی
منحصــر بــهفــرد و طراحــی پاییــن به بــاال از مهمتریــن ویژگیهــای نظــام تمرکززدایــی در بریتانیاســت.
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برداشت بریتانیایی
از تمرکــز زدایی

مقدمه
در ســالهای اخیــر ،مطالعــه دولــت ـ کشــورها تحــت تأثیــر دو نگــرش مهــم جهانــیشــدن
و تمرکززدایــی 2قــرار گرفتــه اســت 3.برخــی صاحبنظــران بــر ایــن عقیدهانــد كــهتمركززدایــی و
تشــكیل نهادهــای غیــر دولتــی از جملــه معیارهــای نوینــی اســت كــه در پــی جهانــیشــدن بــهمنظــور
ارزیابــی مشــروعیت دولتهــا بــر معیارهــای پیشــین افــزوده شــده اســت .یكــی از دســتاوردهای فراگیــر
جهانــیشــدن در عرصــه حقــوق داخلــی ایــن اســت كــه تصمیمگیرنــدگان دیگــری را در كنــار دولــت
وارد عرصــه حقوقــی میكنــد .نهادهــای تصمیمســاز محلــی از نمونههــای ایــن تصمیمگیرنــدگان
هســتند .ایــن موضــوع موجــب مطــرح شــدن مفهومــی نــو از حاكمیــت در حقوقــی عمومــی شــده
4
اســت.
در پنجــاه ســال گذشــته ،شــاهد رونــد ســریع و گســترده جهانــی در راســتای تمرکززدایی هســتیم و
قــدرت متمرکــز جــای خــود را بــه اشــکال مختلــف حکمرانــی داده کــه در آن ،اقتــدار رســمی هــم بــه
نهادهــای فراملــی و هــم بــه دولتهــای منطقـهای و محلــی واگــذار شــده اســت 5.امــروزه تمرکززدایــی،
یکــی از شــاخصهای کاهــش فاصلــه قــدرت بــه شــمار م ـیرود .طبــق گــزارش ســازمانهایی چــون
بانــک جهانــی ،توجــه بــه تمرکززدایــی ،اســتراتژی توســعه محســوب میشــود 6.تمركززدایــی بــا نزدیــك
كــردن دولــت بــه مــردم میتوانــد در كاهــش ناكارآمــدی دولــت و توســعه دموکراســی تأثیــری مثبــت
داشــته باشــد .رابطــه میــان تمركززدایــی و دموكراســی ،رابط ـهای دوطرفــه اســت ،بــهگون ـهای كــه از
یــك طــرف ،تمركززدایــی میتوانــد شــرایط گســترش دموكراســی را در ســطح جامعــه فراهــم آورد و از
طــرف دیگــر ،بــرای موفقیــت سیاس ـتهای تمركززدایــی بایــد حداقلــی از ســطح دموكراســی فراهــم
7
شــده باشــد.
1

1-Globalisation.
2-Decentralisation.
3-Smith, D. & Enid Wistrich, Devolution and Localism in England, Farnham: Ashgate Publishing, 2014, p. 2 .

 .4رضایــیزاده ،ملیحــه« ،مطالعــه تطبیقــی حکومتهــای محلــی انگلســتان ،فرانســه ،ایــران» ،رســاله دوره
دکتــری ،رشــته حقــوق عمومــی ،دانشــکده حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی ،1390 ،ص .3
5-Cheema, D. S. & Dennis A. Rondinelli, From Government Decentralisation to Decentralised Governance, Decentralising Governance: Emerging Concepts and Practice, Washington DC: Ash Institute for Democratic Governance
and Innovation/ Brookings Institution Press, 2007, p. 3
6-Barankay, I. & Ben Lockwood, “Decentralization and the Productive Efficiency of Government: Evidence from
Swiss Cantons”, Journal of Public Economics, 2007, Vol. 91, Paper No. 2477, p. 19

 .7معلمــی ،مــژگان« ،تأثیــر توانمنــدی و كارآمــدی دولتهــای محلــی بــر اجــرای سیاســت تمركززدایــی»،
دوفصلنامــه اقتصــاد تطبیقــی ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ،ســال چهــارم ،1396 ،شــماره  ،2ص .87
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در حــال حاضــر ،دولتهــای یکپارچــه در جهــان فراواننــد ،ولــی ریشــه و ایــده شــکلگیری آنهــا
بــه ســازماندهی ســرزمینی دولــت فرانســه توســط ناپلئــون در اوایــل ســده نوزدهــم برمیگــردد .نظــام
تمرکززدایــی در ایــن دولتهــای یکپارچــه نیــز از نظــام فرانســه پیــروی میکنــد؛ زیــرا تاریخچــه
شــکلگیری قدرتهــای محلــی بــه انقــاب فرانســه برمیگــردد .فرانســه ،الگــو و پیشــرو نظــام
تمرکززدایــی اســت ،بــه گون ـهای کــه امــروزه میتــوان از «الگــو یــا رویکــرد فرانســوی» تمرکززدایــی
ســخن گفــت .شــاخصه اصلــی رویکــرد فرانســه بــهعنــوان یکــی از کشــورهای شــاخص اروپایــی و نظــام
حقوقــی رومــی ژرمنــی ،نــگاه خوشبینانــه بــه اقتــدار دولتــی و ســازمان مرکــزی در فرهنــگ حقوقــی
سیاســی آن اســت کــه باعــث بــروز گرایــش قویتــر بــه تمرکزگرایــی در آن شــده اســت .بــه دیگــر
ســخن ،الگــوی فرانســوی بیشتــر تمرکزگراســت و دغدغــه حفــظ اقتــدار مرکــزی را دارد .در ایــن
رویکــرد ،تأکیــد زیــادی بــر وحــدت ملــی صــورت میگیــرد و بــا اینکــه در پــی توســعه اداره مرکــزی
1
مقتــدر اســت ،بــه تمرکززدایــی نیــز تــن میدهــد.
امــروزه بــا بررســی ســاختار و سیاســتهای حاکــم بــر بســیاری از دولتهــای توســعهیافته
میتــوان فــارغ از دســتهبندیهای ســنتی ،از دســتهبندی دیگــری ســخن گفــت کــه بــر اســاس آن،
اشــکال حقوقــی دولتهــا بــر مبنــای تمرکــز داشــتن یــا نداشــتن آنهــا در امــور اداری ،سیاســی و
محلــی تعییــن میشــود .بــه دیگــر ســخن ،امــروزه تمرکــز داشــتن یــا نداشــتن ،تعیینکننــده شــکل
حقوقــی یــک دولــت ـ کشــور اســت .اشــکال حقوقــی دولتهــا را از منظــر تمرکــز داشــتن یــا نداشــتن
میتــوان در دو دســته کلــی دولتهــای متمرکــز و دولتهــای نامتمرکــز دســتهبندی کــرد کــه ایــن
دو دســته کلــی بــه دو گونــه سیاســی و اداری تقســیم میشــوند.
بــا وجــود ایــن دســتهبندی شــاید بتــوان اذعــان کــرد کــه در دنیــای امــروز بــه ازای هــر دولــت ـ
کشــور ،یــک رهیافــت نســبت بــه تمرکززدایــی وجــود دارد .ایــن ســخن بــه آن معناســت کــه هــر دولــت
بــا توجــه بــه ســاختار ســرزمینی ،ترکیــب قومــی و نــژادی و مذهبــی خــود ،سیاسـتهای تمرکززدایــی
را در ســطح کشــور اجــرا میکنــد کــه از آن بــه نامهــای «منطقهگرایــی» یــا «فدرالیســم» یــاد
میشــود.
ـس همــه ایــن سیاسـتهای گوناگــون و متنــوع ،در نهایــت ،بــه یــک الگــو یــا رهیافــت مــادر
در پـ ِ
میرســیم و همانگونــه کــه اشــاره شــد ،یکــی از ایــن الگوهــای مــادر ،مــدل فرانســوی اســت .افــزون
بــر ایــن الگــو ،میتــوان از الگــوی مهــم دیگــری بــه نــام الگــو یــا رهیافــت کامنالیــی ســخن بــه میــان
آورد کــه بریتانیــا ،ســردمدار آن اســت و از آن بــه نــام «الگــوی بریتانیایــی تمرکززدایــی» میتــوان یــاد
کــرد .بــه دیگــر ســخن ،کامـنال بــا نــام بریتانیــا عجیــن شــده اســت و ایــن دو از هــم جداییناپذیرنــد.
موضــوع اصلــی ایــن پژوهــش ،بررســی پیشــینه ،ریشــهها ،ســاختار ،حــدود صالحیتهــای
 .1واعظــی ،ســید مجتبــی و ســارا فدایــی« ،مطالعــه تطبیقــی الگوهــای عــد م تمرکــز در فرانســه ،انگلســتان و

امریــکا بــا نگاهــی کوتــاه بــه ایــران» ،دوفصلنامــه حقــوق اساســی ،ســال چهاردهــم ،1396 ،شــماره  ،28صــص ،121
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واگذارشــده بــه واحدهــای محلــی و ویژگیهــای تمرکززدایــی در بریتانیاســت .پرســش اصلــی تحقیــق
حاضــر ایــن اســت کــه تمرکززدایــی در بریتانیــا بــه چــه صورتــی ســامان یافتــه اســت و ویژگیهــای آن
چیســت؟ ایــن تحقیــق بــه دو گفتــار تقســیم شــده اســت .نخســت ،چارچــوب نظــری تحقیــق (گفتــار
ـی تمرکززدایــی (گفتــار دوم) خواهیــم پرداخــت.
یکــم) تبییــن میشــود و ســپس بــه رهیافــت بریتانیایـ ِ

گفتار یکم ـ چارچوب نظری
بند یکم ـ دالیل انتخاب بریتانیا

در كشــورهای كامـنال بــهویــژه بریتانیــا كــه تمایــل اصلــی فرهنــگ حقوقــی و سیاســی آنهــا بــه
ســوی حقــوق و آزادیهــای فــردی و محلــی اســت و از نظــر ســنتی ،بــه قــدرت مركــزی اعتمــاد چندانــی
نشــان ندادهانــد ،زمینههــای تمرکززدایــی همــواره قویتــر بــوده اســت 1.بریتانیــا از نظــر نظــام حقوقــی
و ب ـ ه ویــژه ســاختار حقــوق اساســی ،ویژگیهــای منحصــر بــهفــردی دارد ،ماننــد اینکــه:
 .1نظــام حقوقــی حاکــم بــر بریتانیــا ،نظــام کامنالســت کــه پیچیدگیهــای خــاص خــود را دارد و
موجــب پیچیــده شــدن نظــام تمرکززدایــی ایــن دولــت ـ کشــور نیــز شــده اســت.
 .2بریتانیا برخالف دیگر دولت ـ کشورها قانون اساسی مد ّون ندارد.
 .3بــه لحــاظ نظــری ،قانــون مصــوب پارلمــان بریتانیــا بــر تمامــی شــئون کشــور حاکــم اســت و
امــکان تغییــر ،اصــاح و لغــو هــر قانــون دیگــری را دارد .در واقــع ،اصــل «حاکمیــت پارلمانــی» 2،اصــل
بنیادیــن قانــون اساســی بریتانیاســت.
بــه ایــن ترتیــب ،ایجــاد یــا انحــال هــر گونــه دولــت یــا مجلــس محلــی و تعییــن حــدود اختیــارات
ت آنهــا در اختیــار پارلمــان وستمینســتر قــرار دارد و ایــن موضــوع در قانــون اساســی
و صالحیــ 
نامــد ّون بریتانیــا تضمیــن شــده اســت .بــه دیگــر ســخن ،حاکمیــت در بریتانیــا ،نــه از توابــع آن ،بلکــه از
زمــان انقــاب شــکوهمند  ،1688از دو نهــاد ســلطنت و پارلمــان ریشــه میگیــرد .دکتریــن حاکمیــت
مطلــق پارلمانــی از ویژگیهــای بدیهــی زندگــی سیاســی بریتانیاســت .در نظریههــای کالســیک قانــون
اساســی بریتانیــا ،چنیــن جنبههایــی بــهعنــوان ویژگیهــای دیرینــه ـ اگــر نــه ابــدی ـ از زندگــی
بریتانیاییهــا شــناخته میشــود .دایســی میگویــد« :دو ویژگــی عمــده از زمــان پیــروزی نورمنهــا
جــزو شــاخصههای اصلــی نهادهــای سیاســی بریتانیــا بــوده اســت ...نخســتین ویژگــی ،قــدرت مطلــق
ی چــونو چــرای دولــت مرکــزی در سراســر کشــور [اســت] ...و ویژگــی دوم کــه بــا ویژگــی
یــا برتــری بـ 
3
نخســت ارتبــاط تنگاتنگــی دارد ،حاکمیــت یــا برتــری قانــون اســت».
 .1همان ،ص .144
2-Parliamentary Sovereignty.
3-Weir, S. & David Beetham, Political Power and Democratic Control in Britain, London: Routledge, 1999, p. 34.
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بنــا بــر ایــن ،ویژگیهــای خــاص نظــام حقوقــی ،حقــوق اساســی و اداری بریتانیــا ،در کنــار
عناصــری همچــون قومیــت ،نــژاد و فرهنــگ بــه متمایــز شــدن نظــام تمرکززدایــی آن از مدلهــای
ـدی کــه میتــوان گفــت تمرکززدایــی در بریتانیــا
رایــج در سراســر دنیــا منجــر شــده اســت ،تــا حـ ّ
دارای الگویــی خــاص و منحصــر بــهفــرد اســت کــه در ادبیــات حقوقــی داخلــی توجــه چندانــی بــه
آن نشــده اســت.

بنــد دوم ـ وحــدت انضمامــی؛ تمرکزگرایــی سیاســی یــا تمرکززدایــی
اداری؟

دولــت بــا وحــدت انضمامــی ،مفهومــی اســت کــه نویســندگان در ادبیــات حقــوق عمومــی ایــران آن
را ذیــل عنــوان «دولــت ـ کشــورهای یکپارچــه» قــرار داده و معــادل انگلیســی آن را «Incorporated
 »Unionشــمردهاند 1.مطابــق تعریفهــای موجــود ،دولــت بــا وحــدت انضمامــی ،دولتــی اســت
کــه قــوه قانونگــذاری واحــدی دارد ،ولــی قوانیــن همــه مناطــق کشــور یکســان و مشــابه نیســت.
قانونگــذار بــر حســب موقعیــت و اوضــاع اجتماعــی و سیاســی برخــی مناطــق کشــور و بــر پایــه قانــون
خاصــی ،نوعــی خودگردانــی و اســتقالل اداری و اســتقالل تقنینــی در بســیاری از امــور محلــی اعطــا
میکنــد .ایــن اســتقالل بــهگونــهای نیســت کــه بــه وحــدت فرماندهــی و سیاســی کشــور آســیب
بزنــد 2.بــه بــاور ایــن نویســندگان ،تنهــا نمون ـهای کــه بــرای ایــن نــوع از اشــکال حقوقــی در دولــت
ـ کشــورهای یکپارچــه پیچیــده میتــوان ذکــر کــرد ،کشــور بریتانیاســت .برخــی از نویســندگان
میگوینــد کــه در فرانســه نیــز بــه شــکل خفیفتــری در قیــاس بــا بریتانیــا ،شــاهد نظــام وحــدت
3
انضمامــی هســتیم.
بــا جس ـتوجو و بررســی در ادبیــات حقوقــی خارجــی بــه ویــژه ادبیــات جدیــد ،چنیــن مفهومــی
ـد یــک اشــاره باقــی
ـ دس ـ 
ت کــم بــا ایــن معــادل ـ بــهنــدرت یافــت شــده اســت و بیشتــر در حـ ّ
میمانــد و ماننــد نظــام حقوقــی داخلــی ،اجماعــی بــر ســر شــکل حقوقــی دولــت ـ کشــور بریتانیــا
وجــود نــدارد .در برخــی متــون جدیدتــر انگلیس ـیزبان ،دولــت ـ کشــور بریتانیــا ،دولتــی منطقهگــرا
توصیــف شــده اســت .تعریفهــای موجــود از وحــدت انضمامــی در ادبیــات حقوقــی داخلــی نیــز بــا
تعریفهــای موجــود از منطقهگرایــی تفــاوت چندانــی ندارنــد.

 .1بــرای نمونــه نــک :قاضــی شــریعتپناهی ،ابوالفضــل ،بایســتههای حقــوق اساســی ،تهــران :میــزان ،چــاپ چهــل و
پنجــم ،1391 ،پاورقــی ص 84؛ موســیزاده ،رضــا ،حقــوق اداری ،تهــران :میــزان ،چــاپ شــانزدهم ،1393 ،پاورقــی ص .92

 .2طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اساسی ،تهران :میزان ،1386 ،ص .42

 .3بــرای نمونــه نــک :قاضــی شــریعتپناهی ،پیشــین ،پاورقــی ص 84؛ عباســی ،بیــژن ،حقــوق اداری ،تهــران :دادگســتر،
چــاپ دوم ،1390 ،ص .78
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بــهراســتی ،در تقســیمبندیهای مربــوط بــه تمرکزگرایــی و تمرکززدایــی ،شــکل حقوقــی دولــت
بریتانیــا در کــدام یــک از دســتههای دولــت ســاده یــا مرکــب قــرار میگیــرد؟ آیــا همچــون نظــر
برخــی صاحبنظــران ،شــکل آن هماننــد منطقهگرایــی ،گون ـهای از تمرکزگرایــی سیاســی و بــهطــور
همزمــان ،یکــی از اشــکال تمرکززدایــی اداری و متعاقــب آن ،دولتــی یکپارچــه اســت یــا اینکــه آن
را بایــد دولتــی مرکــب بدانیــم؟
بیتردیــد ،همــانگونــه کــه از اختــاف دیــدگاه میــان صاحبنظــران خارجــی پیداســت ،یافتــن
پاســخی قطعــی بــرای ایــن پرســش چنــدان آســان نیســت .بــرای پاســخگویی بــه ایــن پرســش
الزم اســت کــه در بخــش بعــدی بــه بررســی ســاختار تمرکززدایــی در بریتانیــا و حــدود صالحیــت
اعطایــی بــه واحدهــای محلــی بپردازیــم .مفــروض مــا ایــن اســت کــه وحــدت انضمامــی نیــز نوعــی
تمرکززدایــی اداری و در عیــنحــال ،ضعیفتریــن شــکل تمرکــز سیاســی اســت .حتــی ضعیفتــر از
منطقهگرایــی و در طیــف تمرکــز سیاســی ،پــس از وحــدت انضمامــی ،تمرکززدایــی سیاســی و در پــی
آن ،فدرالیســم قــرار میگیــرد.

گفتار دوم ـ رهیافت بریتانیایی به تمرکززدایی
بند یکم ـ تمرکززدایی در بریتانیا؛ Decentralizationیا Devolution؟

تمرکززدایــی در ادبیــات حقوقــی بریتانیــا بــا واژه « »Devolutionعجیــن شــده اســت .مطابــق
تعریــف فرهنــگ واژگان سیاســی پنگوئــن 1،بــه فرآینــد انتقــال قــدرت از دولــت مرکــزی بــه دولتهــای
3
مــادون آن یــا دولتهــای منطقــهای و محلــی »Devolution« ،اطــاق میشــود 2.جــان هاپکینــز،
ـال انگلســتان میگویــد ،Devolution« :واژهای اســت کــه در بریتانیــا بــرای
اســتاد حقــوق دانشــگاه هـ ِ
توصیــف یــک پدیــده متمایــز اروپایــی بــه کار مـیرود کــه بــه  Decentralizationـ یعنــی تمرکززدایــی
4
و اعطــای اختیــارات بــه واحدهــای محلــی ـ شــناخته میشــود».
شــاخصه اصلــی « ،»Devolutionتمرکززدایــی در امــور تقنینــی اســت؛ خــواه قــدرت قانونگــذاری
نخســتین 5و خــواه ثانویــه 6باشــد 7.قوانیــن نخســتین ،قوانینــی هســتند کــه از یــک منبــع و مرجــع
1-Penguin Dictionary of Politics.
2-Deacon, R., Devolution in the United Kingdom, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012, p. 2.
3-John Hopkins.
 4-Hopkins, J., Devolution in Contect: Regional, Federal & Devolved Government in the Member States of the Euro� .
pean Union, London: Cavendish Publishing, 2002, p. 17
5-Primary Legislation.
6-Secondary Legislation.
7-Bradbury, J., Devolution, Regionalism and Regional Development; The UK Experience, NewYork: Routledge Publications, 2008, p. 3

96

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

قانونگــذاری سرچشــمه میگیرنــد و مرجــع دیگــری در فرآینــد تصویــب آن دخالتــی نــدارد 1.از
ن گونــه برمیآیــد کــه تمرکززدایــی در بریتانیــا ،متمایــز از الگوهــای رایــج
تعبیرهــای پیشگفتــه ای ـ 
در میــان دیگــر دولــت ـ کشورهاســت؛ چــون چنانکــه پیشتــر اشــاره شــد ،اگــر تمرکززدایــی را
معــادل واژه « »Decentralizationبدانیــم ،در ایــن معنــا ،در ادبیــات حقوقــی جهــان ،تنهــا اختیــارات
اداری و اجرایــی بــه واحدهــای محلــی اعطــا میشــد .ایــن در حالــی اســت کــه در بریتانیــا ،صحبــت از
« »Devolutionبــه معنــای ســپردن قــدرت تقنینــی ـ عــاوه بــر قــدرت اداری و اجرایــی ـ در بســیاری
از امــور محلــی بــه ملتهــای تشــکیلدهنده پادشــاهی متحــد اســت.
بنــا بــر ایــن ،بــه نظــر میرســد کــه الگــوی تمرکززدایــی بریتانیــا عــاوه بــر تفویــض اختیــارات
اداری و اجرایــی بــه واحدهــای تشــکیلدهنده ،بــر پایــه ســپردن قــدرت قانونگــذاری ،اجرایــی،
مالیاتــی و سیاســتگذاری در امــور محلــی بــه ایــن واحدهــا شــکل گرفتــه اســت .در واقــع،
« ،»Devolutionیکــی از گونههــای « »Administrative Decentralizationـ بــه معنــای تمرکززدایــی
اداری ـ و شــاید عالیتریــن و باالتریــن ســطح آن باشــد 2.در ایــن روش ،از تمرکززدایــی اداری کــه بــه
آن« ،قدرتســپاری» یــا «اختیارســپاری» نیــز اطــاق میشــود 3،ایــن امــکان بــرای ملتهــا فراهــم
میآیــد تــا متناســب بــا شــرایط خــود ،بــه طرحریــزی و شــکل دادن قوانیــن محلــی ســرزمین
4
خویــش دســت بزننــد.
برخــی صاحبنظــران ،اختیارســپاری را بــه صراحــت ،یــک عمــل قانــون اساســی دانســتهاند کــه
شــامل انتقــال وظایــف فعلــی وزیــران و پارلمــان بــه یــک نهــاد انتخابــی محلــی بــر اســاس معیــار
جغرافیایــی اســت 5.مشــخصه اصلــی اختیارســپاری ،تمرکززدایــی در حــوزه قانونگــذاری اعــم از
اختیــارات قانونگــذاری نخســتین یــا ثانویــه اســت .در مــورد اخیــر ،اختیــارات نخســتین بــا پارلمــان
اســت ،امــا اختیــارات ایجــاد قوانیــن ثانویــه از طریــق ابزارهــا و فرمانهــای قانونــی واگــذار میشــود.

بند دوم ـ سیر تطور و مؤلفههای تمرکززدایی در بریتانیا

رونــد تمرکززدایــی ،واکنــش دولــت بریتانیاســت بــه نیازهــای برآمــده از واقعیــت چندملیتــی بــودن
و تکثــر فرهنگــی و نــژادی ایــن كشــور 6.چــون ایــن كشــور از وحــدت همزمــان و آزادانــه ملتهــای
1-Deacon, op.cit, p. 76.

 .2بوچانــی محمدحســین ،الهــام نظــری و نازنیــن دلنــواز« ،واکاوی نهــادی ـ حقوقــی قدرتســپاری بــه مدیریــت
محلــی در ایــران» ،مجلــه پژوهشهــای جغرافیــای سیاســی ،ســال ســوم ،1397 ،شــماره  ،1ص .64

 .3خوبروی پاک ،محمدرضا ،تمرکززدایی و خودمدیری ،تهران :چشمه ،چاپ اول ،1384 ،ص .137

4-Deacon, op.cit, p. 4.
5-Bogdanor, V., Devolution in the United Kingdom, Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 2.
6-Greer, S., Devolution and Social Citizenship in the UK, London: The Policy Press; University of Bristol, 2009, p. 73.
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برداشت بریتانیایی
از تمرکــز زدایی

داخــل آن بــه وجــود نیامــده اســت ،همــه ایــن ملیتهــا بــه یــك نســبت ،هویــت بریتانیایــی بــرای
خــود قائــل نیســتند و بــا آن احســاس یگانگــی نمیكننــد 1.هــر یــک از ســرزمینهای عضــو پادشــاهی
متحــد تقریبـاً از همــان آغــاز اتحــاد خــود بــر مبنــای اختالفــات و تمایــزات فرهنگــی ،هویتــی ،قومــی،
نــژادی و مذهبــی بــه دنبــال کســب درجــهای از خودگردانــی بودنــد کــه بــر اســاس آن بتواننــد
سرنوشــت و زمــام امــور خــود را در بســیاری از موضوعــات داخلــی بــه دســت بگیرنــد.
2
ایــن امــر بـ ه ویــژه از اواخــر ســده نوزدهــم میــادی و بــا «جنبــش خودگردانــی ایرلنــد» شــدت
بیشتــری گرفــت .درگیریهــا در ایرلنــد شــمالی ناشــی از تاریــخ حکومــت بریتانیــا ،دشــمنی
تاریخــی میــان کاتولیکهــا و پروتســتانها و تالشهــای مختلــف سیاســی و نظامــی بــرای یکــی
کــردن ایرلنــد شــمالی بــا باقــی جزیــره ایرلنــد بــود .پــساز آن ،رفتــهرفتــه ،اســکاتلند و ولــز (البتــه
بــا شــدت کمتــری در قیــاس بــا ایرلنــد و اســکاتلند) نیــز خواســتهها و تمایــات خــود را مبنــی بــر
داشــتن نهادهــای قانونگــذاری و اجرایــی مســتقل از بریتانیــا بــا صدایــی رســاتر از گذشــته مطــرح
کردنــد .حتــی انگلســتان نیــز از ایــن موضــوع مســتثنا نبــود.
بیتردیــد ،مســئله هویــت فرهنگــی و ملــی در زمینــه اختیارســپاری از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت؛ چــون فرهنــگ در ســتون فقــرات دولــت ـ ملــت قــرار دارد .بــهطــور کلــی ،اجمــاع وجــود دارد
کــه تعــداد کمــی از مــردم بریتانیــا کــه خــارج از ســرزمین انگلســتان زندگــی میکننــد ،احســاس
واقعــی هویــت بریتانیایــی دارنــد و در عــوض ،خــود را بــه ملیتهــای ســازندهای کــه در آن زندگــی
میکننــد ،نزدیکتــر میداننــد .همیــن نکتــه ،شــاید یکــی از تفاوتهــای مهــم بریتانیــا بــا دیگــر
دولتهــای چندملیتــی باشــد.
بــرای نمونــه ،در کانــادا و اســپانیا بــهعنــوان دو کشــور چندملیتــی ،در کنــار یــک یــا چنــد هویــت
ملــی اقلیــت ،هویــت ملــی غالــب در دیگــر نقــاط دولــت نیــز بـ ه عنــوان یــک هویــت دولتــی (کانادایــی؛
اســپانیایی) مضاعــف میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه هویــت ملــی غالــب در بریتانیــا بــه طــرز
ی بــودن
نامحسوســی ترکیبــی اســت از هویــت یــک ملــت مــادون دولــت ( )sub-stateیعنــی انگلیس ـ 
و یــک هویــت دولتــی ( )stateیعنــی بریتانیایــیبــودن .البتــه ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه مســئله
ترکیــب و اختــاط هویتهــای فرهنگــی یــا درهمآمیختــ ه در کانــادا ،اســپانیا و دیگــر دولتهــای
چندملیتــی وجــود نــدارد .فقــط بایــد اشــاره کــرد کــه ترکیبــات هویتــی از نظــر ماهیــت ،از دولتــی بــه
دولــت دیگــر بســیار متفــاوت اســت.
توجــه بــه ایــن ســطح از ویژگــی بســیار مهــم اســت؛ زیــرا ایــن الگوهــای هویتــی متمایــز ،مــا را
نســبت بــه خواســتههای مشــروطهخواهانه بســیار متفاوتــی کــه در میــان ملتهــای مــادون دولــت
1-Smith, D. & Enid Wistrich, Devolution and Localism in England, Farnham: Ashgate Publishing, 2014, p. 32.
2-Irish Home Rule movement.
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وجــود دارد ،آگاه میســازد .نظرســنجیهایی کــه بــهطــور منظــم انجــام میشــوند ،بیانگــر آن اســت
کــه وقتــی از مــردم دربــاره ملیــت آنهــا ســؤال میشــود ،آنهــا بیشتــر ،خــود را اســکاتلندی یــا ولــزی
1
میداننــد تــا بریتانیایــی .ایــن ملتهــا نیــز بــه دنبــال تعریــف فرهنگهــا و ارزشهــای خــود هســتند.
از آغــاز ســده بیســتم ،بریتانیایــیبــودن بـ ه عنــوان یــک هویــت ملــی و فرهنگــی بــر اثــر بســیاری از
حــوادث و تغییــرات تضعیــف شــده اســت .آنتونــی هیــت 2،اســتاد دانشــگاه آکســفورد در یکــی از تألیفــات
خــود ،ایــن دالیــل را بــرای تضعیــف هویــت فرهنگــی بریتانیایــی ذکــر کــرده اســت:
 .1مـ ِ
ـرگ امپراتــوری بریتانیــا کــه در نتیجــه از دســت دادن نفــوذ آن و توقــف بـ ه عنــوان یــک قــدرت
جهانــی بود؛
 .2کاهش نقش و جایگاه مذهب پروتستان در زندگی روزمره مردم بریتانیا؛
 .3پایــان جنگهــای جهانــی اول و دوم کــه ملــت بریتانیــا را علیــه یــک دشــمن مشــترک گــرد هــم
آورده و موجــب اتحــاد و همدلــی مــردم شــده بــود؛
 .4افــول اقتصــادی پــس از جنــگ کــه زوال امپراتــوری بریتانیــا را ب ـ ه عنــوان یــک کشــور بــزرگ
تولیدکننــده رقــم زد؛
 .5پایــان یگانگــی بریتانیــا در برخــی حوزههــا بــه دلیــل گســترش دموکراســی پارلمانــی ،آزادیهــای
مدنــی و دولتهــای رفــاه در سراســر جهــان غــرب و ســپس فراتــر از آن؛
 .6ظهــور ملیگرایــی انگلیســی ،ایرلنــدی ،ولــزی و اســکاتلندی کــه باعــث تضعیــف حــس عمومــی
بریتانیایــیبــودن شــد؛
 .7حرکــت اروپــا بــه ســمت یکپارچگــی بیشتــر و تبدیــلشــدن بریتانیــا بــه یــک کشــور اروپایــی
بــا تمرکــز بــر اروپایــی شــدن؛
 .8جهانــیشــدن رســانهها کــه ســلطه فرهنــگ و ارزشهــای امریکایــی را بــه همــراه داشــت و
متعاقــب آن ،موجــب تنــزل ارزشهــای فرهنگــی بریتانیایــی در جهــان گردیــد؛
 .9کاهــش نقــش مقــام ســلطنت بــ ه عنــوان نهــادی کــه ملتهــا را بــه هــم پیونــد میدهــد و
3
میهنپرســتی مرتبــط بــا آن.
بــا ایــنحــال ،تمرکززدایــی در بریتانیــا نبایــد بـ ه عنــوان جنبــش یــا جریــان مبتنــی بــر قومیتگرایی
و هویــت فرهنگــی صــرف ،بــدون توجــه بــه دالیــل اقتصــادی پنداشــته شــود .هویــت فرهنگــی و ملــی
بــهتنهایــی نمیتوانــد عامــل پیدایــش جریانهــای سیاســی شــود کــه بــه دنبــال دســتیابی بــه
4
خودگردانــی محلــی هســتند.
1-Deacon, op.cit., p. 19.
2-Anthony Heath.
3-Heath, A., The Political Integration of Ethnic Minorities in Britain, Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 93.
4-Keating, M., John Loughlin & Kris Deschouwer, Culture, Institutions and Economic Development: A study of Eight
European Regions, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2003, p. 53
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محرکهــای تمرکززدایــی در بریتانیــا بــوده و هســت .از نظــر
نابرابــری اقتصــادی ،یکــی دیگــر از ّ
اقتصــادی ،بریتانیــا یکــی از نابرابرتریــن کشــورهای اروپایــی اســت کــه در زمــان عضویــت در اتحادیــه
اروپــا در میــان کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه در «ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی» 1پــس
از کشــور اســتونی قــرار داشــت .ســطح نابرابــری درآمــد در بریتانیــا در ســه دهــه گذشــته بســیار
باالتــر از میانگیــن ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی بــوده اســت 2.آمــار همچنــان نشــاندهنده
تأثیــر نـ ه چنــدان زیــاد اختیارســپاری بــر کاهــش ســطح نابرابــری در بریتانیاســت .بــه همیــن دلیــل،
ســرزمینهای تشــکیلدهنده پادشــاهی متحــد بــهمنظــور کاهــش ســطح نابرابــری همچنــان
خواهــان دســتیابی بــه اختیــارات بیشتــر در حــوز ه مالیــات هســتند.
بــر اســاس همیــن مؤلفههــا ،مدتهاســت کــه تفاوتهــای مهمــی در شــیوه کار و اداره بخشهــای
مختلــف بریتانیــا وجــود دارد .بــرای نمونــه ،نظامهــای حقوقــی و آموزشــی جداگان ـهای در اســکاتلند
حاکــم اســت .در اواخــر دهــه  ٩٠ســده بیســتم ،رونــد تمركززدایــی در بریتانیــا پــس از بــه قــدرت
رســیدن حــزب كارگــر بــه رهبــری تونــی بلــر تحــرك تــازهای یافــت .در ســال  ،1997موضــوع انتقــال
بخشــی از قــدرت و اختیــارات پارلمــان وستمینســتر بــه ســرزمینهای تشــکیلدهنده پادشــاهی
متحــد وارد مرحلــه جدیــدی شــد .در ایــن ســال ،همهپرس ـیهایی در اســکاتلند و ولــز و بــه دنبــال
آنهــا در ســال  1998در ایرلنــد شــمالی برگــزار گردیــد کــه منجــر بــه شــکلگیری قــوای مقننــه و
مجریــه در اســکاتلند ،ولــز و ایرلنــد شــمالی شــد.

بند سوم ـ ساختار و حدود صالحیتهای دولتهای محلی در بریتانیا

اشــاره شــد کــه بــر مبنــای قوانیــن مربــوط بــه اختیارســپاری در بریتانیــا ،قــوای مقننــه و مجریــه
جداگانـهای در ســه ســرزمین اســکاتلند ،ولــز و ایرلنــد شــمالی تأســیس شــد .میتــوان گفــت ایــن نــوع
از تمرکززدایــی در نــوع خــود منحصــر بـه فــرد اســت .بــرای نشــان دادن متمایــز بــودن تمرکززدایــی در
بریتانیــا و ویژگیهــای خــاص آن بایــد بــهطــور مختصــر بــه صالحیتهــا و اختیــارات سپردهشــده
بــه قــوای مقننــه و مجریــه ایــن کشــور بپردازیــم.
ب ـ ه موجــب «قانــون اســکاتلند»( 3مصــوب  ،)1998اِعمــال قــوه مقننــه در اســکاتلند بــهصــورت
پارلمــان تکمجلســی اســت 129 .عضــو ایــن مجلــس از طریــق انتخابــات بــا آرای مــردم و بــرای
مــدت چهــار ســال انتخــاب میشــدند کــه در حــال حاضــر ،ایــن مــدت بــر اســاس «اصــاح قانــون
انتخابــات اســکاتلند» (مصــوب  4)2020بــه پنــج ســال افزایــش یافتــه اســت .پارلمــان اســکاتلند اختیــار
1-Organisation for Economic Co-operation and Development.
2-OECD, “Income inequality data update and policies impacting income distribution: United Kingdom”, February 2015,
Retrieved: www.oecd.org/unitedkingdom/OECD-Income-Inequality-UK.pdf, 3 December 2021, p. 2
3-Scotland Act.
4-Scottish Elections (Reform) Act 2020.
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قانونگــذاری در هــر موضوعــی را دارد بــه جــز موضوعاتــی کــه بــر اســاس ضمیمــه پنجــم قانــون
اســکاتلند 1از صالحیتهــای ایــن پارلمــان مســتثنا شــده و در صالحیــت پارلمــان وستمینســتر
باشــد کــه از ایــن مــوارد بــه عنــوان « »Reserved Powersیــاد میشــود.
ـناختن اصــل آزادی عملکــرد واحدهــای
ایــن روش تعییــن صالحیــت ،نشــاندهنده بــهرســمیت شـ
ِ
محلــی و «اختیــار یــا شــرط عمومــی صالحیتهــا» 2در حقــوق بریتانیاســت .ضمیمــه چهــارم قانــون
اســکاتلند (مصــوب  ،)1998فهرســت قوانینــی را تعییــن کــرده اســت کــه مجلــس اســکاتلند صالحیــت
اصــاح یــا نســخ آنهــا را نــدارد .در ایــن قانــون ،ســازوکار حــل اختــاف میــان صالحیتهــای
قانونگــذاری پارلمــان و اختیــارات قــوه مجریــه اســکاتلند نیــز پیشبینــی شــده اســت.
قــوه مجریــه اســکاتلند بــه ریاســت و مدیریــت یــک «ســر وزیــر یــا وزیــر اول» 3اداره میشــود .وی
بــه پیشــنهاد مجلــس اســکاتلند و از جانــب مقــام ســلطنت نصــب میشــود .کابینــه دولــت اســکاتلند
متشــکل از تعــدادی وزیــر 4اســت کــه بــه پیشــنهاد وزیــر اول و موافقــت پارلمــان اســکاتلند منصــوب
میشــوند .پارلمــان اســکاتلند در ســال « ،2007کمیســیون اختیارســپاری اســکاتلند» 5یــا «کمیســیون
کالمــن» 6را مأمــور بررســی قانــون اســکاتلند (مصــوب  )1998و نتایــج تمرکززدایــی در اســکاتلند
کــرد .گــزارش نهایــی کمیســیون کالمــن در تاریــخ  15ژوئــن  2009منتشــر شــد کــه بــر اســاس
ارزیابیهــای مثبــت و پیشــنهادهای آن ،قانــون ســال  1998بــهموجــب «قانــون اســکاتلند» مصــوب
 2012دچــار اصالحاتــی شــد .هــدف از ایــن اصالحــات ،اعطــای اختیــارات بیشتــر بــه مجلــس و
دولــت اســکاتلند بــود.
7
در ســال  ،2011مایــکل مــور ،وزیــر وقـ ِ
ـت اســکاتلند در کابینــه دولــت بریتانیــا در اظهارنظــری
در خصــوص الیحــه پیشــنهادی ایــن قانــون ،میــزان اختیــارات و قــدرت منتقلشــده در امــور مالــی از
دولــت مرکــزی بــه اســکاتلند در ایــن قانــون را از زمــان تشــکیل پادشــاهی متحــد تاکنــون بیســابقه
دانســت 8.در میــان عامــه مــردم و حتــی سیاســتمداران ،بیشتــر از عبــارت «دولــت اســکاتلند» ب ـه
1-Schedule.

 .2بــه فرانســوی La clause générale de compétence :و بــه انگلیســی .The General Power of Competence :بــرای مطالعــه
بیشتــر نــک :جاللــی ،محمــد« ،اصــول کلــی راهنمــای تمرکززدایــی در حقــوق فرانســه و مقایســه آن بــا حقــوق
ایــران» ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،ســال هفدهــم ،1394 ،شــماره  ،47صــص 92ـ.96
3-First Minister.

 .4در بریتانیا« ،وزیران کابینه» به جای واژه « ،»Ministerبا واژه « »Secretaryشناخته میشوند.
5-Commission on Scottish Devolution.
6-Calman Commission.
7-Her Majesty’s Principal Secretary of State for Scotland.
8-The Herald, “Commons clears transfer of powers”, 28 January 2011, Retrieved: www.heraldscotland.com/breakingnews/?mode=article&site=hs&id=N0403941296156340260A, 9 April 2020
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جــای «قــوه مجریــه اســکاتلند» اســتفاده میشــود .بــهموجــب ایــن قانــون ،قــوه مجریــه اســکاتلند بــه
طــور رســمی بــه «دولــت اســکاتلند» تغییــر عنــوان یافــت.
بــا توجــه بــه گســترش روزافــزون داعیــه اســتقاللطلبی اســکاتلند کــه موجــب برگــزاری
همهپرســی اســتقالل ایــن کشــور شــد و بــر اســاس پیشــنهادهای کمیتــه اســمیث ،در ســال  2016نیــز
قانــون اســکاتلند دیگــری تصویــب شــد کــه صالحیتهــای جدیــدی را بــه پارلمــان و دولــت اســکاتلند
اعطــا کــرد .بــر اســاس ایــن قانــون ،اســکاتلند اخیــراً بــه خودگردانــی مالــی بســیاری دسـت یافتــه کــه
اختیــار افزایــش  100درصــد مالیــات بــر درآمدهــای مرتبــط بــا شــغل همــه ســاکنان اســکاتلند را بــه
دولــت اســکاتلند میدهــد .همچنیــن بــرای نخســتین بــار ،اختیــارات و مســئولیتهای قابــلتوجهــی
در حــوزه تأمیــن اجتماعــی بــه اســکاتلند اعطــا شــده اســت.
در حــال حاضــر ،بــا توجــه بــه قوانیــن موجــود ،مهمتریــن حوزههــای باقیمانــده در صالحیــت
پارلمــان و دولــت اســکاتلند عبارتنــد از :حــوزه بهداشــت و ســامت ،آمــوزشو پــرورش ،حکومتهــای
محلــی ،مســکن ،گردشــگری ،نظــام حقوقــی ،پلیــس ،آتشنشــانی ،محیـط زیســت ،میــراث طبیعــی و
ساختهشــده ،بهــرهوری انــرژی ،ســقط جنیــن ،نفــت و گاز ســاحلی ،ورزش و هنــر ،بهداشــت و درمــان،
کشــاورزی ،جنگلبانــی و صیــد آبزیــان ،مالیــات بــر درآمــد ،مالیــات بــر حــق تمبــر و مالیــات بــر دفــن
زبالــه ،عــوارض خــروج از کشــور و برخــی جنبههــای مربــوط بــه حمــلو نقــل و تأمیــن اجتماعــی.
بــهموجــب «قانــون ایرلنــد شــمالی»( 1مصــوب  ،)1998ایرلنــد شــمالی نیــز ماننــد اســکاتلند و
ـتقل تکمجلســی بــا  90کرســی اســت .قــوه مجریــه ایــن کشــور بــا عنــوان
ولــز دارای قــوه مقننــه مسـ ِ
«شــورای ایرلنــد شــمالی» 2و بــه ریاســت یــک وزیــر اول فعالیــت میکنــد .قــوای مقننــه و مجریــه
ایرلنــد شــمالی نیــز دارای اختیــارات گســتردهای در زمینــه قانونگــذاری و اداره امــور ایــن کشــورند.
همچنیــن ایرلنــد شــمالی دارای قــوه قضاییــه نســبتاً مســتقلی از بریتانیاســت.
در ولــز ،مطابــق «قانــون حکومــت ولــز»( 3مصــوب  1998پارلمــان بریتانیــا)« ،پارلمــان ولــز» کــه
تــا پیــش از تصویــب قانــون ژانویــه ســال « 4 ،2020مجلــس شــورای ملــی ولــز» نــام داشــت ،قــوه
مقننــه تکمجلســی ایــن کشــور را تشــکیل میدهــد .ایــن مجلــس دارای  ۶۰کرســی اســت کــه
اعضــای آن را مــردم بــرای پنــج ســال انتخــاب میکننــد .قانــون حکومــت ولــز (مصــوب  )2006دچــار
اصالحاتــی شــد کــه نتیجــه آن ،اعطــای صالحیتهایــی بیشتــر بــه قــوه مقننــه و ایجــاد قــوه مجریــه
ولــز اســت .دولــت ولــز نیــز همچــون دولــت اســکاتلند تحــت ریاســت یــک وزیــر اول و تعــدادی وزیــر
اداره میشــود .مطابــق ضمیمــه هفتــم قانــون حکومــت ولــز (مصــوب  ،)2006پارلمــان ولــز ،صالحیــت
1-Northern Ireland Act.
2-Northern Ireland Assembly.
3-Government of Wales Act.
4-Senedd and Elections (Wales) Act 2020.
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ل و نقــل،
قانونگــذاری در حــدود  20حــوز ه گســترده و مهــم از جملــه توســعه اقتصــادی ،حمــ 
بهداشــت ،حکومتهــای محلــی ،مســکن ،پلیــس و آتشنشــانی را دارد .دولــت ولــز نیــز میتوانــد
لوایــح پیشــنهادی خــود را در ایــن زمینههــا بــه مجلــس ارائــه دهــد .بــر خــاف اســکاتلند ،ولــز نظــام
حقوقــی جداگان ـه نــدارد.
انگلســتان ،مرکــز ثقــل و قــدرت سیاســی بریتانیــا بــه شــمار میآیــد .مــردم ســرزمین انگلســتان
بریتانیــا نیــز احســاس نزدیكــی و همگرایــی بیشتــری بــا ملیــت بریتانیایــی دارنــد كــه بیشتــر
بــا ملیــت انگلیســی یكــی انگاشــته میشــود .همیــن امــر باع ـث شــده اســت كــه انگیــزه بــه مراتــب
كمتــری بــرای تمركززدایــی داشــته باشــند .البتــه ایــن ســخن بــه آن معنــا نیســت كــه ایــن موضــوع
هیــچ گاه مطــرح نشــده اســت .در اواخــر قــرن نوزدهــم ،تدبیرهایــی بــرای واگــذاری اختیــارات در
چ گاه بــه نتیجــه عملــی نرســید.
انگلســتان هــم صــورت گرفــت ،امــا هی ـ 
حــزب كارگــر انگلســتان از دهــه  ٧٠میــادی بــه ایــنســو در ایــن مســئله تأملهایــی کــرد،
ولــی دولــت حــزب كارگــر تونــی بلــر بــه ســه ســرزمین دیگــر اولویــت داد .لنــدن بــزرگ تنهــا اســتثنا
بــود .در همهپرســی  ،1998از تمامــی شــهروندان لندنــی خواســته شــد کــه در مــورد ایجــاد یــک
اقتــدار راهبــردی جدیــد در لنــدن بــزرگ ،انتخــاب مســتقیم شــهردار و اعضــای شــورای شــهر ،ایجــاد
ل و نقــل ،توســعه اقتصــادی ،پلیــس مســتقل ،آتشنشــانی و اورژانــس
تشــکیالت مناســب بــرای حم ـ 
نظــر بدهنــد .اجمــاع نظــر شــهروندان لندنــی بــر ایــن بــود کــه شــهردار و اعضــای شــورای شــهر،
بــهطــور مســتقیم و جداگانــه انتخــاب شــوند 1.بــر همیــن اســاس ،ب ـه موجــب قانــون «مقــام لنــدن
بــزرگ»( 2مصــوب  ،)1998نهــاد «مقــام لنــدن بــزرگ» در لنــدن ایجــاد شــد .ایــن نهــاد متشــکل
از شــهرداری و شــورای لنــدن بــزرگ اســت کــه  25عضــو دارد و اعضــای شــورا و شــهردار را مــردم
بــهصــورت مســتقیم انتخــاب میکننــد« .مقــام لنــدن بــزرگ» بــا نهادهــای ایجادشــده ناشــی از
تمرکززدایــی در اســکاتلند ،ولــز و ایرلنــد شــمالی مقایســه میشــود 3،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
اختیــارات و صالحیتهــای ایــن نهــاد در قیــاس بــا صالحیتهــای سپردهشــده بــه قــوای مقننــه و
مجریــه ایــن ســه ســرزمین بســیار محدودتــر اســت.
از نظــر حقوقــی ،حــق دخالــت در قانونگــذاری واحدهــای تشــکیلدهنده پادشــاهی متحــد از
طریــق وضــع ،نســخ یــا اصــاح قوانیــن مصــوب مجالــس آنهــا بــرای پارلمــان وستمینســتر بریتانیــا
محفــوظ مانــده اســت .بــرای نمونــه ،مــاده  28قانــون اســکاتلند (مصــوب  )1998اشــعار مـیدارد کــه
صالحیتهــای قانونگــذاری پارلمــان اســکاتلند نســبت بــه امــور داخلــی ایــن کشــور ،بــر صالحیــت
1-Sandford, M., “The Greater London Authority”, Briefing Paper, Number 058177, House of Commons, 2018, p. 4.
2-Greater London Authority Act.
3-Ibid.
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قانونگــذاری پارلمــان بریتانیــا (وستمینســتر) بــرای اســکاتلند خدشــه وارد نمـیآورد .بــا ایــن حــال،
حتــی اگــر چنیــن اعمــال قدرتــی بـه صــورت قانونــی امکانپذیــر باشــد ،در عمــل و از نظــر سیاســی،
اعمــال آن در خصــوص صالحیتهــا و اختیاراتــی کــه بــهصــورت مشــروع و از طریــق همهپرس ـیها
بــه اســکاتلند ،ولــز و ایرلنــد شــمالی ســپرده شــدهاند ،امکانپذیــر نیســت .بــه عبــارت بهتــر ،درســت
اســت کــه از اصــل حاکمیــت پارلمانــی ب ـ ه عنــوان یکــی از اصــول بنیادیــن قانــون اساســی بریتانیــا
یــاد میشــود ،امــا ویژگــی متمرکــز ایــن اصــل در عمــل تعدیــل شــده اســت 1.بــرای نمونــه ،در رونــد
تصویــب الیحــه قانــون اســکاتلند (مصــوب  ،)2012پارلمــان وستمینســتر اعــام کــرد در صورتــی بــا
تصویــب آن موافقــت خواهــد کــرد کــه ایــن الیحــه ،نخســت در پارلمــان اســکاتلند بــه تصویــب اکثریت
نماینــدگان برســد .ایــن در حالــی اســت کــه پارلمــان وستمینســتر میتوانســت آن را بــدون نیــاز بــه
تصویــب پارلمــان اســکاتلند تصویــب کنــد.
اگــر قــوای مقننــه و مجریــه هــر یــک از ســه ســرزمین تشــکیلدهنده بریتانیــا ،خــارج از
صالحیتهــای سپردهشــده بــه آنهــا عمــل کننــد ،بــر اســاس قاعــده « ،»Ultra viresاعمالشــان
گرفتــن تصمیــم و اقــدام دولتهــای مــادون تحــت
تحــت نظــارت قضایــی قــرار میگیــرد .قــرار
ِ
شــمول ایــن قاعــده نشــاندهنده ماهیــت اداری و نــه سیاســی تصمیــم آنهاســت .ســؤالی کــه پاســخ
روشــنی بــرای آن وجــود نــدارد ،ایــن اســت کــه اگــر قــوه مقننــه هــر یــک از ســه ســرزمین ،قانونــی
در حــوزه صالحیــت خویــش وضــع کنــد کــه بــا قانــون مصــوب پارلمــان بریتانیــا ـ خــواه همزمــان و
خــواه بــا تقــدم یــا تأخــر زمانــی ـ در تعــارض باشــد ،کــدامیــک از ایــن قوانیــن معتبــر خواهنــد بــود؟
در نظامهــای فــدرال ،در چنیــن مــواردی ،تحــت شــرایطی معمــوالً بــه قانــون فــدرال تفــوق
میدهنــد ،امــا در بریتانیــا ،ســازوکار مشــخصی بــرای حــل ایــن معضــل وجــود نــدارد 2.بــه بــاور برخــی
صاحبنظــران ،چــون قانــون مصــوب قــوه مقننــه ایــن ســه ســرزمین از نــوع قانونگــذاری ثانویــه
اســت یعنــی اختیــار قانونگــذاری ایــن نهادهــا از نهــاد دیگــری ریشــه میگیــرد کــه همــان پارلمــان
بریتانیاســت ،در چنیــن حالتــی ،قانــون مصــوب وستمینســتر بــر قانــون متعــارض بــا آن برتــری
دارد .ایــن عقیــده درســت نیســت؛ چــون بــهاســتثنای ولــز ،قــوای مقننــه اســکاتلند و ایرلنــد بــه
موجــب قوانیــن و اســناد موجــود در بیشتــر مــوارد و حوزههــای در صالحیــت خــود دارای صالحیــت
قانونگــذاری نخســتین هســتند 3.بــه نظــر میرســد کــه پاســخ درســت و عملــی بــه ایــن پرســش
آن اســت کــه بــر اســاس دکتریــن نســخ ضمنــی ،قانــون مؤخــر ،قانــون مقــدم را نســخ میکنــد و بــر
آن رجحــان دارد.
1-Bogdanor, V., Devolution in the United Kingdom, Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 153.
2-Trench, A., Devolution and power in the United Kingdom, Manchester: Manchester University Press, 2007, p. 67.
3-Winetrobe, B., “Scottish Devolved Legislation and the Courts”, Public Law, 2002, No. Autumn 2002, p. 21.
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بند چهارم ـ ویژگیهای تمرکززدایی در بریتانیا

بــر مبنــای آنچــه تاکنــون بیــان شــد ،میتــوان گفــت کــه مهمتریــن ویژگیهــای تمرکززدایــی
در بریتانیــا چنیــن اســت:
 .1نامتقارن بودن
تمرکززدایــی در بریتانیــا دارای ماهیــت «نامتقــارن» اســت کــه زمینهســاز چالشهــا و مشــکالتی
جــدی اســت.تقــارن نداشــتن بــه معنــای نامتــوازن و یکســان نبــودن صالحیتهــا و اختیــارات
ّ
سپردهشــده بــه واحدهــای محلــی از نظــر کیفــی و زمانــی اســت یعنــی رونــد واگــذاری اختیــارات بــه
طــور همزمــان در همــه ســرزمینهای بریتانیــا جریــان نــدارد و شــیوه واگــذاری و میــزان آن نیــز در
هــر ســرزمین بســیار متفــاوت اســت.
نبــود تقــارن زمانــی در رونــد تمركززدایــی در بریتانیــا بــا سیاســت واگــذاری اختیــارات دولــت
بلــر تــا انــدازه زیــادی برطــرف گردیــد و قوانیــن مربــوط بــه تمرکززدایــی بــرای نخســتین بــار وارد
بســتر كلــی نهــادی و قانــون اساســی شــد .بــا ایــن حــال ،ایــن کار بــرای برطــرف کــردن نامتقــارن
بــودن كیفــی کفایــت نمیكنــد .در بریتانیــای کنونــی ،حــدود اختیــارات و صالحیتهــای اعطایــی
بــه اســکاتلند ،بیشتــر از ایرلنــد شــمالی و بــه ایرلنــد شــمالی ،بیشتــر از ولــز اســت و قــدرت اصلــی
همچنــان در انگلســتان باقــی مانــده اســت .تمایــل بــه خودگردانــی بیشتــر بــرای اســکاتلند و حتــی
اســتقالل آن از بریتانیــا و نیــز مطالبــات روزافــزون ولــز و ایرلنــد شــمالی در تقابــل بــا گرایــش بــه
تمرکزگرایــی بیشتــر و حــذف نهادهــای منطق ـهای و محلــی در انگلســتان موجــب برجســتهتر شــدن
نامتقــارن بــودن تمرکززدایــی در بریتانیــا شــده اســت .ایــن تضادهــا برخــی پرسـشهای اساســی را در
2
مــورد یکپارچگــی کشــور و انحــال احتمالــی اتحــاد بریتانیــا ایجــاد میکنــد.
شــواهد بســیاری وجــود دارد كــه ممکــن اســت اتحــاد بریتانیــا بــه دلیــل ناتوانــی دولــت مركــزی در
ایجــاد تعــادل میــان تنــوع ملیتــی و حــس همبســتگی و برقــراری تــوازن و عدالــت میــان دولتهــای
محلــی دچــار فروپاشــی شــود .در واقــع ،پادشــاهی متحــد بــا عقــد قــرارداد میــان چهار ســرزمین شــکل
گرفتــه اســت .ایــن چهــار ســرزمین ،هویتهــای ملــی و گاه زبانــی متفاوتــی دارنــد .ایــن كشــور هویــت
واحــد ملــی ماننــد فرانســه یــا آلمــان نــدارد 3.شــاهد مثــال ایــن مدعــا نیــز برگــزاری همهپرســی
اســتقالل اســکاتلند در ســال  2014اســت کــه هــر چنــد بــا رأی منفــی مــردم روبـهرو شــد ،امــا اتحــاد
بریتانیــا را تــا مــرز انحــال پیــش بــرد.
1

1-Asymmetric.
2-Trench, Op.cit., p. 28.

 .3واعظزاده ،حسامالدین و یغما کعبی« ،سرنوشت اتحاد اسکاتلند و بریتانیا :هویت ملی و فرآیند واگذاری اختیارات به
اسکاتلند» ،مطالعات سیاسی ـ اجتماعی جهان ،دوره سوم ،1392 ،شماره  ،2ص .313
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عامــل مهمــی کــه تــا حــدودی از احساســات اســتقاللطلبی اســکاتلندیها در دهــه اخیــر
کاســته ،آغــاز فعالیــت پارلمــان اســکاتلند اســت کــه در رونــد تمرکززدایــی ،اختیــارات گســتردهتری
بــه ویــژه در امــور مالــی و بودجـهای نســبت بــه مجلــس ولــز و ایرلنــد شــمالی کســب کــرد .بــه همیــن
دلیــل ،در ســالهای اخیــر شــاهد بیشتــر شــدن گرایشهــای اســتقاللطلبانه در میــان ولزیهــا و
ایرلندیهــا بودیــم کــه میتوانــد از پیآمدهــای نامتقــارن بــودن تمرکززدایــی در بریتانیــا باشــد ،هــر
چنــد آتــش داعیــه اســتقاللطلبی اســکاتلندیها نیــز هرگــز خاموششــدنی نیســت.
 .2حکومــت مطلــق اصــل «حاکمیــت پارلمانــی» و عرفــی بــودن نظــام حقوقــی و
سیاســی بریتانیــا
اشــاره شــد کــه بــا وجــود واگــذاری گســترده صالحیتهــای تقنینــی در حوزههــای مختلــف بــه
مجالــس ســه ســرزمین عضــو بریتانیــا ،از نظــر حقوقــی ،پارلمــان وستمینســتر همچنــان در مــواردی
حــق انحصــاری وضــع یــا دخالــت در قانونگــذاری کشــورهای عضــو را از طریــق نســخ یــا اصــاح
قوانیــن مصــوب مجالــس ایــن کشــورها دارد .بریتانیــا قانــون اساســی مــد ّون نــدارد .بــه همیــن دلیــل،
قــوه مؤســس یــا نهــاد تعیینشــده توســط آن بــه تمرکززدایــی و واگــذاری صالحیتهــا بــه کشــورهای
عضــو دســت نــزده اســت کــه تنهــا توســط همــان نهــاد قابلیــت بازپسگیــری و انحــال داشــته باشــد.
بــهجــای آن ،اصــل «حاکمیــت پارلمانــی» ب ـ ه عنــوان اصلــی بنیادیــن بــر نظــام حقوقــی ایــن
کشــور حاکــم اســت و تمرکززدایــی در بریتانیــا از طریــق قوانیــن مصــوب پارلمــان وستمینســتر
صــورت پذیرفتــه اســت .از ایــن رو ،همیــن نهــاد امــکان دخــل و تصــرف در قوانیــن مصــوب مجالــس
محلــی یــا بازســتاندن صالحیتهــای اعطایــی را دارد .در واقــع ،تحدیدکننــده اصلــی تمرکززدایــی در
بریتانیــا ،پارلمــان وستمینســتر اســت؛ چــون هــم حــدود صالحیــت ســه ســرزمین را معیــن میکنــد
و هــم از حــق دخالــت در امــور داخلــی آنهــا از طریــق وضــع و نســخ قوانیــن برخــوردار اســت.
 .3اعطای درجه باالیی از آزادی عملکرد به واحدهای محلی
شــالوده اصلــی تمرکززدایــی ،اعطــای حجمــی از «آزادی عملکــرد» و «صالحیــت» بــه واحدهــای
محلــی اســت ،بــهگون ـهای کــه بتواننــد در امــور محلــی خــود بــا عنایــت بــه اقتضائــات ویــژه آن بــه
1
«رایزنــی»« ،گفتوگــو»« ،تصمیمســازی»« ،تصمیمگیــری»« ،مدیریــت» و «راهبــری» بپردازنــد.
ایــن آزادی عملکــرد از بــاب مدیریــت بــر امــور محلــی اســت ،نــه از بــاب حکومــت کــردن 2.بــر همیــن
 .1گرجی ازندریانی ،علیاکبر ،در تکاپوی حقوق اساسی ،تهران :جنگل ،چاپ اول ،1388 ،ص .104

 .2ناصحــی ،میثــم ،علــی فقیــه حبیبــی و کیــوان صداقتــی« ،تأملــی بــر اســتقالل واحدهــای محلــی از منظــر آرای هیئت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری» ،فصلنامــه پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،ســال ســوم ،1400 ،شــماره  ،9ص .47
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اســاس ،اصــل «آزادی اداری واحدهــای محلــی» ،یکــی از اصــول مهــم تمرکززدایــی اســت کــه در
حقــوق فرانســه ریشــه دارد و کشــورهای پیــرو الگــوی فرانســوی نیــز بــه آن پایبندنــد.
منظــور از آزادی اداری ،طبــق نظــر مِســتر ،بــهگونــهای مطالبهگــری نهادهــای محلــی اطــاق
میشــود کــه ب ـ ه نوعــی ،از نیــاز آنهــا بــه برخــی آزادیهــا در اداره امــور خــود حکایــت دارد 1.ایــن
اصــل ماننــد هــر اصــل دیگــری مطلــق و بــدون اســتثنا نیســت و محدودیتهایــی بــر آن اعمــال
میشــود .واحدهــای ســرزمینی ،واحدهــای برخــوردار از حاکمیــت نیســتند .در نتیجــه ،نمیتواننــد
ســازمان اداری ،حــدود صالحیتهــا ،منابــع مالــی و نظــام انتخاباتــی خــود را آزادانــه انتخــاب کننــد
و ســازمان دهنــد؛ زیــرا قــدرت تقنینــی از طریــق قــوه مقننــه و بـه طریــقاولــی ،قــدرت تأسیســی از
طریــق قــوه مؤســس ندارنــد .تعییــن تمــام ایــن مــوارد در صالحیــت قــوه مقنن ـهای اســت کــه خــود
تحــت نظــارت نهــاد ناظــر بــر قانــون اساســی اســت .بــه طــور کلــی ،آزادی اداری در فرانســه بــه معنــای
آزادی حکومــت کــردن نیســت .در ایــن جــا بایــد الزامـاً میــان عمــل عمومــی سیاســی و اداری تفکیــک
قائــل شــد تــا معنــای صحیــح گــزاره قبلــی بــهدرســتی و بــهروشــنی فهمیــده شــود .لویــی فــاوورو،
صاحبنظــر بــزرگ حقــوق اساســی فرانســه ایــن مســئله را بــهخوبــیچنیــن بیــان م ـیدارد« :آزادی
2
اداری بــه معنــای برخــورداری از ادارهای حاکــم نیســت».
در بریتانیــا ،واحدهــای محلــی کــه از آنهــا بــا عنــوان مجلــس و دولــت یــاد میشــود ،از آزادی
عملکــرد و صالحیتهــای بیشتــری در قیــاس بــا واحدهــای محلــی در دیگــر الگوهــای تمرکززدایــی
برخوردارنــد و صالحیتهــای تقنینــی ،اداری و اجرایــی متعــددی دارنــد .در بریتانیــا ،مقامــات محلــی
اختیــار دارنــد هــر کاری را انجــام دهنــد کــه اشــخاص حقیقــی میتواننــد انجــام دهنــد و در قوانیــن
موضوعــه نیــز منعــی بــرای آن وجــود نــدارد .ایــن موضــوع کــه بــه موجــب مــواد  1تــا  8قانــون
«محلیگرایــی»( 3مصــوب  )2011بــهصــورت رســمی وارد نظــام حقوقــی حاکــم بــر واحدهــای محلــی
در بریتانیــا شــد ،بــه عنــوان «اختیــار عمومــی صالحیتهــا» شــناخته میشــود.
بعضــی از صاحبنظــران ،بــر اســاس نظــام حقوقــی فرانســه ،میــان اصــل آزادی اداری واحدهــای
محلــی و اختیــار عمومــی صالحیتهــا قائــل بــه تفکیــک هســتند 4.بــا ایــن حــال ،بــه نظــر نگارنــدگان،
اختیــار عمومــی صالحیتهــا و اصــل آزادی عملکــرد یــا آزادی اداری واحدهــای محلــی در واقــع از
یــک جنــس هســتند و هــر دو در پــی تفکیــک میــان امــر ملــی و امــر محلــی ظهــور پیــدا میکننــد.
پــس بــه تفکیــک ایــن دو از یکدیگــر نیــازی نیســت و اجــرای درســت همزمــان آنهــا یــک نتیجــه در
پــی خواهــد داشــت :اعطــای صالحیتهــای الزم بــه واحــد محلــی بــرای اداره امــر محلــی بــدون نیــاز
 .1جاللی ،پیشین ،ص .72
 .2همان ،ص .78
3-Localism Act.

 .4نک :جاللی ،پیشین ،ص .89
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بــه احصــای ایــن صالحیتهــا در قانــون ،محــدود نشــدن ایــن صالحیتهــا از طریــق وضــع قوانیــن
متعــدد و فراتــر نرفتــن واحــد محلــی از چارچوبهــای قانونــی.
برخــاف فرانســه ،بــا بررســی ادبیــات حقوقــی بریتانیــا ،بــا چنیــن تفکیکــی روب ـهرو نمیشــویم و
میتــوان گفــت کــه در بریتانیــا ،اصــل آزادی اداری واحدهــای محلــی (بــه مفهــوم فرانســوی آن) در
دل اختیــار عمومــی صالحیتهــا جــای دارد .جالــب ایــن جاســت کــه بــر خــاف فرانســه کــه در آن،
شــرط عمومــی صالحیتهــا بیشتــر ،موضوعــی مبتنــی بــر دکتریــن اســت ،موضــوع اختیــار عمومــی
صالحیتهــا بــهصــورت رســمی وارد قوانیــن موضوعــه بریتانیــا شــده اســت.
نکتــه دیگــری کــه نشــاندهنده تمایــز ســاختار نظــام تمرکززدایــی در بریتانیاســت ،ایــن اســت کــه
انحــال پارلمــان و دولتهــای محلــی جــز از طریــق برگــزاری رفرانــدوم محلــی امکانپذیــر نیســت.
ایــن در حالــی اســت کــه بــرای نمونــه ،در اســپانیا بـه عنــوان یــک دولــت ـ کشــور منطقهگــرا ،منطقــه
کاتالونیــا تنهــا دارای اختیــارات محــدودی در زمینــه سیاســتگذاریهای فرهنگــی ،زیســتمحیطی،
ل و نقــل ،بازرگانــی و امنیتــی اســت و دولــت مرکــزی ،اختیــار انحــال دولــت و
ارتباطاتــی ،حمــ 
مجلــس کاتالونیــا را دارد .بــه همیــن دلیــل بــود کــه ماریانــو راخــوی ،نخس ـتوزیر اســپانیا ،پارلمــان
کاتالونیــا را در ســال  2017منحــل اعــام کــرد.
 .4نظام تأمین مالی منحصر به فرد
خودگردانــی مالــی ،یکــی از مهمتریــن ـ اگــر نگوییــم مهمتریــن ـ مؤلفههــای ایجــاد تمرکززدایــی
مطلــوب و اصولــی اســت کــه آزادی عملکــرد یــک واحــد محلــی را در سیاسـتگذاری و تصمیمگیــری
در امــور محلــی تضمیــن میکنــد .اگــر انتقــال مســئولیتها از دولــت مرکــزی بــا توانایــی تأمیــن
مالــی انجــام ایــن مســئولیتها مطابقــت نداشــته باشــد ،خطــر ایجــاد تمرکززدایــی تــا حــد زیــادی
خیالــی وجــود دارد .بــا ایــنحــال ،بســیاری از دولتهــای مرکــزی و محلــی در برابــر ایــن رویکــرد
مقاومــت میکننــد.
بخــش بزرگــی از بودجــه واحدهــای محلــی در بریتانیــا ،از طریــق روشــی معــروف بــه «فرمــول
بارنــت» 1تأمیــن میشــود .ایــن فرمــول ،ســازوکاری اســت کــه وزارت خزانــهداری بریتانیــا بــرای
تنظیــم خــودکار میــزان منابــع مالــی تخصیصیافتــه بــه ایرلنــد شــمالی ،اســکاتلند و ولــز بــه کار
میبــرد تــا تغییــرات در ســطوح منابــع تخصیصیافتــه بــه خدمــات عمومــی در انگلســتان (یــا در
برخــی مــوارد ،انگلســتان و ولــز) کــه وزارتخانههــای بریتانیــا در آن جــا فعالیــت میکننــد ،مشــخص
شــود .بررس ـیها نشــان میدهــد کــه فرمــول بارنــت ،یــک روش تخصیــص بودجــه منحصــر ب ـه فــرد
در دنیــای توســعهیافته اســت و هیــچ دولتــیجــز بریتانیــا از چنیــن شــیوهای بــرای تخصیــص بودجــه
1-Barnett Formula.
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بــه دولتهــای محلــی اســتفاده نمیکنــد .روش رایــج ،همــان روش نیازســنجی اســت کــه بــر اســاس
آن ،تخصیــص ســطوح منابــع بــه هــر واحــد محلــی بــر مبنــای ســنجش و ارزیابــی نیازهــا صــورت
میگیــرد ،نــه بــر اســاس تغییــرات هزینــهای در جایــی (ایالــت ،دولــت و منطقــه) دیگــر.
اســتفاده از فرمــول بارنــت در بریتانیــا موجــب وابســتگی شــدید دولتهــای محلــی بــه منابــع
و کمکهــای مالــی تخصیصیافتــه از ســوی دولــت مرکــزی شــده اســت .بــا ایــن حــال ،ویژگــی
اصلــی نظــام تأمیــن مالــی در بریتانیــا همیــنجــا مشــخص میشــود؛ چــون واحدهــای محلــی بــا
وجــود ایــن وابســتگی ،همچنــان در قیــاس بــا بســیاری از دولتهــای توســعهیافته ،از نظــر مالــی،
درجــه باالیــی از خودگردانــی را دارنــد .ایــن امــر ب ـ ه ویــژه در اســکاتلند نمــود بیشتــری دارد؛ چــون
اســکاتلند در وضــع و جمــعآوری مالیاتهــای گوناگــون بــرای خــود اختیــارات گســترده دارد کــه
روزبــهروز بــر میــزان آن افــزوده میشــود و ایــن امــر ،دســت دولــت و مجلــس اســکاتلند را بــرای
اعمــال سیاســتهای محلــی خــود بــاز میگــذارد.
 .5طراحی پایین به باال
بــا در نظــر گرفتــن بریتانیــا بــ ه عنــوان مــورد مطالعــه ایــن پژوهــش ،نکتــه قابــل توجــه نــه
تنهــا ایــن اســت کــه چهــار ســرزمین جداگانــه آن دارای پنــج گــروه بــا هویــت ملــی بســیار متفــاوت
ـدی ایرلنــد شــمالی) اســت ،بلکــه
(اســکاتلندی ،انگلیســی ،ولــزی ،بریتانیایــی ایرلنــد شــمالی و ایرلنـ ِ
در اواخــر دهــه  1990آنچــه در هــر قلمــرو پدیــد آمــد ،مجموعههــای متفاوتــی از خواســتههای
مشــروطه بــود .در پاســخ بــه ایــن خواســتهها« ،مــدل تمرکززدایــی (اختیارســپاری) بریتانیــا کــه...
بســیار متمایــز اســت ،عمدتـاً بــهصــورت پاییــن بــه بــاال طراحــی شــده اســت کــه ایــن امــر بــا توجــه
بــه اینکــه اختیارســپاری در شــرایط رســمی قانــون اساســی شــامل اعطــای اختیــارات از بــاال بــه پاییــن
1
از جانــب مرکــز اســت ،خــود ،یــک پارادوکــس اســت».
ایــن طراحــی ســاختار از پاییــن بــه بــاال ،منعکسکننــده پیچیدگیهــا و درهمتنیدگیهــای
هویتــی در بریتانیاســت .بــرای مثــال ،در طــول تاریــخ ،میــل و اشــتیاق بــه اختیارســپاری در ولــز بســیار
کمتــر از اســکاتلند بــوده اســت .ایــن واقعیــت کــه فشــار بــرای واگــذاری در گروههــای سیاســی و
مدنــی ولــز پیــش از ســال  1997بــا مخالفــت شــدید روب ـهرو شــد ،یکــی از دالیــل اصلــی ضعیــف
بــودن اختیارســپاری در ولــز اســت .در مقابــل ،اســکاتلند و ایرلنــد شــمالی کــه از درجــه خودگردانــی
باالتــری در قیــاس بــا ولــز برخوردارنــد ،همــواره بــر هویــت متمایــز خــود تأکیــد ورزیــد ه و انگیــزه
بیشتــری بــرای اختیارســپاری از خــود نشــان دادهانــد.
1-Tierney, S., “Federalism in a Unitary State: a Paradoxtoo Far?”, Regional & Federal Studies, Vol. 19, No. 2, 2009,
p. 239

109

برداشت بریتانیایی
از تمرکــز زدایی

نتیجهگیری
تمرکززدایــی پیشــینهای پــر فــراز و نشــیب دارد .فرانســه را میتــوان کشــور پیشــرو و الگــو در ایــن
ـی فرانســوی
زمینــه دانســت تــا جایــی کــه امــروزه بیشتــر کشــورهای جهــان از الگــوی تمرکززدایـ ِ
پیــروی میکننــد .چــون شــکل حقوقــی دولــت ـ کشــور بریتانیــا و تمرکززدایــی در ایــن کشــور،
از الگوهــای رایــج در دنیــا ،متفــاوت بــه نظــر میرســد ،موضــوع و پرســش اصلــی ایــن تحقیــق،
ســازماندهی تمرکززدایــی بریتانیاســت.
در ترتیبــات حقــوق اساســی بریتانیــا همــواره هــم «تغییــر» و هــم «تــداوم» وجــود داشــته اســت .از
زمــان روی کار آمــدن حــزب کارگــر در پــی انتخابــات سراســری ســال  1997تاکنــون ،شــاهد تغییــرات
ســریعی در عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی بریتانیــا هســتیم .در سرتاســر پادشــاهی
متحــد و ایرلنــد شــمالی ،نهادهــای سیاســی ملــی بــهســرعت ،ســاختارهای خــود را تغییــر دادهانــد
تــا شــرایط را بــرای اجــرای اختیارســپاری فراهــم کننــد .بــر اســاس یافتههــای ایــن تحقیــق ،وحــدت
انضمامــی کــه از آن در ادبیــات حقوقــی داخــل بـ ه عنــوان شــکل حقوقــی دولــت ـ کشــور بریتانیــا یــاد
میشــود ،هماننــد منطقهگرایــی ،نوعــی تمرکزگرایــی سیاســی و همزمــان ،تمرکززدایــی اداری اســت.
بــا ایــنحــال ،در قیــاس بــا منطقهگرایــی بــه تمرکززدایــی سیاســی و فدرالیســم نزدیکتــر اســت.
تمرکززدایــی در بریتانیــا کــه بــا واژه « »Devolutionشــناخته میشــود ،دارای رونــدی نســبتاً
طوالنــی اســت ،نــه اتفاقــی آنــی .عوامــل مختلفــی همچــون فرهنــگ ،ملیــت ،قومیــت ،نــژاد و نابرابــری
اقتصــادی ،رونــد تمرکززدایــی در بریتانیــا را بــا چالشهــای متعــددی مواجــه کــرده و تأثیــر بســیاری
ت کشــورهای
بــر آن گذاشــته اســت .دامنــه ایــن اثرگــذاری هماکنــون و بــا توجــه بــه دامنــه صالحیـ 
عضــو پادشــاهی متحــد بــ ه وضــوح نمایــان اســت .در واقــع ،ایــن عوامــل و میــزان اهمیــت آنهــا
بــرای کشــورهای عضــو ،زمینهســاز بــروز تفاوتهایــی ـ از نظــر زمانــی و کیفــی ـ در تعییــن حــدود
صالحیتهــای کشــورهای عضــو اســت.
ایــن موضــوع شــاید یکــی از ویژگیهــای منحصــر ب ـ ه فــرد تمرکززدایــی در بریتانیــا باشــد کــه از
آن بــه عنــوان ویژگــی «نامتقــارن بــودن» یــاد میشــود .نامتقــارن بــودن بــه معنــای یکســان و مشــابه
نبــودن اختیــارات و صالحیتهــای واگذارشــده از نظــر زمانــی و کیفــی اســت .در همیــن راســتا،
صالحیتهــای سپردهشــده بــه اســکاتلند ،بیــش از صالحیتهــای ایرلنــد شــمالی و صالحیتهــای
واگذارشــده بــه ایرلنــد شــمالی نیــز بیــش از ولــز اســت و باالتــر از ایــن ســه کشــور ،انگلســتان قــرار
دارد کــه در واقــع ،مرکــز ثقــل سیاســی و اداری بریتانیــا بــه شــمار میآیــد.
دیگــر ویژگــی تمرکززدایــی در بریتانیــا ،حکومــت مطلــق اصــل «حاکمیــت پارلمانــی» اســت.
پارلمــان وستمینســتر بــر تمــام قوانیــن مصــوب مجالــس اســکاتلند ،ایرلنــد شــمالی و ولــز ،ناظــر و
حاکــم اســت و میتوانــد زمینــه نســخ یــا اصــاح ایــن قوانیــن را فراهــم آورد .اعطــای درجــه باالیــی از
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آزادی عملکــرد بــه واحدهــای محلــی ،نظــام تأمیــن مالــی منحصــر بـه فــرد و طراحــی پاییــن بــه بــاال
از دیگــر ویژگیهــای نظــام تمرکززدایــی در بریتانیاســت .بــر اســاس همیــن ویژگیهــا میتــوان گفــت
کــه برداشــت بریتانیایــی از مفهــوم تمرکززدایــی بــا الگوهــای رایــج در سراســر دنیــا متفــاوت اســت،
بــه گونـهای کــه تمرکززدایــی در بریتانیــا را بــه الگویــی خــاص و منحصــر بـه فــرد بــدل کــرده اســت.
در ایــن میــان ،پرســش ایــن اســت کــه آیــا بررســی و تحلیــل الگــوی تمرکززدایــی بریتانیــا
میتوانــد پیشــنهادهایی بــرای بازطراحــی نظــام نامتمرکــز در ایــران داشــته باشــد؟ در نــگاه اول ،چــون
چ گونــه قرابتــی بــا نظــام حقوقــی و سیاســی
نظــام حقوقــی و سیاســی ایــران از نظــر ســاختاری هی ـ 
بریتانیــا نــدارد ،مقایســه میــان ایــن دو امــری بیهــوده بــه نظــر میرســد .بــا ایــن حــال ،مســائلی نظیــر
قومیتگرایــی ،مذهــب و نــژاد در هــر دو کشــور همــواره زمینهســاز بــروز چالشهــای گوناگونــی
بــوده اســت .در کشــورهای چندقومیتــی ،اگــر قــدرت مرکــزی نتوانــد «وفــاق ملــی» را بــهدرســتی
هدایــت و تقویــت کنــد ،در زمــان بیثباتــی ،زمینــه واگرایــی کشــور فراهــم خواهــد شــد.
بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه جغرافیــای سیاســی و مطالبــات قومیتهــای مختلــف در ایــران
کــه گاهــی ادعاهــای جداییطلبانــه نیــز دارنــد ،اکنــون زمــان ایجــاد تحولــی اساســی بــرای تغییــر
وضعیــت نهادهــای نامتمرکــز در ایــران فرارســیده اســت ،تــا از محلــی بــرای توزیــع رانــت و فســاد
بــه امکانــی بــرای مشــارکت هــر چــه بیشتــر مــردم در تصمیمســازیهای محلــی و منطقــهای و
گســترش دموکراســی مشــارکتی در همــه مناطــق و بــرای همــه قومیتهــا بــدل شــوند.
بــه دیگــر ســخن ،شــاید تجربــه بریتانیــا بــرای در کنــار هــم نــگاهداشــتن چهــار ســرزمین (کشــور)
بــا چهــار فرهنــگ ،نــژاد ،قومیــت و ملیــت متفــاوت بــا اســتفاده از ابــزار تمرکززدایــی آنهم با برداشــت
خــاص خــود بتوانــد الگــوی خوبــی بــرای ســاماندهی اوضــاع نابســامان نهادهــای نامتمرکــز در ایــران
باشــد .از یکســو ،در ایــران نیــز مســائلی همچــون قومیتگرایــی ،مذهــب و نــژاد و توجــه نهچنــدان
زیــاد دولــت مرکــزی بــه ایــن مســائل همــواره موجــب بــروز تنشهایــی در مناطــق مختلــف کشــور
شــده اســت .از ســویی دیگــر ،پیــروی از برداشــت فرانســوی از تمرکززدایــی تاکنــون کارآمــدی چندانــی
بــرای نظــام حقوقــی و تمرکززدایــی ایــران نداشــته اســت .فدرالیســم نیــز بــا جغرافیــای سیاســی و
بافــت ســرزمینی ایــران ســازگاری چندانــی نــدارد و میتوانــد اصــول وحــدت ملــی و تمامیــت ارضــی
ایــران را مخــدوش کنــد.

111

برداشت بریتانیایی
از تمرکــز زدایی

فهرست منابع
 .1فارسی

الف) کتا 
ب
 .1خــوبروی پــاک ،محمدرضــا ،تمرکززدایــی و خودمدیــری ،تهــران :چشــمه ،چــاپ اول،
.1384
 .2طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اساسی ،تهران :میزان.1386 ،
 .3عباسی ،بیژن ،حقوق اداری ،تهران :دادگستر ،چاپ دوم.1390 ،
 .4قاضــی شــریعتپناهی ،ابوالفضــل ،بایســتههای حقــوق اساســی ،تهــران :میــزان ،چــاپ
چهــل و پنجــم.1391 ،
 .5گرجــی ازندریانــی ،علیاکبــر ،در تکاپــوی حقــوق اساســی ،تهــران :جنــگل ،چــاپ اول،
.1388
 .6موسیزاده ،رضا ،حقوق اداری ،تهران :میزان ،چاپ شانزدهم.1393 ،
ب) مقال ه
 .1بوچانــی محمدحســین ،الهــام نظــری و نازنیــن دلنــواز« ،واکاوی نهــادی ـ حقوقــی
قدرتســپاری بــه مدیریــت محلــی در ایــران» ،مجلــه پژوهشهــای جغرافیــای سیاســی ،ســال
ســوم ،1397 ،شــماره  ،1صــص 59ـ.84
 .2جاللــی ،محمــد« ،اصــول کلــی راهنمــای تمرکززدایــی در حقــوق فرانســه و مقایســه
آن بــا حقــوق ایــران» ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،ســال هفدهــم ،1394 ،شــماره ،47
صــص 71ـ.100
 .3معلمــی ،مــژگان« ،تأثیــر توانمنــدی و كارآمــدی دولتهــای محلــی بــر اجــرای
سیاســت تمركززدایــی» ،دوفصلنامــه اقتصــاد تطبیقــی ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات
فرهنگــی ،ســال چهــارم ،1396 ،شــماره .2
 .4ناصحــی ،میثــم ،علــی فقیــه حبیبــی و کیــوان صداقتــی« ،تأملــی بــر اســتقالل واحدهــای
محلــی از منظــر آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری» ،فصلنامــه پژوهشهــای نویــن
حقــوق اداری ،ســال ســوم ،1400 ،شــماره  ،9صــص 39ـ.64
 .5واعـظزاده ،حســامالدین و یغمــا کعبــی« ،سرنوشــت اتحــاد اســکاتلند و بریتانیــا :هویــت
ملــی و فرآینــد واگــذاری اختیــارات بــه اســکاتلند» ،مطالعــات سیاســی ـ اجتماعــی جهــان،
دوره ســوم ،1392 ،شــماره  ،2صــص 303ـ.323
112

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

 «مطالعــه تطبیقــی الگوهــای عــد م تمرکــز در، ســید مجتبــی و ســارا فدایــی، واعظــی.6
، دوفصلنامــه حقــوق اساســی،» انگلســتان و امریــکا بــا نگاهــی کوتــاه بــه ایــران،فرانســه
.157ـ121  صــص،28  شــماره،1396 ،ســال چهاردهــم
2-Latin
a)Book

1-Bogdanor, V., Devolution in the United Kingdom, Oxford: Oxford University Press,
2001
2-Bradbury, J., Devolution, Regionalism and Regional Development; The UK Experience, NewYork: Routledge Publications, 2008
3-Burrows, B. & Geoffrey Denton, Devolution or Federalism?; Options for a United
Kingdom, London: Macmillan Press, 1980
4-Cheema, D. S. & Dennis A. Rondinelli, From Government Decentralisation to Decentralised Governance, Decentralising Governance: Emerging Concepts and Practice, Washington DC: Ash Institute for Democratic Governance and Innovation/ Brookings Institution
Press, 2007
5-Deacon, R., Devolution in the United Kingdom, Edinburgh: Edinburgh University
Press, 2012
6-Gibson, E., Federalism and Democracy in Latin America, Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 2004
7-Greer, S., Devolution and Social Citizenship in the UK, London: The Policy Press;
University of Bristol, 2009
8-Heath, A., The Political Integration of Ethnic Minorities in Britain, Oxford: Oxford
University Press, 2013
9-Hopkins, J., Devolution in Contect: Regional, Federal & Devolved Government in the
Member States of the European Union, London: Cavendish Publishing, 2002
10-Jeffery, Ch. & Daniel Wincott, Citizenship after the Nation State: Regionalism, Nationalism and Public Attitudes in Europe (Comparative Territorial Politics), London: Pal.grave Macmillan, 2014
11-Keating, M., John Loughlin & Kris Deschouwer, Culture, Institutions and Economic

113

برداشت بریتانیایی
از تمرکــز زدایی

Development: A study of Eight European Regions, Cheltenham: Edward Elgar Publishing,
2003
12-Mitchell, J., Governing Scotland: The Invention of Administrative Devolution, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003
13-Nairn, T., The break-up of Britain: crisis and neo-nationalism, London: Verso Books,
2003
14-Schmidt, V.A., Democratizing France: The Political and Administrative History of
Decentralization, Cambridge: Cambridge University Press, 2007
15-Smith, D. & Enid Wistrich, Devolution and Localism in England, Farnham: Ashgate
Publishing, 2014
16-Trench, A., Devolution and power in the United Kingdom, Manchester: Manchester
University Press, 2007
17-Weir, S. & David Beetham, Political Power and Democratic Control in Britain, London: Routledge, 1999

b)Article

1-Barankay, I. & Ben Lockwood, “Decentralization and the Productive Efficiency of
Government: Evidence from Swiss Cantons”, Journal of Public Economics, Vol. 91, Paper
No. 2477, 2007
2-Sandford, M., “The Greater London Authority”, Briefing Paper, Number 058177,
House of Commons, 2018
3-Tierney, S., “Federalism in a Unitary State: a Paradoxtoo Far?”, Regional & Federal
Studies, 2009, Vol. 19, No. 2, p.p. 237_253
4-Winetrobe, B., “Scottish Devolved Legislation and the Courts”, Public Law, 2002, Vol.
?, No. Autumn 2002, p.p. 8_31

c)website

1-OECD, “Income inequality data update and policies impacting income distribution:
United Kingdom”, February 2015, Retrieved:www.oecd. org/unitedkingdom/OECD-Income-Inequality-UK.pdf, 3 December 2021

114

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
1401  تابستان/  شمـــاره یازدهم/ ســال چهارم
2-The Herald, “Commons clears transfer of powers”, 28 January 2011, Retrieved:www.
heraldscotland.com/breakingnews/?mode=article&site=hs&id=N040394

115

116

حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهشهای نوین
DOI:
10.22034/MRAL.2021.539170.1190
1401
تابستان
یازدهم /
ســال چهارم
1400.09.13
پذیـرش:
 /1400.07.02شمـــاره تـاریخ
تـاریخ ارســال:

رویکــردی بــر ســاختار و کارکــرد ســازمانهای محاســباتی
ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان
علی حاجیپور کندرود*
رزگار عبدالرحمن یوسف**
چکیده
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مقدمه
قــوه مجریــه ،بخــش وســیعی از مطالعــات علــوم اداری را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ زیــرا
عــاوه بــر اعمــال و امــور دولتــی بــه معنــای سیاســی ،انجــام وظایــف اداری نیــز بــه آن محــ ّول
شــده اســت .در ایــن راســتا ،نمیتــوان انــکار کــرد کــه هــر مرجــع اداری ،مشــتاق دســتیابی بــه
ن گونــه کــه در ابتــدا دس ـتیابی بــه
مجموع ـهای از اهــداف در قالــب نظامــی حقوقــی اســت و همــا 
منافــع عمومــی را میطلبــد ،بــرای ایــن منظــور ،جــا دارد امتیازاتــی داشــته باشــد کــه بتوانــد کار
و وظیف ـ ه خــود را انجــام دهــد .بقی ـه افــراد و اشــخاص حقوقــی خصوصــی در ایــن امتیــازات نبایــد
1
شــریک قــوه مجریــه باشــند ،بلکــه دامنـه ایــن امتیــازات بایــد بــه مقــام اداری و دولتــی محــدود باشــد.
بــرای ورود بــه بحــث ،نخســت ،الزم اســت موضــوع پژوهــش ،شناســایی و ماهیــت حقوقــی آن تبییــن
شــود.
اگــر اقدامــات مرجــع اداری در چارچــوب فعالیتهایــش بــا هــدف دس ـتیابی بــه منافــع عمومــی
و در نتیجــه ،برخــورداری از امتیــازات اســتثنایی باشــد ،ایــن امــر مســتلزم برخــورداری از تعــدادی ابــزار
خواهــد بــود کــه بتوانــد بــهطــور واقعــی و قانونــی بــه این هــدف دســت یابــد .در ایــن خصــوص ،ابزارهای
قانونــی مدیریــت وجــود دارنــد کــه در تصمیمگیریهــا و قراردادهــای مدیریتــی خودنمایــی میکننــد.
ابزارهایــی انســانی نیــز وجــود دارنــد کــه مقامــات رســمی هســتند؛ کســانی کــه اراد ه دولــت را بیــان
میکننــد ،فعالیتهــای اداری را انجــام میدهنــد و عنصــر اصلــی رونــد اداری را تشــکیل میدهنــد.
همچنیــن ابزارهایــی مــادی وجــود دارد کــه مجموعــ ه وجــوه متعلّــق بــه دولــت و کشــور را قــادر
2
میســازند عملکــرد اداری خــود را بــرای دس ـتیابی بــه اهــداف مطلــوب مرجــع اداری انجــام دهنــد.
بــر اســاس آموزههــای حقــوق اداری ،نوعــی تمركززدایــی اداری در ادارههــای دولتــی وجــود دارد.
ایــن نــوع تمرکززدایــی بــه ســاختارهایی گفتــه میشــود كــه در آنهــا صالحیــت تصمیمگیــری
و مدیریــت یــك یــا چنــد امــر عمومــی بــه مقامــات یــا نهــادی مســتقل داده میشــود و قــدرت
تصمیمگیــری در ســطوح گوناگــون اداری ،جغرافیایــی و ســازمانی تقســیم شــده اســت 3.از ایــن
رو ،امــروزه در بیشتــر ســاختارهای موجــود ،تأسیســاتی ایجــاد میشــود كــه شــخصیتی جــدا از
ســازمانهای مركــزی حكومــت دارنــد و بــرای انجــام وظایــف عمومــی ایجــاد میشــوند .البتــه در
4
خصــوص چنیــن نهادهایــی ،الگوهــای یكســانی موجــود نیســت.
 .1عبدالمنعم الحكیم ،سعید ،الرقابة على أعمال اإلدارة فى الشریعة اإلسالمیة و النظم المعاصرة ،قاهره :دار الفكر العربی،
 ،1975ص .71
 .2جمالالدین ،سامى ،أصول القانون اإلدارى فى دولة اإلمارات العربیة المتحدة ،ابوظبی :بینا ،1994 ،ص .367
 .3امامی ،محمد و كوروش استوار سنگری ،حقوق اداری ،تهران :میزان ،1396 ،ج  ،1صص 56ـ.58
 .4رستمی ،ولی و سید مجتبی حسینیپور« ،نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیر دولتی» ،فصلنامه حقوق و علوم سیاسی،
سال سی و نهم ،1388 ،شماره  ،4ص .193
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پــس جــای شــگفتی نیســت کــه دولــت ،ابزارهــا و وســایلی را بــرای نظــارت بیشتــر بــر امــور
اداری بیافرینــد؛ چــون دولــت فقــط یــک دولــت نگهبــان نیســت ،بلکــه در هم ـه فعالیتهــا مداخلــه
میکنــد .ایــن عملکــرد مداخلهگرانــه بــه دولــت کمــک میکنــد بــرای اصــاح دســتگاههای اداری
تــاش کنــد؛ چــون ابــزاری مؤثّــر در رونــد تغییــر بــه ســوی وضعیــت بهتــر اســت .ایــن وضعیــت نیــز
انــواع جدیــدی از نهادهایــی را پدیــد م ـیآورد کــه بــرای نظــارت بــر کار اداری بــا هــدف مبــارزه بــا
فســاد و از بیــن بــردن آن از یــک ســو و راهنمایــی بــرای شناســایی نقصهــای موجــود در روشهــای
کار اداری و رفــع آن نقصهــا و اصــاح و توســع ه روشهــای کار اداری در آینــده از ســوی دیگــر نقــش
1
دارنــد.
از ایــن رو ،میتوانیــم حساســیت قانونگــذاران اقلیــم کردســتان ،عــراق و ایــران را بــرای ایجــاد
بســیاری از نهادهــای نظارتــی درک کنیــم کــه هــدف آنهــا مبــارزه بــا فســاد مالــی و اداری در همــه
اشــکال بــرای پــاسداری از خدمــات عمومــی در برابــر ایــن آفــت ویرانگــر اســت.

گفتار اول ـ تعریف محاسبات و نظارت مالی و اداری
وجــود محاســبات و نظــارت اداری و مالــی بــر دولــت بــرای اطمینانیابــی از رونــد روان اداری
ضــروری اســت .ایــن وضعیــت ،وجــود نهادهــای نظارتــی مســتقل را بــرای مبــارزه بــا فســاد مالــی و
اداری ضــروری میســازد .نبــود نهادهــای نظارتــی مســتقل و نظــارت کارآمــد ،از جملــه دالیلــی اســت
کــه ســبب ظهــور فســاد مالــی و اداری میشــود.
نظــارت و محاســبات ،ســنگ بنــای مدیریــت تلقــی میشــود؛ چــون وظیفـهای حیاتــی را در دولــت
ـدی کــه آن را در ردیــف مقامهــای مهــم دولــت قــرار میدهــد .بــرای
مــدرن انجــام میدهــد ،تــا حـ ّ
مثــال ،در جمهــوری خلــق چیــن ،نظــارت بــر اســاس قانــون اساســی ،یکــی از پنــج مقــام در دولــت بــه
2
همــراه مقــام اجرایــی ،مقــام قانونگــذاری ،مقــام قضایــی و مقــام خدمــات مدنــی اســت.
امــروزه نقــش نظــارت از صــرف تأییــد انجــام شــدن فعالیــت اداری در حدود قانــون بــه اطمینانیابی
از انجــام شــدن ســریع ،کارآمــد ،مؤثّــر و در محــدوده قانــون آن فعالیــت اداری تکامــل یافتــه اســت.
از ایــن رو ،مفهــوم آن ،دیگــر بــه مفهــوم ســنتی محــدود نیســت کــه فقــط بــه جس ـتوجوی خطاهــا
محــدود شــود ،بلکــه فراتــر از آن ،بــه جســتوجوی روشهایــی میپــردازد کــه میتوانــد کارآیــی
دســتگاه اداری را افزایــش دهــد و بــا برجســتهکــردن جنبههــای مثبــت در کار آن انگیــزه ایجــاد
تخصصــی
میکنــد 3.بــه همیــن دلیــل ،توجــه جـ ّ
ـدی بــه نقــش نظارتــی دیــوان محاســبات و بازنگــری ّ
 .1یوسف عبدالعلیم ،صالح ،أثر القضاء اإلدارى على النشاط اإلدارى للدولة ،اسكندریه :دار الفكر الجامعی ،2007 ،ص .240
 .2درویش ،عبدالكریم و لیلى تكال ،أصول االدارة العامة ،قاهره :مكتبة األنجلو مصریة ،1980 ،ص .504
 .3عدلى ناشد ،سوزى ،الوجیز فى المالیة العامة ،اسكندریه :دار الجامعة الجدیدة ،2000 ،ص .15
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ایــن دیــوان در ســاختار نظــارت ضــرورت دارد .مقایســه و تطبیــق ســاختاری نهادهــای محاســباتی
کشــورهای گوناگــون بــا هــدف شناســایی نقــاط اشــتراك و افتــراق آنهــا نیــز میتوانــد نــکات مهمــی
بــرای بهبــود هــر چــه بیشتــر ایــن نهادهــا داشــته باشــد.
چــون محاســبات و نظــارت مالــی و اداری ،معنــای حقوقــی بــه خــود گرفتــه اســت و در بحثهــای
حقوقــی مربــوط بــه ادارههــای دولتــی ،حقــوق عمومــی و داراییهــای عمومــی بــه کار مـیرود ،نخســت
بایــد تعریفــی از آن داشــته باشــیم .گاهــی آن را وســیلهای بــرای کنتــرل مالحظــات روانشــناختی یــا
روابــط انســانی در زمین ـ ه کار جمعــی میشــمارند و گاهــی بــرای تجزیــه و تحلیــل عینــی و ارزیابــی
1
منطقــی روشهــای کار اســتفاده میکننــد.
واژ ه «نظــارت» کــه در عــراق و اقلیــم کردســتان بــه جــای «محاســبات» بــه کار مـیرود ،از ریشـه
«ن َظ َر» اســت و در اصــل بــه معنــای مشــاهده بــا دقــت ،رؤیــت و پژوهــش در موضوعــات مــادی و
َ
2
معنــوی بــا چشــم یــا بصیــرت بــه كار م ـیرود .بــر اســاس همیــن معنــای لغــوی ،در ادبیــات عــرب،
3
نظــارت در معنــای رســیدگی ،مطالعــه دقیــق ،بازرســی ،تفتیــش ،بررســی ،مراقبــت و كنتــرل اســت.
توجــه بــه مقولههــای گوناگــون معرفتــی کــه در
معنــای اصطالحــی محاســبات و نظــارت اداری بــا ّ
آن اســتفاده میشــود ،تعریفهــای متفاوتــی دارد .در برخــی از رویكردهــا بــه شــیو ه اجــرای آن توجــه
میشــود و برخــی دیگــر بــه اهــداف آن نظــر دارنــد .برخــی رویکردهــا ،آن را متناســب بــا گزارههــای
4
موجــود در فلســفه سیاســی یــا دانــش مدیریــت تعریــف میكننــد.
از نظــر حقوقــی نیــز تعریفهــای متعــددی از آن شــده اســت .در حقــوق عمومــی ،نظــارت بــه
معنــای زیــر نظــر داشــتن و بررســی اقدامــات یــك مقــام یــا یــک نهــاد حكومتــی از ســوی مقامهــا و
توجــه و رعایــت حــدود قانونــی و کارهــای
نهادهــای دیگــری اســت كــه هــدف از آن ،اطمینانیابــی از ّ
5
نهــاد تحــت نظــارت اســت .بــه عبــارت دیگــر ،نظــارت ،كنتــرل قــدرت بــا قــدرت اســت .نظــارت و
محاســبات كــه بــه آن ،نظــارت و محاســبات سیاســی هــم گفتــه میشــود ،بازرســی و رســیدگیهایی
اســت كــه افــراد ،ســازمانها یــا مقامهایــی از نهادهــای حكومتــی ،کارمنــدان و امــوال آنهــا انجــام
6
میدهنــد تــا از حســن جریــان امــور عمومــی کشــور اطمینــان پیــدا کننــد.
اگــر ارزیابــی اقدامــات هماننــد یــک چرخــه تلقــی شــود کــه در دنبالــ ه رونــد تصمیمگیــری
 .1محمود عفیفى ،مصطفى ،مبادئ و أصول اإلدارة العامة ،مصر :مطبعة جامعة طنطا ،بیتا ،ص .372
 .2مصطفوى ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الكریم ،تهران :مركز الكتاب للترجمه و النشر ،1402 ،ج  ،12ص .166
 .3نک :آذرتاش ،آذرنوش ،فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی ،تهران :نی1383 ،؛ ابن فارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغه ،قم:
مكتب االعالم االسالمی ،بیتا ،ج  ،5ص .444
 .4ایزدهی ،سجاد ،نظارت بر قدرت در فقه سیاسی ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،1386 ،ص .25
 .5راسخ ،محمد ،نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی ،تهران :دراك ،1390 ،ص .21
 .6ارسطا ،محمدجواد و زهرا عامری« ،نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی» ،فصلنامه علوم سیاسی ،دوره شانزدهم،
 ،1392شماره  ،63ص .8
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و قانونگــذاری قــرار دارد ،کار ارزیابــی بــه صــورت یــک فرآینــد ،چندیــن فعالیــت و اقــدام را
دربرمیگیــرد 1.برخــی صاحبنظــران ،آن را چنیــن تعریــف کردهانــد« :فعالیتــی اســت کــه دولــت یــا
دیگــر نهادهــا بــرای پیگیــری کارمنــدان در انجــام کارشــان و اطمینانیابــی از مطابقــت کارهایــی
انجــام میدهنــد کــه بــا معیارهــای تعیینشــده بــه انجــام رســیده اســت 2».برخــی دیگــر میگوینــد:
«کنترلــی اســت کــه دولــت بــر اعمــال خــود اعمــال میکنــد؛ یعنــی کنترلــی کــه رؤســای اداری در
ســازمان اداری اعمــال میکننــد 3».برخــی هــم تعریــف آن را بیشتــر از بقیــه مــوارد بــر یــک جنبــه
کنتــرل متمرکــز کــرده و گفتهانــد« :مجموعــهای از کارهــای مربــوط بــه پیگیــری اجــرای طــرح،
ثبــت اعــدادی کــه بــه دســت آمــده و تجزیــه و تحلیــل آنهــا و ســپس اقدامــات الزم بــرای کمــک بــه
دس ـتیابی بــه اهــداف و رفــع کاستیهاســت 4».در تعریفــی نیــز آمــده اســت« :اســتفاده از اطالعــات
حســابداری بــه منظــور ســازماندهی ،آزمایــش ،مقایســه و نمایــش اطالعــات عــددی و حســابداری
حاصــل از همــه ســوابق مربــوط بــرای کمــک بــه مدیــران مســئول در نظــارت و تصمیمگیریهــای
5
الزم روزانــه بــرای انجــام کار اســت».
محاســبات و نظــارت اداری ،فرآینــد تحقیــق فنــی بیطرفانــه یــک طــرف خــارج از ســازمان اداری
بــرای بررســی ایمنــی اقدامــات و میــزان کارآیــی در دسـتیابی بــه اهــداف اســت 6.برخــی کارشناســان
اضافــه میكننــد كــه محاســبات عبــارت اســت از نظــارت نهادهــای كامــ ً
ا مســتقل از واحدهــای
تحــت كنتــرل بــا هــدف اطمینــان یافتــن از میــزان دس ـتیابی آن واحدهــا بــه مسئولیتهایشــان و
اســتفاده بهینــه از نیــروی كار 7.محاســبات و نظــارت اداری بــر اســاس ایــد ه تعــادل بیــن اصــل اســتقالل
واحــد اداری و اصــل پیــروی واحــد اداری از دولــت و ضــرورت قــرار دادن آن در کنتــرل نهــاد بیطــرف
بــا هــدف حفــظ منافــع عمومــی شــکل گرفتــه اســت 8.بــه عبــارت دیگــر ،ســازمانهایی کامـ ً
ا مســتقل
9
از نهادهــای تحــت کنتــرل آن واحــد اداری ،نظــارت را انجــام میدهنــد.
 .1پیر ،مولر ،سیاستگذاری عمومی ،ترجمه :حمیدرضا ملکمحمدی ،تهران :دادگستر ،1378 ،ص .129
 .2طه الشاعر ،رمزى ،دروس فى مبادئ االدارة العامة ،بیجا :بینا ،1977 ،ص .6

 .3كامل لیله ،محمد ،الرقابة على أعمال اإلدارة ،الرقابة القضائیة ،بیتا :بینا ،1964 ،ص .135

 .4صحن ،عبدالفتاح ،الرقابة المالیة دراسة تحلیلة ،اسكندریه :مؤسسة شباب الجامعة ،1979 ،ص .1

 . .5فخرى مراد ،فیصل« ،الرقابة المالیةالعلیا نحو أسلوب متطور» ،مجلة العلوم اإلداریة ،1978 ،شماره  ،1ص .87

 . 6عبدالعال محمد ،حسین ،الرقابة اإلداریة بین علم اإلدارة و القانون اإلداری ،اسكندریه :دار الفكر الجامعی ،2004 ،ص
.145
 .7بدوى ،عبدالسالم ،الرقابة على المؤسسات العامة االنتاجیة و االستهالكیة ،اسكندریه :منشأة المعارف ،1970 ،ص
.460
 .8ابراهیم محمد ،قطب ،الموازنة العامة للدولة ،بیجا :بینا ،1987 ،ص .203

 .9هیكل ،السید خلیل ،الرقابة على المؤسسات العامة االنتاجیة و االستهالكیة ،اسكندریه :منشأة المعارف ،1971 ،ص
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رویکــردی بــر ســاختار و کارکــرد ســازمانهای
محاســباتی ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان

در مــورد مفهــوم قانونــی نظــارت مالــی نیــز گفتــه شــده کــه بــه معنــای «کنترلــی اســت کــه
نهادهایــی آن را بــر اســاس قانــون انجــام میدهنــد و تأســیس و ویژگیهایــش در قانــون تعریــف
میشــود .هــدف از آن نیــز مطابقــت بــا کاری اســت کــه پیآمدهــای مالــی قانونــی دارد .نظــارت
مالــی ،یــک روش جامــع علمــی اســت و مســتلزم تکامــل و ادغــام بیــن مفاهیــم حقوقــی ،اقتصــادی،
حســابداری و اداری کــه هــدف آن ،حفــظ منابــع مالــی عمومــی و افزایــش اســتفاده مؤثــر از آن و
دسـتیابی بــه اثربخشــی در نتایــج اســت» 1.بنــا بــر ایــن ،هــدف از نظــارت مالــی فقــط اطمینانیابــی
از مطابقــت درآمدهــا بــا برنامههــای تعیینشــده نیســت ،بلکــه هــدف کنتــرل ،دس ـتیابی بــه اهــداف
2
یادشــده اســت.
در نتیجــه ،محاســبات و نظــارت مالــی عبــارت اســت از :نظــارت ،بررســی و بازبینــی مقــام باالتــر
بــرای اطمینانیابــی از تعییــن صحیــح نتایــج کســبو کار و مراکــز مالــی ،بهبــود میــزان عملکــرد،
کشــف بینظمــی و انحــراف و بررســی علــل منجــر بــه وقــوع آنهــا و پیشــنهاد روشهایــی بــرای
درمــان آنهــا و جلوگیــری از رخ دادن دوبــاره در آینــده ،چــه در آن خدمــات و چــه در واحدهــای
3
اقتصــادی.
شــاید نزدیکتــر بــه واقعیــت ایــن باشــد کــه بگوییــم محاســبات و نظــارت بــهطــور کلّــی« ،یــک
حــق قانونــی اســت کــه ایــن حــق را بــه برخــی از نهادهــای دولتــی میدهــد تــا اهــداف کار اداری را
مشــخص کننــد و در صــورت رســیدن بــه ایــن اهــداف ،ایــن اقدامــات را تأییــد کننــد و دالیــل انحرافــی
4
را کــه مانــع چنیــن چیــزی میشــوند ،برطــرف ســازند».

گفتــار دوم ـ تاریخچــه ســازمانهای محاســباتی ایــران ،عــراق
و اقلیــم کردســتان
در دوران اســامی ،نهــاد بــازرس و بازرســی در هــر عصــری بــا عنوانهایــی متفــاوت ،امــا وظایفــی
مشــابه نقشآفرینــی کــرده اســت .رســول خــدا (ص) بــا تشــکیل حکومــت اســامی ،مفهــوم «اقتــدار
اداری» را بــه جامعــه شناســاند .ایشــان پــس از فتــح مکــه ،قاضــی ،فرمانــدار و مأمــوران جم ـعآوری
زکات بــرای شــهرها تعییــن فرمــود .ایــن افــراد ،مســتقیم در برابــر پیامبــر اکــرم (ص) پاسـخگو بودنــد.
 .1عمــر العلمــى ،صبــاح ســعدالدین ،بحــث دور الرقابــة المالیــة و اإلداریــة كمدخــل للتنمیــة و اإلصــاح اإلدارى

فــى دولــة فلســطین ،بیجــا :بینــا ،2006 ،ص .8

 .2سید السرایا ،محمد ،االتجاهات الحدیثة فى مجال الرقابة ،اسكندریه :دار الجامعة ،1986 ،صص 3ـ.4

 .3كفراوى ،عوض محمود ،الرقابة المالیة :النظریة و التطبیق ،اسكندریه :مطبعة االنتصار ،2002 ،ص .21

 .4هنــداوى ،ســعد عدنــان ،رقابــة الهیئــات المســتقلة لضمــان حقــوق األفــراد ،بغــداد :جامعــة بغــداد ،كلیــة

القانــون ،1998 ،ص .28
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خلیفــه دوم ،عمــر فــاروق نیــز نهــاد «حســبه» را تأســیس کــرد کــه بــه مســئول آنُ « ،م ِ
حتســب»
میگفتنــدُ .م ِ
حتســب موظــف بــود بــر اجــرای احــکام شــریعت در زندگــی مــردم ســاکن در جامعــه
اســامی نظــارت داشــته باشــد و بــه شــکایات مــردم از مأمــوران دولــت رســیدگی کنــد .ایــن ســازمان
تــا اواســط قــرن نوزدهــم در مصــر ادامــه داشــت .نکتــه جالــب ایــن اســتکــه صلیبیــان هــم در
برهـهای کــه بیتالمقــدس را اشــغال کردنــد ،بــا الگوبــرداری از حســبه ،نهــادی مشــابه درســت کردنــد
و در نامگــذاری آن نیــز از «محتســب» گرتهبــرداری کردنــد و واژه «مدســپ» را بــه کار بردنــد .در دوره
خلفــای عباســی ،بــرای رســیدگی بــه شــکایات مــردم از مأمــوران دولــت« ،دیــوان مظالــم» تأســیس
1
شــد کــه زیــر نظــر مقامــی بلندپایــه بــه نــام قاضیالقضــات انجــام وظیف ـه میکــرد.

بند اول ـ تاریخچه محاسبات و نظارت اداری و مالی در ایران

تاریــخ نظــارت در ایــران بــا تمــدن باســتانی آن گــره خــورده اســت .در عــراق نیــز در چارچــوب
تمــدن بابِــل شــناخته شــده اســت؛ جایــی کــه قانــون حمورابــی در آن شــامل نظــارت ،مســئولیت اداری
و اصــول حداقــل دســتمزد و تقســیم کار بــود .اکنــون بحــث را بــا توســعه تاریخــی محاســبات و نظــارت
اداری و مالــی بــر دولــت در ایــران و عــراق و اقلیــم کردســتان پیــش میبریــم.
نظــارت بــر حکومتهــای ایــران از سلســله طاهریــان تــا حملــه مغــول بــر عهــده «دیــوان اشــراف»
بــود 2.ایــن دیــوان جــزو مهمتریــن ادارههــای کشــور بــود و کارش ،بازرســی دقیــق از اقدامــات کارکنــان
دولــت و ســرداران نظامــی بــود .اعضــای ایــن دیــوان را «مشــرف» مینامیدنــد .رییــس دیــوان بــر
همــه مشــرفانی نظــارت میکــرد کــه در مناطــق مختلــف کشــور حضــور داشــتند .در کنــار مشــرفان،
مأمورانــی بودنــد کــه وظیفهشــان جاسوســی و کشــف اخبــار بــود و بــرای کســب اطالعــات بــا مشــرفان
همــکاری داشــتند .همچنیــن دیــوان دیگــری بــا نــام «دیــوان بریــد» بــود 3کــه بــا دیــوان اِشــراف
همــکاری داشــت تــا گــزارش مشــرفان ،ســریع بــه مقصــد برســد .در ادوار بعــدی نیــز بازرســی امــور
مملکــت بــه پادشــاهان توصیــه میشــد ،چنانکــه خواجــه نظامالملــک در سیاســتنامه مینویســد:
«واجــب اســت پادشــاه را از احــوال رعیــت و لشــکر و دور و نزدیــک خویــش ،پرســیدن و انــدك و بســیار
4
آنچــه روا دانســتن و اگــر نــه چنیــن کنــد ،عیــب باشــد و بــر غفلــت و ســتمکاری حمــل نهنــد».
پــس از حملــه مغــول ،در حکومتهــای ایــران تــا انقــاب مشــروطیت ،ســازمان مشــخصی کــه
عهــدهدار وظیفــه بازرســی باشــد ،ماننــد «دیــوان اشــراف» و «دیــوان بریــد» دیــده نمیشــود .پــس از
 .1رضایــیزاده ،محمدجــواد« ،آمبادزمــن؛ پاســدار حقــوق شــهروندی ،مبتکــر اصالحــات اداری» ،فصلنامــه
حقــوق ،دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران ،دوره چهلــم ،1389 ،شــماره  ،3ص .155
 .2بیهقــی ،محمــد بن حســین ،تاریخ بیهقی ،تصحیح :علیاکبر فیاض ،تهران :علم ،1384 ،ص .145
 .3همان ،ص .635
 .4طوســی ،خواجه نظامالملک ،سیاسـتنامه ،تصحیح :محمد قزوینی ،تهران :تهران مصور ،1344 ،ص .73
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انقــاب مشــروطه و تشــکیل ادارههــا و وزارتخانههــا بــا اختیــارات و وظایــف مشــخص در ســال 1308
و تدویــن قوانیــن« ،نظامنامــه هیئــت تفتیشــیه» مملکتــی بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســید.
در دوره پهلــوی دوم ،قانــون تشــکیل ســازمان بازرســی شاهنشــاهی شــامل  14مــاده و دو تبصــره
در ســال  1347بــه تصویــب مجلــس نماینــدگان رســید .بــه موجــب ایــن قانــون ،اداره کل بازرســی کل
کشــور بــه اداره کل بازرســی وزارت دادگســتری ـ کــه وظیفــه آن ،منحصــراً رســیدگی بــه امــور قضایــی
و اداری دادگســتری بــود ـ تبدیــل شــد و بقیــه وظایــف اداره کل بازرســی کشــور بــه ســازمان بازرســی
شاهنشــاهی محــول گردیــد .پــس از انقــاب ایــران ،ســازمان بازرســی شاهنشــاهی منحــل گردیــد و
مطابــق الیحــه قانونــی ،ســازمان بازرســی کل کشــور ،مصــوب  1357/12/7بــه عنــوان اولیــن ســازمان
کل کشــور پــس از انقــاب تشــکیل شــد.

بند دوم ـ تاریخچه نظارت اداری و مالی در عراق و اقلیم کردستان

نهادهایــی کــه وظایــف نظــارت اداری و مالــی در عــراق بــه آنهــا ســپرده شــده اســت ،اداره نظــارت
بــر امــور مالــی فــدرال ،دفتــر بــازرس کل کشــور و کمیســیون تحقیــق هســتند .از زمــان تأســیس،
دولــت عــراق بــه یــک نهــاد نظــارت خارجــی (دفتــر حســابرس کل) کــه بــا قانــون شــماره ( 17ســال
 )1972تأســیس شــده اســت ،تکیــه داشــته کــه ایــن نهــاد بــا وزیــر دارایــی در ارتبــاط بــوده و بــه
امــور مالــی و حســابداری مشــغول بــوده اســت .ایــن نهــاد بــر انــواع هزینههــای دولــت و درآمــد آن،
حسابرســی وظایــف ،تجهیــزات صنعتــی ،تجــاری و فنــی و تبلیغــات نظــارت و حسابرســی دارد.
ســپس بــا توســعه کار دولــت و حجــم فزاینــده درآمــد حاصــل از منابــع نفتــی در اواخــر دهــه ،1960
هیئــت نظــارت مالــی طبــق قانــون شــماره ( 42ســال  )1968تأســیس گردیــد .ایــن قانــون ،پیشــرفتی
در زمینـه نظــارت مالــی و اداری محســوب میشــد؛ زیــرا حــوزه قضایــی خــود را گســترش داد و عــاوه
بــر کنتــرل درآمــد و هزینههــای عمومــی ،حسابرســی عملکــرد را انجــام مــیداد .ســپس قانــون
جدیــد شــماره ( 194ســال  )1980بــرای انطبــاق وضعیــت کنتــرل جهتگیریهــای دولــت در جهــت
تقویــت کنتــرل در اقتصــاد عــراق صــادر شــد و کار نظــارت مالــی را شــامل تمــام خدمــات عمومــی و
مختلــط و در برخــی مــوارد ،شــرکتهای بخــش خصوصــی ســاخت.
عــاوه بــر دیــوان نظــارت مالــی ،دفتــر بــازرس کل در هــر وزارتخانــه عــراق در دولــت مرکــزی
بــا قانــون شــماره ( 57ســال  )2004ایجــاد شــد .از جملــه مهمتریــن وظایــف ایــن دفتــر ،تحقیــق
و بازرســی همــه پروندههــای اداری اســت .عــاوه بــر آن ،کمیســیون تحقیــق ،مطابــق بــا قانــون
شــماره ( 55ســال  )2004تأســیس شــد .هــدف آن نیــز اجــرای قوانینــی علیــه فســاد اداری و مالــی و
کنتــرل بــر مدیریــت اســت کــه قانــون شــماره ( 30ســال  )2011بــرای تکمیــل آن صــادر شــد و ایــن
کمیســیون را بــه نهــادی مســتقل تحــت نظــارت مجلــس نماینــدگان تبدیــل کــرد .از جملــه اختیــارات

124

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

ایــن نهــاد مســتقل ،اعمــال نظــارت اداری بــر دولــت اســت .در اقلیــم کردســتان ،کمیســیون تحقیــق
مطابــق قانــون شــماره ( 3ســال  )2011تأســیس شــد کــه از جایــگاه مســتقلی برخــوردار اســت و بــا
پارلمــان اقلیــم کردســتان پیونــد دارد.
منظــور از اســتقالل اداری یــک نهــاد مســتقل آن اســت کــه صالحیتهــا و اختیاراتــی داشــته
باشــد کــه بــه آن کمــک کنــد مؤسســه را اداره کنــد ،امــور خــود را انجــام دهــد و اهــداف مــورد نیــازش
را تح ّقــق بخشــد .اســتقالل مالــی نیــز بــه ایــن معناســت کــه مؤسســه دارای مســئولیت مالــی مســتقل
از مســئولیت مالــی دولــت باشــد 1.وقتــی مؤسســه از جایــگاه حقوقــی برخــوردار شــود ،جریانهــا و
احــزاب در آن تأثیــر ندارنــد و طرحــی نیــز کــه در کار دنبــال میشــود ،تحــت تأثیــر شــخصیت رییــس
2
جریــان یــا حــزب حاکــم قــرار نمیگیــرد ،مگــر در مــواردی محــدود.
از ایــن رو ،اهمیــت برخــورداری نهادهــای عالــی نظــارت مالــی از جایــگاه حقوقــی و تأثیــر ایــن امــر
بــر وظایــف نظارتــی کــه ســازمان نظارتــی بــر نهادهــا ،ادارههــای دولــت و نهادهــای زیــر کنتــرل خــود
انجــام میدهــد ،آشــکار میشــود؛ زیــرا بیشتــر ایــن نهادهــا نیــاز دارنــد کــه دیــوان عالــی نظــارت
مالــی ،توانایــی مقابلــه بــا مشــکالت را داشــته باشــد و حسابرســی انجامشــده در مــورد مؤسســات
3
نیــز اثرگــذار باشــد.

گفتــار ســوم ـ ســاختار دیــوان محاســبات ایــران و نظــارت
مالــی عــراق و اقلیــم کردســتان
بند اول ـ ساختار دیوان محاسبات ایران

دیــوان محاســبات ایــران بــا ســاختار تشــکیالتی مصــوب مجلــس شــورای اســامی اداره مــی شــود.
ارکان ایــن ســاختار چنیــن اســت:
الف) رییس کل
رییــس کل دیــوان محاســبات کشــور ،باالتریــن مقــام دیــوان اســت کــه طبــق مــاده  11قانــون آن،
پــس از افتتــاح هــر دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ،بــه پیشــنهاد کمیســیون برنامــه و بودجــه
و محاســبات مجلــس و تصویــب نماینــدگان ملّــت تعییــن میشــود .طبــق مــاده  12قانــون آییننامــه
اســتخدامی مصــوب مجلــس شــورای اســامی ،رییــس کل دیــوان محاســبات ،همســطح وزیــر اســت.
 .1بدیر ،علىمحمد و دیگران ،مبادئ و أحكام القانون اإلدارى ،بغداد :مدیریة دار الكتب ،1993 ،ص .56ر

 .2هرمزى ،حبیب ،الرقابة على المؤسسات العامة فى التشریع العراقى ،بغداد :مطبعة بغداد ،1977 ،ص .54

 .3عجراوى ،عمر ،دور دیوان الرقابة المالیة على تنفیذ النفقات العامة ،موصل :جامعة الموصل ،كلیة الحقوق ،بیتا ،ص .83
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ب) دادستان
دادســتان دیــوان محاســبات کشــور ،طبــق مــاده  14قانــون ســازمان ،در آغــاز هــر دوره مجلــس
شــورای اســامی بــا پیشــنهاد کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلــس و بــا تصویــب و
رأی اکثریــت نماینــدگان تعییــن میشــود .دادســتان اضافــه بــر ریاســت دادســرا ،مدعــی حقــوق
بیتالمــال و تنهــا مقامــی اســت کــه تحقیــق ،تعقیــب و صــدور دادخواســت علیــه متخل ّفــان و مســببان
ایــراد ضــرر بــه بیتالمــال ،تحــت نظــارت وی انجــام میپذیــرد .گذشــته از ایــن ،اعتــراض و تجدیــد
نظرخواهــی از آرای هیئتهــای مستشــاری و در نهایــت ،اجــرای احــکام قطعــی صادرشــده در دیــوان
محاســبات کشــور زیــر نظــر وی انجــام میشــود .دادســتان دیــوان محاســبات کشــور ،طبــق مــاده 12
قانــون آییننامــه اســتخدامی دیــوان (مصــوب  ،)1370/7/7همســطح اســتاندار انتخــاب میشــود.
ج) معاونان
طبــق بنــد «الــف» مــاده  15قانــون اصالحــی دیــوان محاســبات (مصــوب  ،)1370/5/ 20ایــن
ســازمان چهــار معــاون (معــاون حقوقــی ،مجلــس ،تفریــغ بودجــه و اســتانها؛ معــاون امــور اجرایــی و
پشــتیبانی؛ معــاون فنــی و حسابرســی امــور عمومــی و اجتماعــی و معــاون فنــی و حسابرســی امــور
اقتصــادی و زیربنایــی) دارد .بــه عــاوه طبــق اصــاح ســاختار ســازمانی (مصــوب  )1389کمیســیون
مشــترک برنامــه و بودجــه و محاســبات و کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی ،مرکــزی
بــا عنــوان «مرکــز آمــوزش و برنامهریــزی» ایجــاد شــده اســت .طبــق مــاده  12قانــون آییننامــه
اســتخدامی دیــوان ،معاونــان دیــوان ،همســطح معــاون وزیــر تعییــن میشــوند.
د) هیئتهای مستشاری
دیــوان محاســبات کشــور میتوانــد حداکثــر  7هیئــت مستشــاری داشــته باشــد .هــر هیئــت
متشــکل از  3مستشــار اســت و یکــی از آنــان ،رییــس هیئــت اســت .مستشــاران را رییــس کل دیــوان
انتخــاب میکنــد و بــرای اجــرای مــاده  16قانــون دیــوان محاســبات کشــور ،بــرای تأییــد به کمیســیون
برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای اســامی معرفــی خواهــد کــرد .مستشــاران دیــوان
محاســبات کشــور طبــق مــاده  12قانــون آییننامــه اســتخدامی دیــوان (مصــوب  1370/7/7مجلــس
شــورای اســامی) ،همســطح معــاون وزیــر محســوب میشــوند.
هـ) دیگر واحدهای سازمانی
دیگــر واحدهــای ســازمانی دیــوان محاســبات کشــور عبارتنــد از :دفتــر مرکــزی حراســت؛ شــورای
راهبــری حسابرســی عملکــرد؛ محکمــه تجدیــد نظــر؛ دیــوان محاســبات اســتانها؛ شــورای راهبــردی
امــور بینالملــل؛ شــورای عالــی برنامهریــزی؛ هیئــت عمومــی و شــورای اطالعرســانی.
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بند دوم ـ برخی مأموریتها ،صالحیتها و وظایف دیوان محاسبات

در اصــل  55قانــون اساســی در تشــریح وظایــف دیــوان محاســبات چنیــن آمــدهاســت:
«دیــوان محاســبات بــه کلیــه حســابهای وزارتخانههــا ،مؤسســات ،شــرکتهای دولتــی و ســایر
دســتگاههایی کــه بــه نحــوی از انحــا از بودجــه کل کشــور اســتفاده میکننــد ،بــه ترتیبــی کــه قانــون
مقــرر مـیدارد ،رســیدگی یــا حسابرســی مینمایــد کــه هیــچ هزینـهای از اعتبــارات مصــوب تجــاوز
نکــرده و هــر وجهــی در محــل خــود بــه مصــرف رســیده باشــد .دیــوان محاســبات ،حســابها و اســناد
و مــدارک مربوطــه را برابــر قانــون ،جمــعآوری و گــزارش تفریــغ بودجــه هــر ســال را بــه انضمــام
نظــرات خــود بــه مجلــس شــورای اســامی تســلیم مینمایــد .ایــن گــزارشبایــد در دســترس عمــوم
گذاشــته شــود».
اعمــال کنتــرل و نظــارت مســتمر مالــی دیــوان محاســبات بــه منظــور پاســداری از بیتالمــال از
طریــق ایــن موردهــا صــورت میگیــرد:
الــف) کنتــرل عملیــات و فعالیتهــای مالــی کلیــه وزارتخانههــا ،مؤسســات ،شــرکتهای دولتــی
و ســایر دســتگاههایی کــه بــه نحــوی از انحــا از بودجــه کل کشــور اســتفاده مینماینــد.
ب) بررســی و حسابرســی وجــوه مصرفشــده ،درآمدهــا و ســایر منابــع تأمیــن اعتبــار در ارتبــاط
بــا سیاس ـتهای مالــی تعیینشــده در بودجــه مصــوب بــا توجــه بــه گــزارش عملیاتــی و محاســباتی
مأخــوذه از دســتگاههای مربوطــه.
ج) تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس.
د) حسابرســی یــا رســیدگی بــه کلّیــه حســابهای درآمــد و هزینــه و ســایر دریافتهــا و
پرداختهــا و صورتهــای مالــی دســتگاهها از نظــر مطابقــت بــا قوانیــن و مقــررات مالــی و ســایر
قوانیــن مربــوط و ضوابــط الزم االجــرا.
هـــ) بررســی وقــوع عملیــات مالــی در دســتگاهها بــه منظــور اطمینــان از حصــول و ارســال صحیــح
و بــه موقــع درآمــد یــا انجــام هزینــه و ســایر دریافتهــا و پرداختهــا.
و) رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییها و دستگاهها.
ز) بررســی جهــت اطمینــان از برقــراری روشهــا و دســتورالعملهای مناســب مالــی و کاربــرد مؤثــر
آنهــا بــه منظــور نیــل بــه اهــداف دســتگاههای مــورد رســیدگی.
ح) اعــام نظــر در خصــوص لــزوم وجــود مرجــع کنترلکننــده داخلــی یــا عــدم کفایــت مرجــع
کنترلکننــده موجــود در دســتگاههای مــورد رســیدگی بــا توجــه بــه گزارشهــای حسابرســی و
رســیدگی انجامشــده بــرای حفــظ حقــوق بیتالمــال.
ط) رســیدگی بــه حســاب کســری ابــواب جمعــی و تخل ّفــات مالــی و هــر گونــه اختــاف حســاب
مأمــوران ذیربــط دولتــی در اجــرای قوانیــن و مقــررات بــه ترتیــب مقــرر در قانــون.
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ی) تجزیــه و تحلیــل گزارشهــا و صورتهــای مالــی ارســالی از طــرف قــوه مجریــه بــر اســاس
نتایــج حاصــل از بررســیها ،رســیدگیها یــا حسابرســیهای انجامشــده و تهیــه و ارائــه گــزارش
1
حــاوی نظــرات بــه مجلــس.

بند سوم ـ ساختار دیوان نظارت مالی عراق

هنــگام مراجعــه بــه قانــون دیــوان شــماره ( 31ســال  )2011آشــکار میشــود کــه ســاختار
ســازمانی دیــوان نظــارت مالــی عــراق شــامل ایــن مــوارد اســت:
الف) شورای دیوان
رکــن اصلــی در دیــوان و بخــش اجرایــی آن اســت و متشــکل از رییــس دیــوان ،معاونــان وی و
مدیــران کل ادارههــای دیــوان اســت 2.ایــن شــورا ،مســئول ایــن مــوارد اســت :تصویــب برنامههــای
کاری دیــوان؛ گذاشــتن مبانــی و ضوابــط کار در دیــوان؛ تصمیمگیــری در مــورد موضوعــات مــورد
نیــاز وظایــف کنتــرل و حسابرســی و تــاش بــرای تأمیــن وســایل الزم بــرای آنهــا؛ تعییــن دامنــه
کار ادارههــای دیــوان؛ تهیــه پیشنویــس بودجــه ســاالنه اداره؛ تصویــب چارچــوب کلــی گزارشهــای
دیــوان؛ بحــث در مــورد ســازماندهی دورههــای علمــی کاربــردی بــرای کارمنــدان اداره و دیگــران یــا
بــرای کارگــران در بخــش خصوصــی؛ كنتــرل بــرای اســتفاده دیــوان از خدمــات حسابرســان بخــش
3
خصوصــی.
ب) رییس دیوان
رییــس دیــوان بــا تصویــب شــورای نماینــدگان بــا اکثریــت مطلــق بــر اســاس پیشــنهاد نخســت
وزیــر منصــوب میشــود و درجــه رییــس دیــوان بــه منزلــه وزیــری اســت کــه بــرای مــدت چهــار ســال
منصــوب میشــود .او اختیــارات وزیــر دارایــی در امــور دیــوان ،کارمنــدان و بودج ـه آن را داراســت.
4

ج) دو معاون رییس دیوان
بــرای یــک دوره چهــار ســاله منصــوب میشــوند و دوره خدمتشــان یــک بــار قابــل تمدیــد اســت.
5

 .1روزبهانی ،ناصر و مرتضی اســدی ،آشــنایی با دیوان محاسبات کشور ،تهران :مرکز آموزش و برنامهریزی دیوان
محاسبات کشور ،1397 ،صص 18ـ.19
 .2ماده  20قانون دیوان نظارت مالی ،شــماره  ،31سال .2011
 .3ماده  21همان قانون.
 .4ماده  22همان قانون.
 .5ماده  26همان قانون.
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آنهــا در کنــار اجــرای برنامههــا و سیاس ـتهای کلــی دیــوان ،وظایــف محولشــده بــر اســاس قانــون
و وظایــف محولشــده از جانــب دیــوان نظــارت یــا رییــس آن را انجــام میدهنــد 1.دو معــاون رییــس
2
دیــوان بــا همــان شــرایط و بــه روش انتصــاب رییــس دیــوان منصــوب میشــوند.
د) دایرههای حسابرسی مرکزی
هشــت بخــش اســت و هــر بخــش توســط یــک کارمنــد بــا درجــه مدیــرکل اداره میشــود .ایــن
دایرههــا مختــص بــه نظــارت و حسابرســی از ارگانهایــی اســت کــه طبــق نظــر شــورا و بــا توجــه
بــه شــرایط کار بــر ایــن بخشهــا بــرای کنتــرل توزیــع میشــوند.
3

هـ) ادا رههای حسابرسی در استانها به استثنای اقلیم کردستان
ایــن بخشهــا وظایــف دیــوان را در اســتانها انجــام میدهنــد کــه هشــت بخــش اســت ،بــه
اســتثنای اقلیــم کردســتان کــه دیــوان نظــارت مالــی خــاص خــود را دارد.
4

بنــد چهــارم ـ برخــی وظایــف و اختیــارات مالــی و اداری دیــوان نظــارت
فــدرال

برخی از این صالحیتها در چنین فعالیتهایی بازتاب دارد:
 .1نظارت و ممیزی حسابها و فعالیتهای نهادهای تحت نظارت؛
 .2نظردهــی در مــورد فهرســتها ،امــور مالــی و گزارشهــای مربــوط بــه نتایــج کارهــا و وضعیــت
6
مالــی نهادهــای حسابرسیشــده؛
7
 .3نظارت بر ارزیابی عملکرد نهادهای تحت حسابرسی دیوان؛
 .4کمــک فنــی در زمینههــای حســابداری ،نظارتــی و اداری و امــور ســازمانی و فنــی مربــوط بــه
8
آنهــا؛
9
 .5ارزیابی برنامهها و سیاستهای کالن مالی و اقتصادی دولت؛
5

 .1عجراوى ،پیشین ،ص .141
 .2اصالحیه قانون دیوان نظارت مالی ،سال .2012
 .3ماده  27همان قانون.
 .4همان.
 .5بند اول فقره «ب» ماده  6قانون نظارت مالی اقلیم کردستان ،شماره  ،31سال .2011
 .6بند اول فقره «ج» ماده  6همان قانون.
 .7بند دوم ماده  6همان قانون.
 .8بند سوم ماده  6همان قانون.
 .9بند چهارم ماده  6همان قانون.
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 .6انجام تحقیقات اداری در خصوص موارد درخواستی مجلس نمایندگان؛
 .7تحقیــق میدانــی در خصــوص همــه اســناد ،ســوابق ،معامــات ،دســتورها و تصمیمگیریهــای
1
مربــوط بــه وظایــف کنتــرل و حسابرســی؛
2
 .8ممیزی برنامهها و هزینههای محرمانه مربوط به امنیت ملی.

بند پنجم ـ ساختار دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان

بــا رجــوع بــه قانــون شــماره  2دیــوان نظــارت مالــی اقلیــم کردســتان (ســال  )2008آشــکار
میشــود کــه ســاختار ســازمانی دیــوان شــامل ایــن موردهاســت:
الف) شورای نظارت مالی
هیئــت نظــارت توســط رییــس دیــوان بــه عنــوان رییــس بــا حضــور معاونــش و مدیــران کل
بــه عنــوان اعضــا تشــکیل میشــود و در غیــاب رییــس دیــوان ،معاونــش ،نایــب اوســت 3.ایــن شــورا،
مســئول اداره و ســازماندهی روزانــه امــور دیــوان اســت و تصمیمهــای خــود را بــا اکثریــت آرای
حاضــران صــادر میکنــد و وقتــی آرا برابــر باشــد ،طرفــی کــه رییــس دیــوان رأی داده اســت ،غالــب
4
خواهــد شــد.
هیئت نظارت مالی ،عهدهدار این وظایف است:
 1گذاشتن مبانی و دستورالعملهای دیوان و روشهای اجرای آنها؛
 .2تأمین نیازهای اساسی مورد نیاز برای نظارت و حسابرسی؛
 .3تعییــن مناطــق کار نهادهــا و ادارههــای دیــوان و قوانیــن مربــوط بــه ســازماندهی آنهــا در
قالــب نظــام داخلــی؛
 .4تعیین چارچوب کلی گزارشهای دیوان؛
 .5بحــث و تأییــد مشــاهدات ،رهنمودهــا ،پیشــنهادها و نظرهــای منــدرج در گزارشهــای ســاالنه
دیــوان؛
 .6تشکیل جلسات مطالعه عملی برای کارمندان؛
 .7مطالعه تمام مواردی كه رییس دیوان یا هر یك از اعضای شورا به آن ارائه كردهاند؛
 .8تهیــه بودجــه ســاالنه دیــوان و ارســال آن بــه وزارت دارایــی بــرای درج در بودجــه عمومــی
اقلیــم؛
 .1بند  1ماده  13همان قانون.
 .2بند  2ماده  13همان قانون.
 .3بند  1ماده  6همان قانون.
 .4بند  3ماده  6همان قانون.

130

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

 .9شــورا میتوانــد بــا توجــه بــه نیازهــای کاری ،ادارههــا و بخشهایــی را در تشــکیالت دیــوان
ایجــاد یــا لغــو کنــد؛
 .10شورا حق نظارت بر معامالت قبل از رسیدن به مراحل نهایی را دارد؛
 .11شــورا میتوانــد فعالیتهــایحسابرســی را اصــاح و آنهــا را بــر اســاس نیازهــای کاری
توزیــع کنــد؛
 .12بررســی همــه گزارشهــا و موضوعــات ارجاعشــده از جانــب رییــس جمهــوری اقلیــم ،رییــس
شــورای ملــی یــا نخســت وزیــر بــه دیــوان بــرای تصمیمگیریهــا ،توصیههــا و پیشــنهادهای الزم در
1
مــورد آنهــا.
ب) رییس دیوان
رییــس دیــوان نظــارت مالــی اقلیــم کردســتان بــر اســاس فرمــان اقلیمــی صادرشــده از جانــب
رییــس اقلیــم کردســتان و بــا رأی اکثریــت پارلمــان حکومــت اقلیــم کردســتان بــرای یــک دوره
چهارســاله (قابــل تمدیــد بــرای یــک بــار) منصــوب میشــود .وی فقــط بــر اســاس اکثریــت دو ســوم
آرای اعضــای پارلمــان اقلیــم کردســتان در طــول مــدت مســئولیتش از ســمت خــود میتوانــد برکنــار
شــود 2.ایــن تشــکیالت بــا رییــس دیــوان همراهــی میکننــد :بخــش اداری ،مالــی و حقوقــی؛ 3بخــش
فنــی و تحقیقاتــی؛ 4بخــش بازرســی.
ج) معاون رییس دیوان
ریاســت پارلمــان کردســتان بــا مشــورت بــا رییــس هیئــت نظــارت بــر امــور مالــی ،معــاون رییــس
دیــوان را بــرای مــدت نامحــدود منصــوب میکنــد و وی از درجاتــی از مصونیــت قانونــی برخــوردار
اســت ،ا ّمــا بــا اجــاز ه رییــس دیــوان و بــا آگاهــی رییــس پارلمــان کردســتان میتــوان وی را تحــت
تعقیــب قانونــی قــرار داد.
د) دفتر رییس دیوان
دفتــر رییــس دیــوان را کارمنــدی اداره میکنــد کــه جایگاهــش ،کمتــر از یــک مدیــر بــا مــدرک
دانشــگاهی اولیــه ،باتجربــه و صالحیــت نیســت .ایــن بخــش ،مســئول تنظیــم نامهنگاریهــای
دریافتشــده از رییــس دیــوان و پیگیــری دســتورهای صادرشــده از جانــب او ،دبیرخانــه شــورای
 .1ماده  14قانون دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان ،شماره  ،2سال .2008
 .2ماده  9همان قانون.
 .3آییننامه داخلی دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان ،شماره  ،1سال .2014
 .4بند  2ماده  6قانون نظارت مالی اقلیم کردستان.
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نظــارت مالــی ،پیگیــری شــکایتها ،شــواهد و پروندههــای مربــوط بــه فســاد یــا ســوء اســتفاده از
امــوال عمومــی ،ارســال آنهــا بــه کمیســیون تحقیــق بــر حســب مــورد و پیگیــری نتیجــه آن اســت.

بند ششم ـ وظایف دیوان

وظایف دیوان محاسبات کردستان در قوانین نظارت مالی این دیوان به این شرح است:
 .1بررسی و حسابرسی معامالت هزینههای مربوط به حقوق ،کمکهزینهها و پاداشها؛
 .2بازرســی و حسابرســی از معامــات ارزیابــی ،تحقیــق و جمـعآوری منابــع بــرای اطمینانیابــی
ب بــودن رویههــای مصــوب و شــیوه اجــرای آنهــا؛
از مناسـ 
 .3کمک فنی در زمینههای حسابداری و کنترل و همه امور اداری و سازمانی مرتبط؛
 .4نشــاندادن اســناد مربــوط بــه فســاد ،کالهبــرداری ،اتــاف ،ســوء اســتفاده و ناکارآمــدی در امــور
دریافــت ،مبادلــه و اســتفاده از دارایــی عمومــی در نتیجــه حسابرســی و ارزیابــی کار و فعالیتهــای
ادار هها؛
 .5تحقیــق و گــزارش مــوارد مربــوط بــه جم ـعآوری ،هزینــه و اســتفاده از بودجــه عمومــی کــه
شــورای ملــی کردســتان بــهطــور رســمی درخواســت کــرده اســت؛
 .6پیگیری اجرای قوانین ،مقررات و دستورالعملهای مالی و حسابداری؛
 .7تشــکیل دورههــای آموزشــی بــرای کارمنــدان دیــوان و مؤسســات دولتــی بــرای افزایــش
تواناییهــای آنهــا.

گفتار چهارم ـ انواع محاسبات و نظارت
بند اول ـ نظارت پیش از هزینه

ایــن نــوع نظــارت جــزو مــواردی اســت کــه قبــل از تکمیــل مؤلفههــای صــدور آن ،در خصــوص
تصمیــم یــا روش کار اعمــال میشــود .بنــا بــر ایــن ،کنتــرل قبلــی ،مرحلــهای تلقــی میشــود کــه
تصمیــم قبــل از آنکــه نافــذ یــا قابــل اجــرا باشــد ،از آن میگــذرد 1.كنتــرل قبلــی فــرض میكنــد
كــه مرجــع نظــارت ،صالحیــت پیــش از تأییــد اقدامــات دولــت را دارد .مهمتریــن مثــال آن ،نظــارت
2
مالــی قبــل از مبادلــه اســت.
در ایــران ،نظــارت پیــش از هزینــه در زمــان تخصیــص بودجــه بــه نهادهــا و ســازمانهایی کــه
از بودجــه اســتفاده میکننــد ،بــر اســاس ضوابــط قانونــی و در نظــر گرفتــن مصوبــات بودجــه صــورت
 .1جهنى ،عید مسعــود ،الرقابة اإلداریة بین القانون اإلداری و علم اإلدارة العامة ،قاهره :جامعة عین شمس ،كلیة الحقوق،
بیتا ،ص .265
 .2قبانى ،بكر ،الوسیط فى اإلدارة العامة ،قاهره :دار النهضة العربیة ،1980 ،ص .185
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میگیــرد .از ایــن رو ،تصویــب بودجــه از جملــه عوامــل اعمــال نظــارت بــر دولــت اســت .بــه موجــب
مــاده  90قانــون محاســبات عمومــی کشــور ( ،)1366نظــارت مالــی بــر هزینههــای وزارتخانههــا،
نهادهــای دولــت و انــواع شــرکتهای دولتــی از نظــر مطابقــتداشــتن هزینههــا بــا مقــررات قانــون
یادشــده و دیگــر قوانیــن مربــوط بــه هــر گونــه هزینــه بــر عهــده وزارت اقتصــاد و دارایــی اســت.
بــا اســتناد بــه قانــون اداره نظــارت بــر امــور مالــی عــراق (شــماره  31در ســال  )2011درمییابیــم
کــه در هیــچ مــادهای از مقــررات ایــن مــاده مقــرر نشــده اســت کــه طبــق قوانیــن قبلــی خــود ،ایــن
اختیــارات را بــه دیــوان اعطــا کنــد .قوانیــن قبــل از تجدیــد نظــر در قانــون فعلــی دیــوان ،نظــارت مالــی
را ضــروری میدانــد و مــادهای را اضافــه میکنــد کــه حــق ایــن نــوع نظــارت را بــه آن میدهــد .در
هیــچ یــک از مقــررات قانــون نظــارت مالــی اقلیــم کردســتان (شــماره  2در ســال  )2008ذکــر نشــده
اســت کــه دیــوان حــق نظــارت و کنتــرل قبلــی را دارد.

بند دوم ـ نظارت همزمان با هزینه

معیــار قابــل اعتمــاد در ایــن نــوع کنتــرل ،معیــار زمــان یــا زمانــی اســت کــه کنتــرل اعمــال
میشــود .بیشتــر حقوقدانــان در تقســیم ایــن نــوع کنتــرل از نظــر اعمــال کنتــرل قبلــی و کنتــرل
1
بعــدی اجمــاع دارنــد.
در ایــران ،رســیدگی بــه مســتندات مرتبــط بــا دریافتهــا و پرداختهــا در مــدت ســال مالــی
و هنــگام اجــرای مراحــل مختلــف تفصیلــی اجــرای بودجــه در محــدوده قانــون محاســبات عمومــی و
قانــون بودجــه کل کشــور صــورت خواهــد گرفــت.
در عــراق ،نظــارت بــر اجــرا ممکــن اســت بــه شــکل بازرســی مــوردی یــا بــه شــکل پیگیــری
انجــام شــود .قانــون نظــارت مالــی شــماره ( 31ســال  )2011ایــن نــوع کنتــرل را در مــاده  13بــه
کار گرفتــه اســت کــه دیــوان نظــارت اختیــار دارد« :اول :اســناد ،ســوابق ،معامــات و همــه تصمیمــات
مربــوط بــه وظایــف کنتــرل و حسابرســی را بررســی کنــد .میتوانــد تحقیــق میدانــی نیــز انجــام
دهــد یــا بــر آن نظــارت داشــته باشــد یــا اطالعــات و پاس ـخها را از ســطوح اداری مربــوط در حــدود
الزم بــرای انجــام وظایــف خــود بــه دســت آورد».
در اقلیــم کردســتان ،ایــن نظــارت بــه صــورت بازرســی موجــودی یــا پیگیــری اجــرا میشــود.
قانــون دیــوان نظــارت مالــی شــماره ( 2ســال  ،)2008ایــن شــکل از نظــارت را همــان طــور کــه در
مــاده  8آمــده اســت ،در مرحلــه دوم ،در مــورد «بازرســی و حسابرســی معامــات ارزیابــی ،تأییــد و
جم ـعآوری منابــع و اطمینــان از مناســببــودن رویههــای مصــوب و شــیوه اجــرای آنهــا» میدانــد.

 .1هیكل ،پیشین ،ص .139
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بند سوم ـ نظارت پس از هزینه

تصرفــات و اقدامــات اداره اعمــال میشــود .ایــن نــوع کنتــرل ،اشــکال مختلفــی
نظــارت بعــدی بــر ّ
دارد کــه بــا توجــه بــه زمــان و روش عمــل متفــاوت اســت .نظــارت میتوانــد بــه روش بازرســی انجــام
شــود کــه شــامل بررســی ماهیــت و بررســی مجــدد وضعیــت بــرای یافتــن اشــتباهها یــا حذفیــات
مشــابه اســت .همچنیــن میتوانــد بــه روش بررســی اســناد واحــد اداری انجــام شــود 1.بنــا بــر ایــن،
نظــارت بعــدی ،بــر آنچــه واقعـاً انجــام شــده ،متمرکــز اســت .ایــن نــوع نظــارت بــه مدیریــت اجــازه
میدهــد بــه دلیــل جدایــی بیــن اختیــارات مدیریتــی و کنتــرل ،کام ـ ً
ا آزادانــه عمــل کنــد ،همــان
طــور کــه دولــت بــر واحــد مــورد نظــر بــهطــور مســتقل نظــارت میکنــد و تصمیماتــش ،معلــق یــا
2
مشــروط نیســتند ،چنانکــه در نظــارت قبلــی یــا پیــش از هزینــه اســت.
در ایــران ،نظــارت پــس از هزینــه ،طبــق اصــل  55قانــون اساســی توســط دیــوان محاســبات کشــور
صــورت خواهــد گرفــت .نظــارت دیــوان محاســبات ،بــه ســه صــورت؛ نظــارت تعقیبــی شــبهقضایی،
نظــارت اداری و نظــارت پارلمانــی انجــام میگیــرد.
در عــراق ،دیــوان نظــارت مالــی ،ایــن نــوع نظــارت را بــر اســاس مــاده  6قانــون موجــود اعمــال
میکنــد و شــامل نظــارت پــس از مبادلــه اســت« :بررســی و حسابرســی معامــات هزینههــای
عمومــی بــرای اطمینانیابــی از یکپارچگــی آنهــا و بیــش از اعتبــارات تعیینشــده بــرای آنهــا در
بودجــه و اســتفاده از منابــع عمومــی بودجــه بــرای اهــداف اختصاصیافتــه بــه آنهــا و هــدر نرفتــن،
3
هــدر دادن یــا ســوء اســتفاده از آنهــا و ارزیابــی بــازده انجــام میشــود».
در اقلیــم کردســتان ،دیــوان ،نظــارت و ارزیابــی از مشــاغل و فعالیتهــا ،کمــک فنــی بــه امــور
ن دادن اســناد فســاد،
حســابداری و نظارتــی و همــه امــور اداری و ســازمانی مربــوط بــه آنهــا و نشــا 
کالهبــرداری ،اتــاف ،ســوء اســتفاده و ناکارآمــدی در امــور دریافــت و مبادلــه و اســتفاده از دارایــی
4
عمومــی در نتیجــه حسابرســی و ارزیابــی کار و فعالیتهــای ادارههــا را بــر عهــده دارد.

گفتار پنجم ـ نوع محاسبات و نظارت
بــا توجــه بــه پیشــرفت فنــون حسابرســی ،انــواع متفاوتــی از ایــن فــن در کشــورها پایهریــزی
و اجــرا شــده و برگرفتــه از مقــررات و انتظــارات دولــت و ملــت بــوده اســت .بــر همیــن اســاس،
حسابرســیهای اعمالشــده بــه حسابرســی مالــی ،رعایــت ،عملکــرد و مدیریــت تقســیم شــده
 .1حجازى ،احمد السید عوضین ،الرقابة الذاتیة لإلدارة على أعمالها ،قاهره :جامعة القاهرة ،كلیة الحقوق ،بیتا ،ص .41
 .2هیكل ،پیشین ،ص .142
 .3بند اول فقره «الف» ماده  6قانون دیوان نظارت مالی عراق ،شماره  ،31اصالحیه سال .2011
 .4ماده  8قانون دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان.
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اســت .در دو گونــه اول ،بیشتــر ،اهدافــی معطــوف بــه رعایــت اســتانداردهای مقبــول حســابداری و
نیــز مقــررات مــورد نظــر اســت ،امــا گونههــای دیگــر بــر تحقیــق و ایجــاد اهدافــی چــون کارآیــی،
اثربخشــی و صرفهجویــی اقتصــادی تأکیــد دارنــد.
مهمتریــن هدفــی کــه در گــزارش تفریــغ بودجــه و دیگــر حسابرس ـیهای دیــوان وجــود دارد،
تأکیــد بــر رعایــت قوانیــن و مطابقــت پیشبینیهــا بــا عملکردهاســت .از ایــن رو ،گون ـه حسابرســی
دیــوان محاســبات ایــران ،حسابرســی رعایــت اســت.
بــر اســاس قوانیــن موجــود و حسابرســی دیــوان ،نظــارت مالــی عــراق و اقلیــم کردســتان بــه دو
ن گونــه
شــیوه انجــام میشــود :شــیوه اول ،حسابرســی صورتهــای مالــی اســت کــه هــدف در ای ـ 
حسابرســی ،اظهــار نظــر دربــاره صورتهــای مالــی اســت؛ شــیوه دوم ،حسابرســی عملکــرد اســت
ن گونــه حسابرســی ،اثربخشــی ،کارآیــی و صرفـ ه اقتصــادی کار و فعالیــت واحدهــای مــورد
کــه در ایـ 
رســیدگی ارزیابــی میشــود.

ـدد و تعــارض بیــن ســازمانهای نظارتــی در
گفتــار ششــم ـ تعـ ّ
ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان
در ایــران ،بیــش از  22دســتگاه نظارتــی موجــود اســت كــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر رونــد
پرداختهــا و هزینههــا بازرســی و نظــارت دارنــد .مهمتریــن ایــن ســازمانهای نظارتــی در چهــار
حــوزه تقســیم شــدهاند :قــوه قضاییــه ،قــوه مجریــه ،قــوه مقننــه و نهادهــای خــارج از قــوای سـهگانه.
تعــدد ایــن نهادهــا و نبــود قانــون بــرای ارتبــاط نظاممنــد و قانونمنــد بیــن آنهــا موجــب اقدامــات
تكــراری ،مــوازی و پرهزینــه اســت .ایــن ناهماهنگــی و نداشــتن ارتبــاط بــا هــم ســبب شــده اســت
نتواننــد از نتیجــه اقدامــات همدیگــر اســتفاده کننــد.
در عــراق و اقلیــم کردســتان ،قانــون شــماره ( 31ســال  )2011تصریــح میکنــد کــه دیــوان
نظــارت ،وظیفــه نظــارت و بازرســی حســاب فعالیتهــای نهادهــای تحــت کنتــرل ،تأییــد در اختیــار
قــرار دادن صحیــح بودجــه عمومــی و اثربخشــی کاربــرد قوانیــن ،مقــررات و دســتورالعملها را انجــام
میدهــد ،بــه شــرطی کــه شــامل ایــن موردهــا شــود :بررســی و حسابرســی رونــد هزینههــای
عمومــی بــرای اطمینانیابــی از ایمنــی آنهــا و فراتــر نرفتــن از حــد اعتبــارات تعیینشــده در بودجــه،
اســتفاده از بودجــه عمومــی بــرای اهــداف اختصاصیافتــه بــه آن و هــدر نرفتــن و اســراف نکــردن یــا
1
ســوء اســتفاده نکــردن و ارزیابــی بــازده آن.

 .1ماده  6قانون دیوان نظارت مالی ،شماره  ،31سال .2011
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رویکــردی بــر ســاختار و کارکــرد ســازمانهای
محاســباتی ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان

بــه همیــن ترتیــب ،اگــر دیــوان بــه دلیــل خــودداری از عرضــه ســوابق از رونــد کار متقاعــد نشــود،
میتوانــد شــورای وزیــران یــا کمیســیون تحقیــق را بــرای انجــام تحقیقــات در ایــن بــاره مطلــع ســازد
1
و نهــادی را کــه خــودداری میکنــد ،بــه ارائــه ســوابق و دادههــای مــورد نیــاز مکلــف کنــد.

 .1ماده  12همان قانون.
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نتیجهگیری
دیــوان محاســبات ایــران بــرای انجــام وظیفـه خــود طبــق اصلهــای  54و  55قانــون اساســی بــه
حسابرســی ،رســیدگی و مراقبــت بــرای صــرف هزینــه از اعتبــارات مصوبــه و هزینـه کــردن هــر وجــه
در جــای خــود اقــدام میکنــد .دیــوان محاســبات کشــور ،ســازمانی دولتــی اســت کــه در امــور مالــی
و اداری مســتقل اســت و یکــی از نهادهــای وابســته بــه مجلــس شــورای اســامی بــه شــمار م ـیرود.
دیــوان محاســبات بــا ســاختار تشــکیالتی مصــوب مجلــس اداره مــی شــود کــه شــامل رییــس کل،
دادســتان ،معاونــان و هیئتهــای مستشــاری اســت.
ســاختار دیــوان نظــارت مالــی عــراق از شــورای دیــوان ،رییــس دیــوان ،دو معــاون رییــس دیــوان،
دایرههــای حسابرســی مرکــزی و ادارههــای حسابرســی در اســتانها بــه اســتثنای اقلیــم
کردســتان تشــکیل شــده اســت .دیــوان نظــارت مالــی عــاوه بــر بررســی هزینههــای نهادهــای تحــت
کنتــرل خــود ،در بررســی و حسابرســی معامــات مربــوط بــه هزینههــا در زمینــه کنتــرل خــود نیــز
صالحیــت مالــی دارد.
ســاختار دیــوان نظــارت مالــی اقلیــم کردســتان شــامل ایــن بخشهاســت :شــورای نظــارت مالــی،
رییــس دیــوان (ایــن بخشهــا بــا رییــس دیــوان همراهــی میکننــد :بخــش امــور اداری ،مالــی و
حقوقــی ،بخــش امــور فنــی و تحقیقــات و بخــش بازرســی) ،معــاون رییــس دیــوان و دفتــر رییــس
دیــوان.
دربــاره نظــارت مالــی در ایــران بایــد گفــت کــه بــرای نظــارت پیــش از هزینــه ،تخصیــص بودجــه
بــه ســازمانهایی کــه از بودجــه اســتفاده میکننــد ،بــر اســاس ضوابــط و در نظــر گرفتــن مصوبــات
بودجــه صــورت میگیــرد .از ایــن رو ،تصویــب بودجــه از جملــه عوامــل اعمــال نظــارت بــر دولــت
اســت .در هیــچ مــادهای از مقــررات مربــوط بــه کشــور عــراق مقــرر نشــده اســت کــه طبــق قوانیــن
قبلــی خــود ،ایــن اختیــارات را بــه دیــوان اعطــا کنــد .در اقلیــم کردســتان نیــز در هیـچ یــک از مــواد
قانــون نظــارت مالــی ذکــر نشــده اســت کــه دیــوان حــق نظــارت قبلــی را دارد.
در نظــارت همزمــان بــا هزینــه در ایــران ،رســیدگی بــه مســتندات مرتبــط بــا دریافتهــا و
پرداختهــا در مــدت ســال مالــی و هنــگام اجــرای مراحــل مختلــف اجــرای بودجــه در محــدوده
قانــون محاســبات عمومــی و قانــون بودجــه کل کشــور صــورت خواهــد گرفــت .در عــراق ،قانــون
نظــارت مالــی ،ایــن نــوع کنتــرل را بــه کار گرفتــه اســت و دیــوان نظــارت در آن اختیــارات دارد .در
اقلیــم کردســتان ،قانــون دیــوان نظــارت مالــی ایــن شــکل از نظــارت را در مرحلــه دوم ،در مــورد
«بازرســی و حسابرســی معامــات ارزیابــی ،تأییــد و جمــعآوری منابــع و اطمینانیابــی از مناســب
بــودن رویههــای مصــوب و شــیوه اجــرای آنهــا» میدانــد.
در ایــران ،نظــارت پــس از هزینــه از جانــب دیــوان محاســبات کشــور صــورت خواهــد گرفــت .ایــن
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نــوع کنتــرل توســط دیــوان نظــارت عــراق نیــز انجــام میشــود .دیــوان نظــارت مالــی اقلیــم کردســتان
هــم ایــن نظــارت را الزم االجــرا میدانــد.
گونــه حسابرســی دیــوان محاســبات ایــران ،حسابرســی رعایــت اســت .بــر اســاس قوانیــن
موجــود ،حسابرســی در دیــوان نظــارت مالــی عــراق و اقلیــم کردســتان بــه دو شــیوه انجــام میشــود:
حسابرســی صورتهــای مالــی و حسابرســی عملکــرد.
در ایــران ،بیــش از  22دســتگاه نظارتــی موجــود اســت كــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر رونــد
پرداختهــا و هزینههــا بازرســی و نظــارت دارنــد .شــمولیت نظــارت ،یکــی دیگــر از مشــترکات نظــام
نظــارت مالــی ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان اســت .در هــر ســه قلمــرو ،حــوزه شــمولیت نظــارت
مالــی ،هزینــه منابــع عمومــی کشــور اســت .از ایــن رو ،در ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان فقــط
دســتگاهها و نهادهایــی مشــمول نظــارت مالــی قــرار خواهنــد گرفــت کــه از منابــع عمومــی اســتفاده
کننــد.
دیــوان نظــارت عــراق و اقلیــم کردســتان ،طبــق تشــخیص بــازرس کل در خصــوص بهرهبرداریهــا
و ســرمایهگذاریهای کالن کــه در آینــده مــردم تأثیــر دارد و نیــز دربــاره برنامههــا تحقیــق میکننــد
و یافتههــای بررســیهای خــود را بــرای تصمیمگیــری بــه پارلمــان ارائــه میدهــد .از ایــن رو،
مهمتریــن تفــاوت نظــارت مالــی در ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان ،بــه صالحیــت و مأموریــت آن در
ایــن ســه قلمــرو بازمیگــردد .دیــوان محاســبات ایــران تنهــا نقــش نظارتــی دارد و مســئول نظــارت بــر
چگونگــی دخــل و خــرج دولــت اســت ،در حالـی کــه دیــوان نظــارت در اقلیــم کردســتان و عــراق ،اضافه
بــر نظــارت ،کارهــای پژوهشــی ،تعییــن اولویتهــا در اختصــاص بودجــه و ارزیابــی فعالیتهــای
دولــت را نیــز انجــام میدهــد.
تفــاوت اساســی دیگــر در نظــام نظــارت مالــی ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان ،در ســازوکار
تشــکیالتی اســت .دیــوان محاســبات ایــران ،دادســرا و دادســتان دارد و نوعــی تعقیــب و نظــارت
شــبهقضایی را هــم انجــام میدهــد .اگــر دیــوان محاســبات ،نقــض قانــون در اجــرای بودجــه را
مشــاهده کنــد ،بــا اســتفاده از روشهــای شــبهقضایی بــه آن رســیدگی و مجازاتهایــی نیــز تعییــن
خواهــد کــرد .در عــراق و اقلیــم کردســتان ،بــا توجــه بــه اینکــه ســاختار حکومــت فــدرال بــر پای ـه
تفکیــک مطلــق قواســت ،در دیــوان نظــارت مالــی ،دادســتان و ســازوکار قضایــی دادســرا وجــود نــدارد،
بلکــه مقامــی کــه بــه تخلفــات رســیدگی میکنــد ،قــوه قضاییــه اســت.

138

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

فهرست منابع
 .1فارسی

الف) کتا 
ب
 .2امامی ،محمد و كوروش استوار سنگری ،حقوق اداری ،تهران :میزان.1396 ،
 .3ایزدهــی ،ســجاد ،نظــارت بــر قــدرت در فقــه سیاســی ،قــم :پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ
اســامی.1386 ،
 .4آذرتاش ،آذرنوش ،فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی ،تهران :نی.1383 ،
 .5بیهقــی ،محمــد بــن حســین ،تاریــخ بیهقــی ،تصحیــح :علیاکبــر فیــاض ،تهــران :علــم،
.1384
 .6پیــر ،مولــر ،سیاسـتگذاری عمومــی ،ترجمــه :حمیدرضــا ملکمحمــدی ،تهــران :دادگســتر،
.1378
 .7طوســی ،خواجــه نظامالملــک ،سیاســتنامه ،تصحیــح :محمــد قزوینــی ،تهــران :تهــران
مصــور.1344 ،
 .8راسخ ،محمد ،نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی ،تهران :دراك.1390 ،
 .9روزبهانــی ،ناصــر و مرتضــی اســدی ،آشــنایی بــا دیــوان محاســبات کشــور ،تهــران :مرکــز
آمــوزش و برنامهریــزی دیــوان محاســبات کشــور.1397 ،
ب) مقاله
 .1ارســطا ،محمدجــواد و زهــرا عامــری« ،نظــارت سیاســی بــر قــدرت در اندیشــه علــوی»،
فصلنامــه علــوم سیاســی ،دوره شــانزدهم ،1392 ،شــماره .63
 .2رســتمی ،ولــی و ســید مجتبــی حســینیپور« ،نظــارت مالــی بــر مؤسســات عمومــی
غیــر دولتــی» ،فصلنامــه حقــوق و علــوم سیاســی ،ســال ســی و نهــم ،1388 ،شــماره .4
 .3رضای ـیزاده ،محمدجــواد« ،آمبادزمــن؛ پاســدار حقــوق شــهروندی ،مبتکــر اصالحــات
اداری» ،فصلنامــه حقــوق ،دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران ،دوره چهلــم،1389 ،
شــماره .3

 .2عربی

الف) کتا 
ب
 .1ابراهیم محمد ،قطب ،الموازنة العامة للدولة ،بیجا :بینا.1987 ،
 .2ابن فارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغه ،قم :مكتب االعالم االسالمی ،بیتا.
139

رویکــردی بــر ســاختار و کارکــرد ســازمانهای
محاســباتی ایــران ،عــراق و اقلیــم کردســتان

 .3بــدوى ،عبدالســام ،الرقابــة علــى المؤسســات العامــة االنتاجیــة و االســتهالكیة،
اســكندریه :منشــأة المعــارف.1970 ،
 .4بدیــر ،علىمحمــد و دیگــران ،مبــادئ و أحــكام القانــون اإلدارى ،بغــداد :مدیریــة دار
الكتــب.1993 ،
 .5جمالالدیــن ،ســامى ،أصــول القانــون اإلدارى فــى دولــة اإلمــارات العربیــة المتحــدة،
ابوظبــی :بینــا.1994 ،
 .6جهنــى ،عیــد مسعــــود ،الرقابــة اإلداریــة بیــن القانــون اإلداری و علــم اإلدارة العامــة،
قاهــره :جامعــة عیــن شــمس ،كلیــة الحقــوق ،بیتــا.
 .7حجــازى ،احمــد الســید عوضیــن ،الرقابــة الذاتیــة لــإدارة علــى أعمالهــا ،قاهــره :جامعــة
القاهــرة ،كلیــة الحقــوق ،بیتــا.
 .8درویــش ،عبدالكریــم و لیلــى تــكال ،أصــول االدارة العامــة ،قاهــره :مكتبــة األنجلــو مصریــة،
.1980
 .9ســید الســرایا ،محمــد ،االتجاهــات الحدیثــة فــى مجــال الرقابــة ،اســكندریه :دار الجامعــة،
.1986
 .10شــكر محمــود ،حمیــد ،الرقابــة المالیــة العلیــا و آفــاق تطورهــا فــى العــراق ،بغــداد:
جامعــة بغــداد ،كلیــة اإلدارة و اإلقتصــاد.1977 ،
 .11صحــن ،عبدالفتــاح ،الرقابــة المالیــة دراســة تحلیلــة ،اســكندریه :مؤسســة شــباب الجامعة،
.1979
 .12طه الشاعر ،رمزى ،دروس فى مبادئ االدارة العامة ،بیجا :بینا.1977 ،
 .13عبدالعــال محمــد ،حســین ،الرقابــة اإلداریــة بیــن علــم اإلدارة و القانــون اإلداری،
اســكندریه :دار الفكــر الجامعــی.2004 ،
 .14عبدالمنعــم الحكیــم ،ســعید ،الرقابــة علــى أعمــال اإلدارة فــى الشــریعة اإلســامیة و
النظــم المعاصــرة ،قاهــره :دار الفكــر العربــی.1975 ،
 .15عجــراوى ،عمــر ،دور دیــوان الرقابــة المالیــة علــى تنفیــذ النفقــات العامــة ،موصــل:
جامعــة الموصــل ،كلیــة الحقــوق ،بیتــا.
 .16عدلــى ناشــد ،ســوزى ،الوجیــز فــى المالیــة العامــة ،اســكندریه :دار الجامعــة الجدیــدة،
.2000
 .17عمــر العلمــى ،صبــاح ســعدالدین ،بحــث دور الرقابــة المالیــة و اإلداریــة كمدخــل
للتنمیــة و اإلصــاح اإلدارى فــى دولــة فلســطین ،بیجــا :بینــا.2006 ،
 .18قبانى ،بكر ،الوسیط فى اإلدارة العامة ،قاهره :دار النهضة العربیة.1980 ،
140

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

 .19كامــل لیلــه ،محمــد ،الرقابــة علــى أعمــال اإلدارة ،الرقابــة القضائیــة ،بیتــا :بینــا،
.1964
 .20كفــراوى ،عــوض محمــود ،الرقابــة المالیــة :النظریــة و التطبیــق ،اســكندریه :مطبعــة
االنتصــار.2002 ،
 2 1محمــود عفیفــى ،مصطفــى ،مبــادئ و أصــول اإلدارة العامــة ،مصــر :مطبعــة جامعــة طنطــا،
بیتــا.
 .22مصطفــوى ،حســن ،التحقیــق فــی کلمــات القــرآن الكریــم ،تهــران :مركــز الكتــاب
للترجمــه و النشــر.1402 ،
 .23هرمــزى ،حبیــب ،الرقابــة علــى المؤسســات العامــة فــى التشــریع العراقــى ،بغــداد:
مطبعــة بغــداد.1977 ،
 .24هنــداوى ،ســعد عدنــان ،رقابــة الهیئــات المســتقلة لضمــان حقــوق األفــراد ،بغــداد:
جامعــة بغــداد ،كلیــة القانــون.1998 ،
 .25هیــكل ،الســید خلیــل ،الرقابــة علــى المؤسســات العامــة االنتاجیــة و االســتهالكیة،
اســكندریه :منشــأة المعــارف.1971 ،
 .26یوســف عبدالعلیــم ،صــاح ،أثــر القضــاء اإلدارى علــى النشــاط اإلدارى للدولــة،
اســكندریه :دار الفكــر الجامعــی.2007 ،
ب) مقاله
 .1فخــرى مــراد ،فیصــل« ،الرقابــة المالیةالعلیــا نحــو أســلوب متطــور» ،مجلــة العلــوم
اإلداریــة ،1978 ،شــماره .1
 .2سایت سازمان حفاظت محیطزیست
https://www.doe.ir/portal/home

141

142

DOI:
 10.22034/MRAL.2022.547776.1264اداری
فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق
1400.11.29
پذیـرش:
 /1400.11.09شمـــاره تـاریخ
تـاریخ ارســال:
1401
تابستان
یازدهم /
ســال چهارم

چالشهــا و موانــع عملیــات مزایده الکترونیکی و ســنتی در
نظــام حقوقــی ایران
چکیده

فتاح سلیمی خورشیدی *
سلمان ولیزاده **

در حقــوق عمومــی بــه ویــژه حقــوق اداری ،مزایــده ،یکــی از انــواع قراردادهــای اداری اســت کــه تابع
تشــریفات خاصــی بــرای انتخــاب طــرف قــرارداد اســت .قانونگذار بــه دلیل وجــود عنصر «نفــع عمومی»
در قراردادهــای اداری ،مزایــده را در مقــام یکــی از مصداقهــای ایــن قراردادها با هدف جلوگیری از ســوء
اســتفاده و فســاد تابــع تشــریفات خاصــی قــرار دادهاســت .در ســالهای اخیر نیز بــه مزایــده الکترونیکی
در حــوزه قراردادهــای اداری توجــه شــده و ســازوکار آن در آییننامــهای پیشبینــی گردیــده اســت.
در حقــوق خصوصــی و در بحــث اجــرای احکام دادگســتری ،یکــی از مهمتریــن مراحل عملیــات اجرایی،
مزایــده و فــروش امــوال منقــول محکــو ٌم علیه یا متعهــد (بدهکار) اســت .هدف از تحصیل حکــم قطعی یا
تنظیــم ســند الزماالجــرا بــرای محکــو ُم لــه یــا ذینفع ســند ،دریافــت مطالبات یا اجــرای تعهدات اســت.
بــا ایــن حــال ،چنیــن هدفــی بــه صــرف صــدور حکم یــا تنظیــم ســند حاصــل نمیشــود .در واقــع ،اجرا
کــه ادامــه فرآینــد دادرســی و صــدور ســند اســت ،در مراجع قضایــی و ثبتی به ســهولت انجام نمیشــود.
بــه دلیــل موانــع و مشــکالت متعــدد ،مســیر عملیــات اجرایــی بــه ویــژه در مــورد مزایــده امــوال ،بــا
جــدی روبهروســت .بســیاری از ایــن موانــع و خألهــا ،ناشــی از ســکوت قانونگــذار
چالشهــای ّ
در بیــان بعضــی احــکام و مقــررات مزایــده از جملــه مزایــده یــا حــراج الکترونیکــی ،نبــود نظــام
شناســایی امــوال ،ابهــام در زمــان انعقــاد مزایدههــای الکترونیکــی ،انصــراف اشــخاص ثالــث،
شــکایت از دســتور اجــرا و دیگــر مــوارد اســت کــه رفــع آن در گــرو اصــاح و بازنگــری قوانیــن
و آییننامههــای مربــوط اســت .در حقــوق اداری نیــز مرحلــه فــروش امــوال اهمیتــی بســزا دارد
و قانونگــذار بــه دلیــل احتمــال ســوء اســتفاده افــراد ،تشــریفات زیــادی بــرای انعقــاد مزایــده
پیشبینــی کــرده اســت .بــر مبنــای یــک نظــر ،تشــریفات ،شــرط صحــت قراردادهــای دولتــی اســت.
کلیدواژههــا :قرارداد اداری ،شناســایی اموال ،مزایده ،مزایــده الکترونیکی ،موانع و چالشها.

* .دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران.
Fattah.Salamikhorshidi40@gmail.com
** .استادیار گروه حقوق ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران( .نویسنده مسئول)
Valizadehsalman@gmail.com.
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مقدمه
مقصــود غایــی از صــدور و تنظیــم احــکام و اســناد ،اجــرای تعهــدات توســط محکــو ٌم علیــه ،متعهــد
یــا شــخص ثالــث اســت .بــا اســتنکاف و شــانه خالــی کــردن ایــن اشــخاص از بــار مســئولیت پرداخــت
دیــون و بدهیهایشــان ،حاکمیــت ناگزیــر میشــود بــه بازداشــت ،ارزیابــی و در نهایــت ،فــروش امــوال
آنهــا دســت بزنــد .بــا پیمــودن تشــریفات مزایــده و ایجــاب ،انتشــار آگهــی در روزنامههــای محلــی
یــا پرشــمارگان ،خریــداران احتمالــی در مزایــده شــرکت میکننــد و بــا فــروش مــال محکــو ٌم علیــه
یــا متعهــد ،زمینــه رســیدن شــخص یــا اشــخاص ذینفــع بــه حقــوق حقهشــان فراهــم میشــود.
هزینههــای اجرایــی تأدیــه و مــازاد امــوال بــه مالــک یــا مالــکان آنهــا مســترد میشــود .بــا ایــن
حــال ،بــر خــاف نظــام اجرایــی فرانســه ،ایــن اقدامــات در مراجــع قضایــی و ثبتــی ایــران بــه راحتــی
امکانپذیــر نیســت؛ زیــرا عــاوه بــر فــرار متعهــدان از انجــام تعهــدات ،وجــود ابهامهــا ،کاســتیها،
خألهــا و تناقضهــا در قوانیــن و مقــررات مربــوط ،انجــام عملیــات اجرایــی را بــا مشــکل مواجــه
میســازد .در فضــای حقــوق اداری نیــز مزایــده یکــی از انــواع قراردادهــای اداری اســت .در ایــن میــان،
اســتفاده از مزایــده الکترونیکــی ســبب ارتقــای شفافســازی ،کاهــش فســاد اداری و افزایــش مشــارکت
مــردم در فرآینــد برگــزاری مزایــده میشــود.
در ایــن پژوهــش کــه بــه صــورت توصیفــی و تحلیلــی انجــام شــده اســت ،درصــدد بررســی و
تبییــن چالشهــا و موانــع و مقایســه مزایدههــای الکترونیــک در حــوزه اجــرای احــکام و قراردادهــای
اداری هســتیم .مقالــه حاضــر بــا بیــان موانــع و خألهــا در نظــام اجرایــی عمومــی (دادگســتری) و ثبتــی
و نیــز امکانســنجی مزایدههــای الکترونیــک در حــوزه حقــوق اداری ،راهکارهــای حقوقــی و عملــی
بــرای رفــع مشــکالت موجــود و پیشــنهادهایی بــرای اصــاح قوانیــن و مقــررات مربــوط ارائــه میدهــد.
امــروزه بــا وجــود تحلیــل و تفســیر مقــررات ماهــوی ،متأســفانه ،در امــر شــکلی بــه ویــژه اجــرای
احــکام و اســناد ،پژوهــش و اهتمــام الزم صــورت نگرفتــه اســت .بــا وجــود بررســیهای محــدود
و مختصــری کــه انجــام شــده ،بیــش از چهــار دهــه اجــرای قانــون و بیــش از یــک دهــه اجــرای
آییننامــه ،پیچیدگیهــا و دشــواریهای زیــادی را در اجــرای ایــن بحــث آشــکار ســاخته اســت.
مقــررات موجــود نیــز پاس ـخگوی نیــاز جامعــه حقوقــی و اجرایــی کشــور نیســت .در فضــای حقــوق
اداری ،مزایــده الکترونیکــی ســابقه چندانــی نــدارد و تحقــق قراردادهــای اداری در قالــب مزایــده
الکترونیکــی نیازمنــد تحقــق ســازوکارهای الزم اســت.
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گفتــار اول ـ مفهــوم مزایــده یــا حــراج ســنتی و الکترونیکــی در
حــوزه حقــوق خصوصــی
میــان «عملیــات حــراج» و «مزایــده ســنتی» شــباهتهایی وجــود دارد ،ماننــد اینکــه هــر دو
عنــوان ،بیانگــر روشــی بــرای فــروش (معاملــه) اســت و خطابشــان بــه عمــوم مــردم اســت کــه
ممکــن اســت منجــر بــه تملیــک قطعــی گــردد 1.بــا ایــن حــال ،بررســی ســوابق ،از تفــاوت ایــن دو واژه
حقوقــی از نظــر مفهــوم ،روش ،احــکام و آثــار حکایــت دارد .فرهنگنویســان و زبانشناســان دربــاره
ریشــه ،اصــل و مفهــوم ایــن دو واژه اتفــاق نظــر ندارنــد .در تعریــف «حــراج» 2گفتــه میشــود« :فــروش
مــال اســت در حضــور جمــع و از بــاالی صفــر شــروع میشــود یعنــی قیمــت مبــدأ در حــراج وجــود
نــدارد 3».یــا گفتهانــد« :بیعــی اســت بــا نــدا در دادن بــرای فــروش چیــزی تــا اینکــه بــه آخریــن
5
قیمــت پیشــنهادی فروختــه شــود 4و پیشــنهادکننده باالتریــن قیمــت ،مشــتری محســوب میشــود».
یــا «بیــع گذاشــتن متــاع در میــان جماعتــی اســت« 6».حــراجگاه نیــز مکانــی اســت کــه در آن ،چیــزی
7
را حــراج میکننــد و حراجــی ،منســوب بــه حــراج اســت».
در نقطــه مقابــل« ،مزایــده» 8از ریشــه «زود» برمیخیــزد و در لغــت بــه معنــای بــر یکدیگــر
افــزودن ،چیــزی در معــرض فــروش گــذاردن 9،بــه قیمــت زیــاد فروختــن 10و در اصطــاح حقوقــی،
نوعــی بیــع اســت کــه فروشــنده ،بهــای مبیــع را بــه مســابقه میگــذارد تــا بهتریــن پیشــنهاد را
برگزینــد 11.فــروش بــه مزایــده ،تشــریفاتی اســت کــه قانونگــذار بــرای حمایــت از مالــک ،تأمیــن
امانــتداری و راســتگویی مأمــوران ،نماینــدگان و عامــل فــروش بــرای امــوال دولتــی ،غایــب و
 .1برابــر مــاده  83آییننامــه امــور گمرکــی مصــوب  ...« :1351پــس از انجــام حــراج بــا تشــریفات مزایــده ،معاملــه آن کاال
قطعــی محســوب اســت».
2-Auction.

 .3جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،آرای شورای عالی ثبت و شرح آن ،تهران :گنج دانش ،1390 ،ص .1646

 .4انصاری ،مسعود و محمدعلی طاهری ،دانشنامه حقوق خصوصی ،تهران :محراب فکر ،1384 ،ج  ،3ص .822
 .5کریمی ،حسین ،فرهنگ دادرسی ،تهران :فرهنگ اسالمی ،بیتا ،ص .133

 .6دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،1377 ،ج  ،6ص .8826
 .7انوری ،حسن ،فرهنگ سخن ،تهران :سخن ،1381 ،ص .264

8-Tender.

 .9عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید ،تهران :امیرکبیر ،1360 ،ج  ،1ص .1016

 .10معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،تهران :ادنا ،1391 ،ج  ،2ص .1708

11-Compbell black, henry, black, slaw dictionary, 8 Edition, USA: a Thomson business, 2004, p. 264.
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محجــور مقــرر مـیدارد 1.در حقــوق فرانســه ،مزایــده ،بــه فــروش گذاشــتن در یــک محــل عمومــی در
قبــال آخریــن قیمــت پیشــنهادی اســت کــه امــروزه تابــع نظــام خاصــی اســت و دولــت بــر آن نظــارت
دارد 2.تعاریــف و مفاهیــم بیانشــده از تفــاوت دو واژه «حــراج» و «مزایــده ســنتی» حکایــت دارد ،هــر
3
چنــد برخــی از متــون تخصصــی ،ایــن دو را همســان دانســتهاند.
زایــده یــا حــراج الکترونیکــی (اینترنتــی) بــه عنــوان یکــی از عناصــر تجــارت الکترونیکــی ،روشــی
نویــن بــرای خریــد و فــروش امــوال ،محصــوالت ،اطالعــات و کاالهــا بــه صــورت آنالیــن ،از طریــق
شــبکههای رایانــهای و ورود و نفــوذ بــه بازارهــای داخلــی و بینالمللــی اســت 4.بــا ظهــور و ابــداع
اینترنــت بــه عنــوان یکــی از کاملتریــن شــیوهها در ارتباطــات و معامــات الکترونیکــی ،گســترش
شــبکههای جهانــی و ورود پدیــده اینترنــت بــه کشــورها از جملــه ایــران ،رونــد حجــم مبــادالت و
معامــات الکترونیکــی ســرعت گرفتــه و آمارهــا نشــاندهنده تمایــل و عالقــه اشــخاص حقیقــی و
5
حقوقــی بــه اســتفاده از مزایدههــا یــا حراجهــای الکترونیکــی اســت.
بنــا بــر ایــن ،میتــوان گفــت حــراج یــا مزایــده الکترونیکــی ،فرآینــدی اســت کــه در فضــای
مجــازی 6و اینترنتــی ،بــا اســتفاده از وبســایتها و بــدون حضــور فیزیکــی متصدیــان حــراج و اشــخاص
ثالــث 7،رقابــت میــان فروشــنگان و مصرفکننــدگان بالقــوه را افزایــش میدهــد 8.فروشــندگان بــا
ســرعت بــاال و قیمــت نزدیــک بــه ارزش واقعــی ،بــه طــور خــودکار و بــدون دخالــت عامــل انســانی بــه
ســناریوهای جدیــد واکنــش نشــان میدهنــد و کاالهــا را میفروشــند .خریــداران نیــز فــارغ از محــل
اقامــت جغرافیایــی خــود در آن شــرکت میکننــد و بــا قــدرت چانهزنــی ،امــکان وجــود بیــش از یــک
9
حراجــی یــا سیســتم پرداخــت یکپارچــه ،بــه خریــد کاال و اجنــاس خــود دســت میزننــد.
در حقــوق فرانســه ،فروشهــای عمومــی (داوطلبانــه) و قضایــی (اجبــاری) بــه صــورت مزایــده
یــا حــراج برگــزار میشــود .فــروش بــه مزایــده بــا عنــوان 10،نوعــی از معاملــه اســت کــه مؤسســات
 .1کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،قواعد عمومی قراردادها ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،1388 ،ج  ،1ص .178
 .2انصاری و طاهری ،پیشین ،ص .1800

3-Sandbrook LLB, Claire, Enforcement of Judgment, Tenth Edition, London: sweet and Maxwell Ltd, 2007, p. 134.

 .4مردانــی شــهر بابــک ،محمــد و حمیــد میرزابیاتــی« ،مزایــده الکترونیکــی و بررســی مزایــا و معایــب آن در
مقایســه بــا مزایــده ســنتی» ،نهمیــن کنفرانــس ملــی علــوم و مهندســی کامپیوتــر و فنــاوری اطالعــات ،1398 ،ص .20
 .5مظاهــری کوهانســتانی ،رســول ،مطالعــه تطبیقــی امضــای الکترونیکــی در حقــوق ایــران و مقــررات آنســیترال،
تهــران :جنــگل ،1393 ،ص .111
6-Cyber.

7-Third party.

 .8قنــادان ،علیرضــا ،مریــم اســدیان ،فرشــته عســکری و مســتانه کریمــی« ،حــراج الکترونیکــی و ارائــه یــک مدیــر
عامــل هوشــمند خودمختــار» ،چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،1386 ،ص .7
9-Parle professeur bachir niang Fsip, affaires Voies d execution, Licenec III, Paris: mbengue, 2011, p. 173
10-Vente aux encheres.
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عمومــی و دولتــی انجــام میدهنــد و بــا حــراج مــال ،آن را بــه آخریــن قیمــت ممکــن بــه فــروش
میرســانند .در ایــن صــورت ،خریــدار ،کســی اســت کــه آخریــن قیمــت را میپــردازد 11.در فــروش
قضایــی و اجبــاری امــوال غیــر منقــول ،بســتانکار ،مســئول تهیــه فــروش اســت و در مــورد مزایدههــای
امــوال منقــول ،مــال بــه آخریــن و باالتریــن پیشــنهاددهنده تعلــق میگیــرد .مزایدههــا از نظــر زمانــی
محــدود نیســتند و تنهــا پــس از شــمارش معکــوس ســه تمــاس تــا پایــان حــراج میتــوان بــه یــک
ملــک اعطــا کــرد و حــراج پــس از انقضــای  90ثانیــه از آخریــن پیشــنهاد متوقــف میشــود .اشــخاص
ثالــث مجــاز بــه انجــام فــروش اعــم از دفترهــای اســناد رســمی ،حراجدهنــدگان ،کارگــزاران کاالهــای
قســمخورده و ضابطــان ،تنهــا متخصصانــی هســتند کــه میتواننــد حراجهــای قضایــی عمومــی
2
امــوال منقــول (بــه ویــژه امــوال منقــول توقیفشــده) را اجــرا کننــد.
بــر ایــن اســاس ،مزایــده یــا حراجهــای عمومــی یــا قضایــی در کشــور فرانســه بــه دو صــورت
حــدی رایانــهای اســت و در آن ،فــروش بــه
برگــزار میشــود .نخســت ،حراجهــای زنــده کــه تــا ّ
صــورت فیزیکــی در مکانــی مشــخص انجــام میشــود و در وبســایت شــخص حرفــهای یــا ارگان
انجامدهنــده فــروش یــا در یکــی از وبســایتهای مناســب ،در دســترس حراجدهنــدگان حرفــهای
اعــام و پخــش میشــود .صــورت دوم ،حــراج آنالیــن اســت .ایــن حراجهــای قضایــی ،مجــاز و
قانونــی هســتند؛ زیــرا هیــچ مانعــی بــرای جلوگیــری از آنهــا وجــود نــدارد و بــه طــور فزاینــده در
ا رایان ـهای اســت ،فــروش صرف ـاً
حــال گســترش هســتند .در مزایــده و حراجهــای آنالیــن کــه کام ـ ً
بــه صــورت آنالیــن و بــدون حضــور فیزیکــی در مکانــی مشــخص انجــام میشــود .ایــن فروشهــا
در پروندههــای قضایــی مطابــق قوانیــن فعلــی ،بــه دلیــل موانــع فنــی قضایــی گســترش نیافتــه اســت
(هــر چنــد کــه در مــواردی داوطلبانــه انجــام میشــود) .مزایدههــای الکترونیکــی و رایانــهای (تــا
3
حــدی) فقــط در مــورد امــوال منقــول امکانپذیــر اســت.

گفتار دوم ـ مفهوم مزایده در قراردادهای اداری
اداره در کنــار تصمیمهــای یکجانبــه اقتــداری میتوانــد بــرای رســیدن بــه اهــداف خویــش از
طریــق توافــق و بــا انعقــاد قــرارداد عمــل کنــد .میتــوان پرســید کــه اداره بــا اینکــه دارای امتیازاتــی
اســت و میتوانــد خواســتههایش را بــا تصمیمهــای یکجانبــه تحمیــل کنــد ،چــرا از قــرارداد
اســتفاده میکنــد؟
.1کاتبی ،حسینقلی ،فرهنگ حقوق فرانسه ـ فارسی ،تهران :گنج دانش ،1382 ،ص .349
2-Cadiet, Loic, et emmanueljeuland, Droit Judiciaire prive, 7 emed, Paris: Littec, 2011, p. 49.
3-Dodd, Christion, the French code of civil procedure in English, Oxford: oup, 2006, p. 31.
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الکترونیکی و سنتی در نظام حقوقی ایران

در پاســخ بــه ایــن پرســش میتــوان دالیــل مختلــف و متنوعــی را بیــان کــرد کــه مهمتریــن
آنهــا عبارتنــد از اینکــه:
 .1نشــان میدهــد اداره نیــز میتوانــد بــا اســتفاده از قــرارداد و روشهــای قــراردادی بــه اهــداف
خــود برســد.
 .2اســتفاده از روش قــرارداد ،اجــازه اشــتراک اشــخاص خصوصــی را بــه انجــام خدمــت عمومــی در
قالــب نمایندگــی خدمــت عمومــی میدهــد.
بیشتــر قراردادهایــی کــه اداره منعقــد میکنــد ،تابــع اصــول و احــکام خــاص حقــوق عمومــی
هســتند و مثــل تمــام قراردادهــا بــر پایــه یــک توافــق بنــا شــدهاند .ایــن قراردادهــا بــرای اشــخاص
حقوقــی حقــوق عمومــی اهمیتــی قابــل مالحظـه دارنــد ،بــه گونـهای کــه روش اداره را تغییــر دادهانــد
و امــروزه از اداره قــراردادی صحبــت بــه میــان میآیــد و آن را شــکل جدیــدی از مدیریــت منافــع
1
جمعــی میداننــد کــه کمتــر اقتدارگــرا و بیشتــر توافقــی اســت.
در تعریــف قــرارداد اداری میتــوان گفــت« :قــراردادی اســت کــه یکــی از ســازمانهای اداری یــا
بــه نمایندگــی از آنهــا از یکســو ،بــا هــر یــک از اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی و از ســوی دیگــر ،بــا
هــدف انجــام یــک عمــل یــا خدمــت مربــوط بــه منافــع عمومــی طبــق احــکام خــاص (نوعـاً ترجیحــی
یــا امتیــازی) منعقــد میگــردد و رســیدگی بــه اختالفــات ناشــی از ایــن قراردادهــا در صالحیــت
2
دادگاههــای اداری میباشــد».
حقوقدانــان تعریفهــای متعــددی در مــورد مزایــده دارنــد .در یــک تعریــف ،مزایــده ،ترتیبــی
اســت کــه در آن ،فــروش کاالی مــورد نظــر دولــت از طریــق اعــان بیــن عمــوم داوطلبــان عرضــه
میشــود تــا قــرارداد بــا کســی کــه حداکثــر قیمــت را پیشــنهاد کــرده اســت ،بــه خــودی خــود منعقــد
شــود .مزایــده بــه دو شــکل اســت :حضــوری و کتبــی .مزایــده حضــوری کــه بــه آن حــراج هــم گفتــه
میشــود ،ماننــد مزایــده کتبــی بــه تشــریفات خاصــی از قبیــل دادن پیشــنهاد کتبــی یــا ســپردن
وثیقــه نقــدی یــا تشــکیل کمیســیون یــا تنظیــم صورتمجلــس احتیــاج نــدارد و بــه همیــن دلیــل،
3
بیشتــر در مــوارد فــوری و کماهمیــت از آن اســتفاده میشــود.
در تعریفــی دیگــر ،مزایــده ،فــروش کاال بــه باالتریــن قیمــت اســت کــه بــا توجــه بــه نــوع معاملــه
متفــاوت اســت .قواعــد مربــوط بــه تشــریفات مزایــده ،امــری اســت و رعایــت ضوابــط مــورد نظــر جنبــه
نظــم عمومــی دارد و دســتگاه دولتــی نمیتوانــد بــرای فــرار از تشــریفات معامــات عمــده ،مــورد معاملــه
ی قراردادهــای اداری» ،فصلنامــه مجلــه دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی ،دوره ســی و
 .1رضایـیزاده ،محمدجــواد« ،ویژگـ 
هشــتم ،1387 ،شــماره  ،2ص .141
 .2موسیزاده ،ابراهیم ،حقوق اداری ،تهران :دادگستر ،چاپ سوم ،1399 ،ص .560

ی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت ،1384 ،ص .322
 .3طباطبای 
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را بــه دســتههای کوچــک تقســیم کنــد 1.مزایــده ،مصــدر بــاب مفاعلــه از ریشــه «زود» بــه معنــای بــر
یکدیگــر افــزودن ،افزودگــی دوجانبــه و حــراج کــردن اســت .مزایــده یعنــی فــروش کاال یــا خدمــات بــه
باالتریــن قیمــت ممکــن 2.مزایــده ،ترتیبــی اســت کــه اداره در آن ،فــروش کاالهــا و خدمــات یــا هــر دو را
از طریــق درج آگهــی در روزنامــه کثیراالنتشــار یــا روزنامــه رســمی کشــور بــه رقابــت عمومــی میگــذارد
3
و قــرارداد را بــا شــخصی منعقــد میســازد کــه بیشتریــن بهــا را پیشــنهاد کنــد.

گفتار سوم ـ پیشبینی مزایده الکترونیکی در قراردادهای اداری
بــر اســاس قانــون احــکام دایمــی برنامههــای توســعه کشــور (مصــوب  ،)1396دولــت مجــاز بــود
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت را بــرای اجــرای تمــام مراحــل انــواع معامــات دســتگاههای
دولتــی تکمیــل کنــد .دولــت در اســتفاده از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی بــرای انجــام معامــات،
مختــار بــود و اگــر تمایــل نداشــت ،میتوانســت از ایــن ســامانه بــرای انجــام معاملــه اســتفاده نکنــد.
دولــت طبــق مــاده  9قانــون برنامــه ششــم توســعه مکلــف شــد ســامانه تــدارکات دولــت الکترونیــک را
تکمیــل کنــد و معامــات خــود را از طریــق ایــن ســامانه انجــام دهــد.
آییننامــه فعالیــت ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت نیــز در ســال  1390بــه تصویــب رســید.
طبــق ایــن آییننامــه ،تمــام دســتگاههای اجرایــی موضــوع بنــد «ب» مــاده  1قانــون برگــزاری
مناقصــات موظفنــد بــا اعــام مدیریــت ســتاد در ســتاد نامنویســی کننــد و بــا اســتفاده از امضــای
الکترونیکــی و رعایــت مقــررات مربــوط ،همــه مراحــل مزایــده و مناقصــه بــه جــز مناقصههــا و
مزایدههــای مربــوط بــه معامــات محرمانــه را از طریــق ســتاد انجــام دهنــد .راهانــدازی ایــن ســامانه
4
بــرای شفافســازی تمــام مراحــل مزایــده و مناقصــه نقــش مهمــی دارد.

گفتــار چهارم ـ مســائل و مشــکالت مربــوط بــه مزایــده الکترونیکی
در قراردادهــای اداری
بــا وجــود پیشبینــی ســازوکار مزایــده الکترونیکــی در مــاده  9قانــون برنامــه توســعه ششــم کشــور
و تکلیــف دســتگاههای اجرایــی در انعقــاد مزایــده بــه ایــن شــیوه ،اجرایــی شــدن ایــن روش ،مســتلزم
 .1امامی ،محمد و کورش استوار سنگری ،حقوق اداری ،تهران :میزان ،1389 ،ج  ،2ص .142

 .2عیدیزاده ،محمدحسین ،شرحی بر آییننامه معامالت دولتی ،تهران :میزان ،1382 ،ص .19
 .3انصاری ،ولیالله ،کلیات حقوق اداری ،تهران :میزان ،1371 ،ص .140

 4ناعمــه ،حســن« ،شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد در انعقــاد قراردادهــای اداری ایــران» ،فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی،

 ،1390ویژهنامــه شــماره  ،4ص .186
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وجــود زیرســاختهایی اســت کــه بــه نظــر میرســد بــا موانــع و مشــکالتی روبهروســت کــه اکنــون
برمیشــماریم.

بند اول ـ نبود ابزار تأمین و تدارکات الکترونیکی

فســاد در مزایــده و مناقصــه اداری ،گلــوگاه اصلــی فســاد در دســتگاههای اجرایــی در ایــران معرفــی
شــده اســت .کارشناســان ،مشــخص نبــودن روش اعمــال اختیــارات دســتگاه مناقصهگــزار ،چگونگــی
ارزیابــی کیفــی مناقصهگــزار ،ثبــت نشــدن مناقصههــا در پایــگاه اطالعرســانی مناقصــات و راه نــدادن
1
مناقصهگــزار بــه جلســات بازگشــایی پاکتهــا را از جملــه معضــات فســاد در ایــن حــوزه دانســتهاند.
صاحبنظــران ،اســتفاده از فنــاوری اطالعــات را راهکار تجربــی مناســبی بــرای کاهــش فســاد در
زمینــه مناقصههــا و مزایدههــای دولتــی میداننــد .گرایــش دولتهــای سراســر دنیــا بــرای اســتفاده
از ابزارهــای تکنولــوژی ارتباطــات و اطالعــات بــه منظــور ارائــه بهتــر خدمــات ،شفافســازی بیشتــر
و بهبــود پاس ـخگویی نیــز گواهــی بــر ایــن ادعاســت .ابزارهــای توانمندســاز تکنولــوژی ارتباطــات و
اطالعــات شــامل دولــت الکترونیــک ،تجــارت الکترونیــک ،تأمیــن و تــدارکات الکترونیــک ،دموکراســی
2
الکترونیکــی و ابزارهــای دیگــری از ایــن دســت هســتند.
بــر اســاس آییننامــه فعالیــت ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت ،دسترســی بــه اطالعــات
مناقصههــا از طریــق اینترنــت از مرحلــه دعــوت بــرای شــرکت در فرآینــد قراردادهــای دولتــی و ارائــه
اطالعــات مربــوط بــه ارزیابیهــای کیفــی مناقصهگــران و مســتندات مراحــل مناقصــه و اطالعــات
مربــوط بــه فرصــت قراردادهــا ،برنــدگان ،رقــم قــرارداد و مــدت قــرارداد بــه ایجــاد فضــای شــفاف در
حــوزه معامــات دولتــی کمــک میکنــد.

بند دوم ـ نبود نظام آموزشی مناسب

نیــروی انســانی در اجرایــی کــردن دولــت الکترونیــک نقشــی تعیینکننــده دارد .اســتقرار دولــت
الکترونیــک مســتلزم فراهــم شــدن ســه پیشنیــاز اساســی اســت :ســطح حداقلــی از زیرســاختهای
فنــی ،ســرمایه انســانی (نیــروی متخصــص و آموزشدیــده) و شــبکههای الکترونیکــی .بــرای آنکــه
دولــت الکترونیــک در ســطح گســتردهای قابــل اســتفاده شــود ،مــردم بایــد از حداقــل دانش اســتفاده از
3

 .1خضــری ،محمــد و فرهــاد تربتــی مقــدم« ،شناســایی زمینههــای فســاد اقتصــادی در مناقصههــای دولتــی» ،اقتصــاد
تطبیقــی ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات فرهنگــی ،ســال دوم ،1390 ،شــماره  ،1ص .22
2-Bertot, J., P. Jeager & j. Grimes, “Using ICTs to create a culture of transparency; Egovernment and social media as openness and antiـcorruption tools for societies”, Government Information Quarterly, Vol. 27, No. 3, 2010, p. 25

 .3قلیپــور ســوته ،رحمتاللــه ،عبــاس منوریــان و ملیحــه اللهیــاری دویــن« ،طراحــی مــدل دولــت الکترونیــک در

چارچــوب اخالقــی حکمرانــی خــوب» ،فصلنامــه اخــاق در علــوم و فنــاوری ،ســال چهاردهــم ،1398 ،شــماره  ،2ص .188
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کامپیوتــر و اینترنــت برخــوردار باشــند و اینترنــت بــرای همــه در دســترس باشــد .مهیــا کــردن چنیــن
شــرایطی ،اولیــن چالــش پیــش روی ایجــاد مزایــده الکترونیکــی اســت .منابــع مالــی هنگفــت مــورد
نیــاز بــرای آمــوزش ،ایجــاد زیرســاختها ،اســتقرار ،توســعه و روزآمدســازی شــبکههای الکترونیکــی،
در دســترس بخــش گســتردهای از جهــان قــرار نــدارد 1.بنابرایــن ،تحقــق مزایــده الکترونیکــی ،نیازمنــد
آمــوزش بــه بــازوان اجرایــی نظــام اداری و مخاطبــان ســازمانهای دولتــی برگزارکننــده مزایــده اســت.

بند سوم ـ دسترسی نداشتن مردم به اطالعات سامانه

مهمتریــن ســند حقوقــی در خصــوص مزایــده در قراردادهــای اداری ،آییننامــه فعالیــت ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت (مصــوب  )1390اســت .در ایــن ســند ،بــرای دسترســی مــردم بــه
اطالعــات ســامانه ،ضمانــت اجرایــی در نظــر گرفتــه نشــده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،مــردم حــق
دسترســی بــه اطالعــات ایــن ســامانه را ندارنــد و بــه ایــن ترتیــب ،اصــل شفافســازی در قراردادهــای
اداری و اعمــال نظــارت عمومــی بــر ایــن قراردادهــا زیــر ســؤال م ـیرود.

گفتــار پنجــم ـ وجــود خألهــای قانونــی در مزایــده و حراجهــای
الکترونیکــی در اجــرای احــکام مدنــی
وجــود قوانیــن و مقــررات موضوعــه یکــی از زمینههــای اجــرای هــر گونــه تصمیمهــا یــا
تشــریفات در مراجــع قضایــی ،ثبتــی و اجرایــی ،از جملــه اســتفاده از روشهــای الکترونیکــی بــه
رســمیت شناختهشــده اســت 2.در کنــار مدیریــت پویــا ،دسترســی بــه دانــش و فنــاوری نویــن ،ایجــاد
زیرســاختهای مناســب و آمــوزش نیروهــای انســانی متخصــص ،تصویــب و تدویــن قوانیــن و مقــررات
انعطافپذیــر و ســازگار یکــی از دالیــل موفقیــت کشــورهای توســعهیافته در خریــد و فــروش امــوال
3
و تجــارت الکترونیکــی اســت.
در حقــوق ایــران ،تــا قبــل از تصویــب مــاده  211قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه در
نــص قانونــی در خصــوص اســناد الکترونیکــی بــه ویــژه مزایــده یــا حراجهــای
ســال  ،1389هیــچ ّ
الکترونیکــی نبــود .بــا تصویــب قانــون تجــارت الکترونیکــی در ســال  1382تصــور میشــد کــه دیگــر
 .1باطنــی ،ابراهیــم و مهــدی یزدانشــناس« ،نگاهــی بــه فرآینــد شــکلگیری دولــت الکترونیــک و چالشهــای

فــراروی آن» ،مجلــه فقــه و حقــوق ،ســال ســوم ،1385 ،شــماره  ،1ص .68

2-Padefield, G. F., Law made simple, 8 Edition, London: Clays Ltd, 1992, p. 201.
 .3عطاشــنه ،منصــور ،یوســف ابراهیمینســب و هــادی جرفــی« ،چالشهــا و راهکارهــای حقــوق تجــارت

الکترونیــک در ایــران بــا نگاهــی بــه کشــورهای توســعهیافته» ،همایــش ملــی شــهر الکترونیــک ،1390 ،ص .14

151

چالشهــا و موانــع عملیــات مزایده

الکترونیکی و سنتی در نظام حقوقی ایران

هیــچ مشــکلی در رونــد رو بــه رشــد تجــارت الکترونیکــی و پذیــرش اســناد آن وجــود نداشــته باشــد .بــا
ایــن حــال ،همچنــان بســتر حقوقــی و فنــی بــرای گســترش مبــادالت الکترونیــک ،ناامــن و نامســاعد
اســت؛ 1زیــرا بنــد «هـــ» مــاده  42قانــون تجــارت الکترونیکــی ،در فصــل اول از بــاب ســوم ،معامــات
راجــع بــه حراجیهــا را از شــمول حمایــت از مصرفکننــده خــارج دانســته اســت .مطابــق بنــد
«س» قانــون موصــوف ،مصرفکننــده« ،هــر شــخصی اســت کــه بــه منظــوری جــز تجــارت یــا شــغل
ـدی بــه عملیــات
حرف ـهای اقــدام میکنــد ».برابــر مــاده  2قانــون تجــارت (مصــوب  )1311نیــز «تصـ ّ
حراجــی جــزء معامــات تجــاری میباشــد ».بــا ایــن وصــف ،معامــات تاجــری کــه بــه شــغل حراجــی
روی مــیآورد ،از حمایــت مصرفکننــده 2در قانــون تجــارت الکترونیکــی خــارج اســت 3.حراجــی
منــدرج در مــاده  2قانــون نظــام صنفــی (مصــوب  )1383/1/22کــه دارای ویژگیهــای حضــوری،
نقــدی و قطعــی اســت ،از طریــق تجــارت الکترونیکــی انجامشــدنی نیســت ،ولــی بــر عکــس ،حراجــی
موضــوع بنــد «هـــ» مــاده  42قانــون تجــارت الکترونیکــی و بنــد  5مــاده  2قانــون تجــارت ،مشــمول
مزایــده و جــزو مصادیــق آن اســت.
در مســیر تحــول فرآیندهــای الکترونیکــی ثبــت اســناد و بــه موجــب مــواد  48 ،46و 211
قانــون برنامــه پنجــم توســعه کشــور و تبصــره  1مــاده  7قانــون جامــع حدنــگار (کاداســتر) ،از تاریــخ
 ،1392/6/26ثبــت اســناد الکترونیکــی در دفتــر اســناد رســمی بــه صــورت رســمی اجرایــی شــد.
قانونگــذار تــا کنــون نــه تنهــا بــرای اعتباردهــی بــه ســند و ثبــت الکترونیکــی و یکــی از مــوارد و
مصادیــق آن یعنــی مزایــده یــا حراجهــای الکترونیکــی تصمیمــی نگرفتــه ،بلکــه از نظــر ســاختاری،
تاکنــون متولــی و مرجعــی بــرای اجــرای عملیــات مزایــده یــا حراجهــای الکترونیکــی تعییــن نکــرده
اســت .در نظــام اجرایــی عمومــی (دادگســتری) ،بــا وجــود تصویــب آییننامــه ارائــه خدمــات الکترونیک
قضایــی (ســال  )1391و آییننامــه نحــوه اســتفاده از ســامانههای رایانــهای یــا مخابراتــی (ســال
 ،)1395بــه دلیــل خألهــای قانونــی ،نبــود زیرســاختهای نهــاد مزایــده یــا حراجهــای الکترونیکــی،
اجــرای آن در عمــل ممکــن نیســت و مســتلزم بازنگــری و تدویــن قوانیــن مــورد نظــر اســت.
در حقــوق فرانســه ،کــد اجــرای احــکام مدنــی 4در بنــد  3مــاده «ال»  ،111فهرســتی از عنوانهــای
قابــل اجــرا و شــرایط اجــرای اجبــاری موضــوع مزایدههــا و حراجهــای ســنتی بــه رســمیت
5
شناختهشــده را بیــان کــرده اســت .در مــواد  1582تــا  1701و  1686تــا  1688قانــون مدنــی،
 .1ســاعی ،ســید محمدهــادی و رضــا باباخانــی« ،بررســی ارزش اثباتــی اســناد الکترونیــک در حقــوق ایــران»،
پژوهشنامــه حقــوق اســامی ،ســال ســیزدهم ،1391 ،شــماره  ،35ص .184
2-Consumer protection.

 .3غالمی پاجی ،علی ،قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران  ،تهران :نشر فکرسازان  ،1390 ،ص .139
4-Code des procedures civiles d execution .
5-Code civil francais.
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موضــوع فــروش از طریــق حــراج ،روش و تشــریفات الزم بــرای حــراج و جانشــینیها و نیــز در مــواد
«ال»  141بنــد  12بــه بعــد و «ال»  320بنــد  2تــا «ال»  322بنــد  1کــد تجــارت فرانســه 1،موضــوع
فــروش داوطلبانــه از طریــق مزایــده و حراجهــای عمومــی ،مجریــان ،اپراتورهــا ،شــرایط و شــیوه
اجــرای آن ،احکامــی مقــرر شــده اســت 2.همچنیــن در کــد آییــن دادرســی مدنــی 3،مــواد  1271تــا
 1281مبحــث چهــارم از فصــل اول بــا عنــوان دعــاوی تصــرف امــوال (موضــوع تصویبنامــه شــماره
81ـ 500مــورخ  ،1981/5/12مــاده  5و  52روزنامــه رســمی  14مــه  ،1981روزنامــه رســمی اصالحــی
 21مــه  ،1981الزماالجــرا از اول ژانویــه  )1982و مقــررات مــواد آر 322ـ 39تــا آر 322ـ ، 59آر
322ـ 61تــا آر 322ـ 62و آر 322ـ 66تــا آر 322ـ 72کــه کــد آییــن دادرســی مدنــی اجــرا نیــز نســبت
بــه فصــل حاضــر حاکــم هســت ،مقــررات مزایــده یــا حراجهــای ســنتی بیــان شــده اســت.
بــر عکــس حقــوق ایــران ،در مــورد مزایــده یــا حراجهــای الکترونیکــی ،قانونگــذار فرانســه در
بنــد  1مــاده  1316قانــون مدنــی اصالحــی ،نوشــته الکترونیکــی را در کنــار نوشــته کتبــی و دالیــل
کاغــذی بــه عنــوان دلیــل پذیرفتــه و بــا قانــون شــماره 230ـ( 2000موضــوع انطبــاق حقــوق ادلّــه بــا
فناوریهــای اطالعــات) انقــاب الکترونیکــی را آغــاز کــرده اســت 4.همچنیــن بنــد  3مــاده 1316
قانــون موصــوف و انتشــار حکــم شــماره 973ـ 2005شــورای دولتــی فرانســه در تاریــخ  10اوت 2005
کــه بــه موجــب آن ،شــرایط ،تنظیــم ،ذخیرهســازی و دیگــر مــوارد مرتبــط بــا ســند الکترونیکــی
تبییــن شــده و از ایــن طریــق ،مقــررات مربــوط بــه حکــم شــماره 941ـ71ـ 21نوامبــر  1971الحــاق
شــده ،اســناد الکترونیکــی تأییــد گشــته اســت 5.بــه نظــر میرســد از ایــن مــاک بتــوان در مــورد
مزایدههــا یــا حراجهــای الکترونیکــی اســتفاده کــرد.

بند اول ـ نبود نظام شناسایی اموال در حقوق ایران

برابــر مــاده  34و  49ق.ا.ا.م 6و  21آ.ا.م.ا.ر.ل 7،محکــو ٌم علیــه یــا متعهــد از تاریــخ ابــاغ اجراییــه
مکلــف اســت ظــرف ده روز ،مفــاد اجراییــه را اجــرا کنــد یعنــی بــرای پرداخــت دیــن و بدهــی خــود
1-Code de commerse francais .
2-Derruppe, jean, Les baux commerciaux, 2 Edition, Paris: Francis lefe Bvre, 2020, p. 183.
3-Code de procedure civile francais.
4-Linant de Bellefonds, x., L, acte authentique electronique, entre exegese des textes et experimentions, available at:www.
comm.com.electr.chroniqe, Octobr 2002, p. 9

 .5خــادم رضــوی ،قاســم و فاطمــه شــفیعی« ،الزامــات حقوقــی ثبــت الکترونیکــی اســناد رســمی در حقــوق ایــران و

فرانســه» ،دانــش و پژوهــش حقوقــی ،1393 ،شــماره  ،6ص .81
 .6قانون اجرای احکام مدنی ،مصوب .1356/8/1

 .7آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ،مصوب .1387/6/11
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چالشهــا و موانــع عملیــات مزایده

الکترونیکی و سنتی در نظام حقوقی ایران

تدبیــری بیاندیشــد یــا مالــی بــرای اســتیفای محکــو ٌم بــه یــا اجــرای ســند الزماالجــرا معرفــی کنــد .در
ـد لــه ،مأمــور اجــرا بــدون تأخیــر ،بــرای
غیــر ایــن صــورت ،پــس از درخواســت محکــو ٌملــه یــا متعهـ ٌ
اجــرای ایــن مــواد و قســمت اخیــر مــاده  1قانــون نحــوه اجــرای محکومیتهــای مالــی (مصــوب
 ،)1394امــوال آنهــا را توقیــف خواهــد کــرد تــا در تعهداتــی کــه مباشــرت متعهــد شــرط نباشــد ،از
1
طریــق اجبــار ،تعهــد را بــه روش غیــر مســتقیم اجــرا کنــد.
در حقــوق فرانســه ،مــاده «ال»  111بنــد  1و دســتورالعمل شــماره 2011ـ 1895کــد اجــرای
احــکام مدنــی مقــرر داشــته اســت« :هــر طلبــکار میتوانــد بــر اســاس شــرایط پیشبینیشــده در
قانــون ،بدهــکار و متعهــد خــود را مجبــور بــه انجــام تعهــدات در قبــال مطالبــات خــود کنــد .هــر
طلبــکار میتوانــد بــرای اطمینــان یافتــن از حمایــت حقــوق خــود ،اقــدام احتیاطــی (مثــل بازداشــت
امــوال) را انجــام دهــد» .در قســمت «ج» بنــد  3مــاده دوم میثــاق بینالمللــی حقــوق مدنــی و سیاســی
(مصــوب  1966مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد) نیــز بــر حــق مؤثــر اجــرای آرا بــه عنــوان یکــی
2
از اصــول پذیرفتهشــده و حقــوق بنیادیــن تأکیــد شــده اســت.
3
بدیهــی اســت دایــره اجــرا نمیتوانــد راســاً بــه توقیــف و مزایــده امــوال مدیــون دســت بزنــد،
مگــر اینکــه تقاضــا صــورت گیــرد 4.ایــن مهمتریــن وظیفــه اجرایــی بــر عهــده شــخص ذینفــع
قــرار گرفتــه اســت .علیاالصــول طــرف مقابــل اجراییــه ،از روی اختیــار ،رغبــت و طوعــاً ،حاضــر
نیســت تعهــد را اجــرا کنــد 5.هشــدار منــدرج در مــواد  34ق.ا.ا.م و  21آ.ا.م.ا.ر.ل نیــز در بیشتــر
موردهــا اثــر اجرایــی نــدارد و کمتــر شــخصی بــه آن عمــل میکنــد و افــراد از ارائــه و تســلیم صــورت
جامــع دارایــی خــود بــه دایــره اجــرا خــودداری میکننــد .ایــن وضعیــت ،جــدا از دشــواریهای
عملــی ،تحمیــل هزینههــای فــراوان و طوالنــی شــدن مــدت زمــان اجــرا ،مشــکالت عملــی و حقوقــی
متعــددی نیــز بــه بــار مــیآورد 6کــه یکــی از مهمتریــن اشــکالها ،نبــود نظــام شناســایی امــوال
اشــخاص بدهــکار اســت.
در ســیر قانونگــذاری کشــور ایــران تــا قبــل از تصویــب قانــون نحــوه اجــرای محکومیتهــای
ـص قانونــی در خصــوص شناســایی امــوال بدهــکاران و الــزام دولــت بــه
مالــی ( ،)1394/3/23هیــچ نـ ّ
ارائــه اطالعــات امــوال و دارایــی اشــخاص نبــود .بنــا بــر ایــن ،دارایــی افــراد بــرای آحــاد مــردم ،حتــی
 .1نهرینی ،فریدون ،ایستایی اجرای حکم دادگاه ،تهران :گنج دانش ،1392 ،ص .120

 .2امینــی ،منصــور و امیــر نیکوبیــان« ،مفهومشناســی اصــول اجــرای احــکام مدنــی» ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،دوره
هشــتاد و یکــم ،1396 ،شــماره  ،97ص .120
 .3مردانی ،نادر و محمد قهرمان ،اجرای احکام مدنی ،تهران :میزان ،1390 ،ص .168
 .4نظریههای 7/6305ـ 1397/7/30و 7/522ـ 1371/2/5اداره حقوقی قوه قضاییه.
 .5رودیجانی ،محمدمجتبی ،تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی ،تهران :کتاب آوا ،1392 ،ص .176
 .6سلیمی خورشید ،فتاح ،حقوق ثبت ،تهران :فردوسی ،1377 ،ص .24
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حاکمیــت و دولــت مشــخص و شــفاف نیســت .شفافســازی در ایــن زمینــه بــه رونــد عملیــات اجرایــی
ســرعت میبخشــد و بــه اجــرای عملیــات بازداشــت و مزایــده امــوال کمــک میکنــد .بــا ایــن حــال،
اهمیــت ایــن موضــوع بــرای مســئوالن و قانونگــذار در ایــران مشــخص نشــده و از نظــر ســاختاری،
تاکنــون متولــی و مرجعــی بــرای شناســایی امــوال و شفافســازی آن تعییــن نشــده اســت 1.تنهــا در
ذیــل مــاده  2ق.ن.ا.م.م .بــه تقاضــای محکــو ُم لــه «از طریــق پیشبینیشــده در قانــون» و نیــز «بــه
هــر نحــوه دیگــر» اقــدام بــه شناســایی امــوال ،بازداشــت و مزایــده امکانپذیــر اســت .عبــارت «بــه
هــر نحــو دیگــر کــه قانونـاً ممکــن باشــد» ،جملــه مجهولــی اســت کــه مشــکالت اجرایــی دیگــری بــه
وجــود خواهــد آورد؛ زیــرا در عــرف و پیشــینه قانونگــذاری ،امــوال و دارایــی اشــخاص ،محرمانــه تلقــی
شــده اســت.
در نظــام اجرایــی عمومــی ایــران ،بــه شناســایی امــوال محکــو ٌم علیــه بــه طــور مختصــر تصریــح
شــده اســت .بــا ایــن حــال ،در نظــام اجرایــی ثبتــی هنــوز هــم اســتعالم از حســابها توســط بانکهــا،
اتومبیــل از طریــق راهنمایــی و رانندگــی ،امــاک ثبتشــده و در جریــان ثبــت توســط ادارات ثبــت
اســناد و امــاک و ســهام شــرکتهای پذیرفتهشــده در بــورس از طریــق ســازمان بــورس اوراق بهــادار
تنهــا راه شناســایی امــوال متعهــد محســوب میشــود .پــس ایجــاد نهــادی دولتــی بــرای شناســایی
امــوال اشــخاص ضــروری اســت تــا پــس از صــدور اجراییــه از طریــق دوایــر اجرایــی ،بــا اســتعالم از
ایــن ســازمان دولتــی بتــوان بــرای احقــاق حقــوق بســتانکاران اقــدام کــرد .چنیــن کاری عــاوه بــر
اجــرای عدالــت ،زمینــه اســتقرار نظــم عمومــی ،امنیــت اقتصــادی و تجــاری ،تســهیل معامــات تجــاری
و اطمینانیابــی اشــخاص از احقــاق حقوقشــان را فراهــم م ـیآورد .در غیــر ایــن صــورت ،بــه دلیــل
خألهــای قانونــی موجــود در مــورد ایــن وضعیــت ،نبــود چنیــن نهــادی ،ناتوانــی بســتانکاران در معرفــی
امــوال ،بدهــکاران و محکومــان مالــی بــه راحتــی بــا صفــر و خالــی کــردن حســابهای بانکــی خــود،
امــوال را بــه نــام اشــخاص دیگــر بــه ویــژه همســر ،فرزنــدان و بســتگان خــود میفروشــند و انتقــال
میدهنــد .بــه ایــن ترتیــب ،در عمــل ،بســتانکار پیــروز دعــوا و ذینفــع ســند هیــچ مالــی بــه دســت
2.
نخواهــد آورد
در حقــوق بیشتــر کشــورها از جملــه فرانســه ،ایــن خألهــای قانونــی برطــرف شــده ،نظــام قانونــی
شناســایی امــوال بدهــکاران ایجــاد گردیــده و بــا ســاماندهی اطالعــات امــوال افــراد ،اســتفاده از آن
بــرای اجــرای احــکام و اســناد مؤثــر فراهــم شــده اســت 3.بــه تعبیــر دیگــر ،امــوال و دارایــی اشــخاص
در اتــاق شیشـهای قــرار دارد و هــر مدیونــی اطــاع دارد کــه امــوال و داراییهایــش بــرای بســتانکاران
قابــل شناســایی اســت .ایــن شــفافیت و شناســایی ،خــود ،عاملــی بازدارنــده در نقــض عهــد اســت .در
 .1رازانی ،بهمن ،مجموعه تاریخی مقررات ثبت اسناد ،تهران :کانون سردفتران و دفتریاران ،1397 ،ص .16

 .2میرحسینی ،سید حسن ،شرح آرای شورای عالی ثبت ،تهران :میزان ،1377 ،ص .121

3-Parle professeur bachir niang Fsip, Op.cit., p. 3.
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الکترونیکی و سنتی در نظام حقوقی ایران

حقــوق فرانســه ،ارائــه اطالعــات مالــی افــراد بــه مأمــور اجــرا بــر پایــه قانــون الزامــی اســت.
مطابــق بنــد  7مــاده « ال»  111و دســتورالعمل شــماره 2011ـ 1895کــد اجــرای احــکام مدنــی
فرانســه « :طلبــکار بــرای اطمینــان یافتــن از اجــرا یــا حفــظ بدهــی خــود ،اقدامــات مناســبی را در
پیــش میگیــرد .اجــرای ایــن اقدامــات ممکــن اســت بیــش از حــد الزم بــرای دریافــت تعهــد نباشــد».
یکــی از اقدامــات اجرایــی ،اجبــاری و احتیاطــی ،بازداشــت و ســپس مزایــده امــوال ثالــث اســت .البتــه
ایــن اقدامــات احتیاطــی در مــورد افــراد دارای مصونیــت اجــرا نمیشــود 2.در بنــد  1مــاده « ال» 152
در خصــوص بازداشــت امــوال بدهــکار چنیــن مقــرر شــده اســت« :بــر اســاس موضــوع مفــاد  6قانــون
شــماره 51ـ 711از  7ژوئــن  ،1951ادارات دولتــی ،مناطــق ،ادارات و شــهرداریها ،شــرکتهای اعطــا
شــده یــا کنترلشــده توســط دولــت ،در زمینــه تهیــه آمــار هماهنــگ و محرمانــه موظفنــد ضابــط
مســئول اجــرا را از ایــن اطالعــات آگاه ســازند».
در بنــد  3مــاده « ال»  152کــد اجــرای احــکام مدنــی فرانســه نیــز آمــده اســت « :اطالعــات بــه
دســت آمــده صرفـاً بــه حــد نصــاب الزم بــرای عملکــرد اجــرا یــا اوراق بهــاداری اســتفاده میشــود کــه
بــرای آنهــا درخواســت اجــرا شــده اســت و بــه هیــچ صورتــی نمیتــوان آنهــا را بــه اشــخاص ثالــث
منتقــل کــرد یــا فایــل اطالعــات شــخصی را افشــا کــرد .هــر گونــه تخلــف از ایــن مقــررات مشــمول
مجــازات بــرای ارتــکاب حداقــل جــرم از بخــش 21ـ 226کــد جزایــی فرانســه 3بــدون تعصــب و در
صــورت لــزوم ،اقدامــات انضباطــی و صــدور حکــم بــه خســارت طبــق بنــد  3مــاده « ال»  152اســت».
همچنیــن در حقــوق فرانســه ،اطالعــات مربــوط بــه امــوال غیــر منقــول از طریــق ثبــت ملــی
امــاک و دفترهــای ثبــت اســناد یــا شــهرداریها قابــل شناســایی اســت 4.در مــورد امــوال منقــول،
اطالعــات مربــوط بــه وضعیــت مدنــی دارنــدگان گواهینامههــای ثبــت نــام بــرای وســایل نقلیــه
موتــوری و دوچــرخ ،شــماره ثبــت و مشــخصات وســیله نقلیــه از طریــق سیســتم ثبــت نــام خــودرو
و در مــورد کشــتیها و قایقهــا از طریــق ثبــت دیجیتالــی انجــام میشــود کــه در وزارت حمــل و
نقــل نگ ـهداری میگــردد و حقــوق مالکیــت معنــوی کــه در یــک پرونــده ملــی ذکــر شــده اســت،
بــه طــور مســتقیم و از طریــق انســتیتوی ملــی مالکیــت معنــوی توســط طلبــکاران قابــل دسترســی و
شناســایی اســت.
1

1-Parle professeur bachir niang Fsip, Op.cit., p. 3.
 .2مقــدادی ،محمدمهــدی و نســرین نکوجــوی« ،راهکارهــای مؤثــر اجــرای احــکام مدنــی در ایــران و فرانســه»،
مجلــه حقــوق تطبیقــی ،دانشــگاه مفیــد قــم ،دوره چهــارم ،1395 ،شــماره  ،2ص .134
3-Sime, stuart, Apractical Approach to civil procedure, Eight Edition, First published, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 211
4-Code de commerce francais.
5-Martin, Elizabeth A., Dictionary of law, Forth edition, Oxford: Oxford Reference, 1979, p. 36.
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بند دوم ـ ابهام در زمان انعقاد مزایدههای سنتی و الکترونیکی

یکــی از چالشهــا و مســائل بحثبرانگیــز در مزایــده یــا حراجهــای ســنتی و الکترونیکــی ،شــیوه
تشــخیص و تعییــن زمــان انعقــاد قــرارداد و معاملــه اســت .قانــون اجــرای احــکام و آییننامــه اجــرا
دربــاره ایــن موضــوع ســاکت اســت .در فقــه بــه صــورت خــاص در مــورد فــروش از طریــق مزایــده یــا
حــراج ،بحثــی مطــرح نشــده اســت .فقــط در مــورد یکــی از اقســام عقــد بیــع و بــا عنــوان «مواضعــه»
1
کــه ثمــن کمتــر از رأسالمــال اســت ،بحــث شــده کــه بــا مزایــده و حــراج قابــل انطبــاق اســت.
محقــق حلــی در کتــاب شــرایع االســام و در بیــان مواضعــه میفرمایــد« :عقــد بیــع بــه اعتبــار خبــر
دادن بــه ســرمایه و خبــر نــدادن ،منقســم بــه چهــار قســم اســت :بــه جهــت آنکــه ...بــه کمتــر از
3
ســرمایه و بــه نقصــان میفروشــد ،آن را مواضعــه 2گوینــد».
بــا توجــه بــه آیــه اول ســوره مبارکــه مائــده 4و قواعــد فقهــی 5،بســیاری از مفســران و فقیهــان،
عمــل بــه هــر عقــدی را واجــب دانســتهاند کــه بــا شــرع و اخــاق مخالــف نباشــد ،امــر زشــتی را مبــاح
نگردانــد و بــه عقــود معیــن اختصــاص نداشــته باشــد 6.بنــا بــر ایــن ،بــه نظــر میرســد از نظــر شــرع،
مزایــده مســاوی حــراج اســت و بیشتــر شــامل عملیــات حراجــی میشــود.
در حقــوق دیگــر کشــورهای اســامی از جملــه مصــر ،اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه در مزایــده ،ایجــاب
از ســوی شــرکتکنندگان در مزایــده واقــع میشــود .تــا وقتــی کــه شــخص مزایدهگــذار قبولــی
خــود را اعــام نکــرده اســت ،عقــدی واقــع نمیشــود .عقــد زمانــی بســته میشــود کــه متصــدی
حــراج (فروشــنده یــا نماینــده او) بــا پاییــن آوردن چکــش خــود ،ایجــاب خریــدار را قبــول کنــد 7.در
حقــوق انگلیــس ،اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه در موضــوع فــروش بــه وســیله مزایــده یــا حــراج ،اگــر
پیشــنهاددهنده ،باالتریــن قیمــت را نفروشــد ،مســئول اســت 8.عــدهای معتقدنــد کــه آگهــی مربــوط بــه
9
انجــام مزایــده صرف ـاً دعــوت بــه معاملــه اســت نــه ایجــاب.
 .1رضایــی ،علــی« ،زمــان وقــوع معاملــه در حــراج (مطالعــه تطبیقــی در فقــه امامیــه ،حقــوق ایــران و غــرب)»،
مجلــه دانــش حقــوق و مالیــه ،ســال اول ،1396 ،شــماره  ،1ص .65
« 2القــول فــی المواضعــه :فانهــا مفاعلیــه مــن الوضــع فــاذا قــال :بعتــک بمئــه و وضیعــه درهــم مــن کل عشــره ،فالثمن تســعون
و ...کان الثمــن احــداً و تســعین االجــزا مــن احــد عشــر جــزء مــن درهم».
 .3محقق حلی ،شرایع االسالم ،بیروت :داراالضواء ،1418 ،ج  ،2ص .38
« .4یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود.»...
« 5المؤمنون عند شروطهم اال شرطاً احل حراماً او حرم حالالً».
 .6شــیخ طبرســی در مجمعالبیــان (جلــد  ،3ص  ،)151فاضــل مقــدادی در کنزالعرفــان (جلــد  ،2ص  ،)71میبــدی در
کشفاالســرار (جلــد  ،3ص  ،)5مقــدس اردبیلــی در آیــات االحــکام (ص ،)530و ســید محمدکاظــم طباطبایــی یــزدی در
عروهالوثقــی (جلــد  ،2صــص  313 ،88و .)315
 .7الســنهوری ،عبدالــرزاق احمــد ،الوســیط فــی شــرح القانــون المدنــی الجدیــد ،بیــروت :الحبــی الحقوقیــه ،2009 ،ج
 ،1ص .228
8-Treitel, Law of contract, London: sweet 8 maxwell, 9 the Edition, 1995, p. 25.
9-Anson, law of contract, London: Oxford University, 29 th Edition, 1995, p. 35.
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در حقــوق فرانســه ،در مــورد زمــان انعقــاد عقــد و قــرارداد فــروش از طریــق مزایــده یــا حــراج
ســنتی ،تشــ ّتت آرا وجــود دارد .بــه نظــر گروهــی ،مقصــود واقعــی اعالمکننــده مزایــده و حــراج در
بیشتــر مــوارد ایــن اســت کــه عقــد بــا برنــده شــدن یکــی از شــرکتکنندگان تمــام شــود 1.بــا پایــان
یافتــن مزایــده و حــراج ،توافــق دربــاره ارکان اصلــی معاملــه بیــن دو طــرف حاصــل میشــود و بــه
تأییــد دوبــاره فروشــنده هیــچ نیــازی نــدارد 2.همچنیــن بــه نظــر گروهــی دیگــر ،پیشــنهادکننده
میتوانــد بــه صراحــت اعــام کنــد کــه در رد و قبــول نتیجــه مزایــده آزاد اســت؛ زیــرا ایــن قیــد نشــان
میدهــد کــه او هنــوز در انجــام دادن معاملــه جــازم نیســت و مفــاد عقــد را بــر مبنــای مزایــده انشــا
نکــرده اســت 3.در ایــن صــورت ،عقــد زمانــی واقــع میشــود کــه او یکــی از پیشــنهادها را قبــول کنــد.
در مــورد مزایــده یــا حراجهــای الکترونیکــی ،موضــوع متفــاوت اســت .در مــوارد پیشگفتــه،
انعقــاد قراردادهــا بــه صــورت غیــر حضــوری و مجــازی اســت ،امــا تعییــن زمــان تشــکیل عقــد از جملــه
بــرای تشــخیص مبــدأ جریــان آثــار عقــد ،تعییــن قانــون حاکــم بــر قــرارداد و روابــط طرفیــن و نیــز
مبــدأ جریــان مــرور زمــان اهمیــت دارد 4.در حقــوق ایــران ،ق.ت.ا در مــورد زمــان قطعــی شــدن صــدور
قبــول بــه عنــوان آخریــن رکــن الزم بــرای تشــکیل قــرارداد ســکوت کــرده و اساسـاً احــکام و شــرایط
قراردادهــای الکترونیکــی را اصـ ً
ا بررســی نکــرده اســت .آنچــه در حقــوق ایــران قابــل دفــاع بــه نظــر
5
میرســد ،نظریــه ارســال اســت.
در حقــوق فرانســه ســالها در ایــن مــورد تردیــد وجــود داشــت .بــه موجــب حکــم دیــوان
عالــی کشــور فرانســه 6،در ســال  ،1867زمــان قطعیــت قبــول ،بســته بــه اوضــاع و احــوال خــاص
هــر قــراردادی ،بــا صالحدیــد دادرس تعییــن میشــود .بــر همیــن مبنــا ،دادگاههــای تجدیــد نظــر،
بیشتــر بــه راه حلهــای منصفانــه روی آوردنــد .از ســال  1932بــه بعــد ،در آرای دیــوان عالــی
فرانســه ،تمایــل بــه اصــل قــرار دادن نظریــه ارســال دیــده میشــود .بــا ایــن حــال ،ایــن نظریــه از
ســال  1981بــه بعــد بــه عنــوان قاعــده جامــع پذیرفتــه شــد 7،هــر چنــد حقوقدانــان فرانســوی
 .1عبدیپور فرد ،ابراهیم و پوریا رضی« ،حمایت از انتقالگیرنده با حســن نیت در حقوق ایران و فرانســه» ،پژوهشنامه
حقوق اسالمی ،سال نوزدهم ،1397 ،شماره  ،47ص .122
2-Ripert ET Boulanger, Traite de Droit civil, Paris: Depress Le traite de planiol, 1957, p. 324.

 .3کاتوزیان ،پیشین ،ص .198
 .4یزدانیان ،علیرضا« ،تجزیهناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق اســام ،ایران و فرانسه»،
دوفصلنامه علمی پژوهشنامه حقوق اسالمی ،1399 ،شماره  ،51ص .35
 .5شهیدی ،مهدی ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،تهران :مجد ،1393 ،ص .158
6-Cour de cassation.

 .7السان ،مصطفی« ،تشکیل قراردادهای الکترونیکی» ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،دوره نهم ،1384 ،شماره  ،36ص .161
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فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره یازدهم  /تابستان 1401

دربــاره آن اختــاف نظــر دارنــد .برابــر کنوانســیونها و اصــول بینالمللــی حاکــم بــر قراردادهــا ماننــد
کنوانســیون ویــن ،در قراردادهــای بینالمللــی و عقــود الکترونیکــی ،از جملــه مزایــده و حراجهــای
1
الکترونیکــی ،مبنــا قــرار دادن نظریــه وصــول هــم طرفدارانــی دارد.

بند سوم ـ مسئله انصراف اشخاص ثالث و خریداران احتمالی

بــه طــور کلــی ،شــرکت در جلســه مزایــده بــرای عمــوم مــردم آزاد اســت ،مگــر اینکــه از اشــخاص
غیــر مجــاز (منــدرج در مــواد  127ق.ا.ا.م و  128و  138آ.ا.م.ا.ر.ل) باشــند .از ایــن رو ،اشــخاصی کــه
مجــاز بــه شــرکت در جلســه و خریــد امــوال باشــند ،چنانچــه قبــل از تنظیــم و امضــای صورتجلســه
انصــراف دهنــد ،بــه طــور طبیعــی ،مزایــدهای انجــام نخواهــد شــد .در حقــوق فرانســه نیــز هماننــد
حقــوق ایــران ،شــرکت در مزایــده و حــراج ســنتی یــا الکترونیکــی بــرای همــه مــردم رایــگان و آزاد
اســت .بنــا بــر ایــن ،ســرمایهگذاران ،نهادهــا و اشــخاص خصوصــی بــه ســادگی قــادر بــه حضــور در
مزایــده یــا حــراج خواهنــد بــود .بــا ایــن حــال ،اشــخاصی کــه دارای شــرایط خاصــی هســتند ،مثــل
افــراد زیــر ســن قانونــی ،افــرادی کــه تحــت سرپرســتی قــرار میگیرنــد یــا مشــمول تصفیــه قضایــی
هســتند ،نمیتواننــد بــه تنهایــی در مزایــده یــا حــراج شــرکت کننــد .ممکــن اســت در مــواردی،
مــال مــورد نظــر (بــه علــت طوالنــی شــدن مــدت زمــان ارزیابــی و روز مزایــده یــا کاهــش ارزش
مــال بازداشتشــده بــه علــت نوســان قیمــت ارز) ،خریــداری نداشــته باشــد یــا خریــدار احتمالــی،
قبــل از جلســه ،هنــگام برگــزاری آن یــا حتــی قبــل از اعــام اســم یــا اســامی برنــده مزایــده ،مراتــب
انصــراف خــود را بــه صــورت کتبــی اعــام کنــد .در ایــن حالــت ،بــا در نظــر گرفتــن پرداخــت نکــردن
 10درصــد مبلــغ پیشــنهادی ،مأمــور اجــرا انصــراف وی را میپذیــرد 2.اگــر خریــدار یــا خریــداران
احتمالــی دیگــری در جلســه شــرکت داشــته و قیمــت پیشــنهادی خــود را اعــام کــرده باشــند ،بــه
پیشــنهاد آنهــا رســیدگی و جایگزیــن خریــداران منصــرف از شــرکت در مزایــده خواهنــد شــد،
وگرنــه اجــرای آن بــا مانــع مواجــه خواهــد شــد.
اگــر پــس از اعــام نــام برنــده ،وی بــه دالیــل متعــدد ،از خریــد مــال مــورد مزایــده اســتنکاف
ورزد یــا مراتــب انصــراف خــود را کتبــی اعــام کنــد ،یکــی از موانــع اجــرا ایجــاد خواهــد شــد .در
ایــن مــورد ،ثالــث و خریــداران احتمالــی بــرای پرداخــت ده درصــد قیمــت مــال (مــاده  129ق.ا.ا.م)
بــه حســاب ســپرده صنــدوق دادگســتری و ثبــت هدایــت میشــوند .در حقــوق فرانســه ،برابــر بنــد
3
 41مــاده « آر»  322کــد اجــرای احــکام مدنــی ،مبلــغ ده درصــد کــه در صنــدوق ســپرده و امانــات
1-Motulsky, Henri, Ecrits, Etudes et note de Procedure, civile.preface de Gerad cornu, ET jean foyer, Dalloz p III,
Paris: Dailoz, 1973, p. 101

 .2خدابخشی ،عبدالله ،حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،1393 ،ص .134
3-Caisse des depots.
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جمـعآوری شــده ،پــس از پایــان عملیــات مزایــده یــا حــراج بــه داوطلبــی کــه موفــق و برنــده اعــام
نشــده اســت ،بازگردانــده میشــود .در صــورت انصــراف ،افــراد ماقبــل آنهــا (از نظــر میــزان قیمــت
پیشــنهادی) نمیتواننــد ده درصــد را پرداخــت و واریــز کننــد تــا بــه عنــوان خریــدار اعــام و معرفــی
شــوند (البتــه ایــن موضــوع مربــوط بــه زمانــی اســت کــه افــراد مــورد نظــر در جلســه شــرکت داشــته
و متفــرق نشــده باشــند) .چــون بــا اعــام نــام برنــده ،قبــول و امضــای صورتمجلــس ،ایجــاب و قبــول
واقــع و معاملــه قطعــی شــده اســت ،انصــراف بعــدی موجــب فســخ نخواهــد شــد.
اگــر پــس از اعــام برنــده مزایــده ،نامبــرده ،ده درصــد قیمــت مــال را (کــه گاهــی مبلــغ زیــادی
اســت) ،بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز کــرده باشــد و ســپس بــا اعــام انصــراف ،از تأدیــه
مابقــی ثمــن معاملــه امتنــاع و انصــراف خــود را اعــام کنــد ،بــه انصــراف ثالــث و خریــدار مربــوط
ترتیــب اثــر داده نمیشــود .ایــن عقیــده ،مطابــق نظریــه مــورخ  1365/8/8قضــات دادگاههــای صلــح
و حقوقــی دو تهــران تأییــد شــده کــه بــه اتفــاق آرا اعــام گردیــده اســت 1.بــه ایــن دلیــل ،در صــورت
انصــراف برنــده و پرداخــت نشــدن مابقــی قیمــت و ثمــن پیشــنهادی در ظــرف یــک مــاه ،ده درصــد
بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد 2.ایــن وضعیــت هماننــد مــوردی خواهــد بــود کــه
در جلســه اول ،خریــداری وجــود نداشــته باشــد.
در حقــوق فرانســه ،برنــده مزایــده یــا حــراج بالفاصلــه صاحــب مــال یــا کاال میشــود ،ولــی بایــد
قیمــت مــال مــورد مزایــده یــا حــراج را پرداخــت کنــد و پــس از پرداخــت کامــل قیمــت فــروش،
مالــک تلقــی میگــردد .بــرای ایــن کار ،او بایــد قیمــت فــروش و هزینههــای مزایــده و حــراج اعــم از
هزینههــای اولیــه ،انتقــال ،تبلیغــات و آگهیهــا و هزینــه وکالــت را در یــک حســاب ســپرده CARPA
واریــز کنــد .اگــر برنــده مزایــده یــا حــراج ســپردهگذاری نکنــد ،فــروش بــه طــور خــودکار خاتمــه پیــدا
میکنــد( .بنــد  48مــاده «آر» )322

بند چهارم ـ شکایت از دستور اجرا در پروندههای اجرایی

ممکــن اســت بــه صــدور دســتور اجــرا کــه (مطابــق صــدر مــاده  169آ.ا.م.ا.ر.ل) بــا مهــر «اجــرا
شــود» آغــاز میگــردد ،اعتــراض و از آن شــکایت شــود و دعــوای بطــان در مراجــع قضایــی مطــرح
گــردد .ایــن اقــدام بــه موجــب تجویــز مــاده یــک قانــون اصــاح بعضــی از مــواد قانــون ثبــت و قانــون
دفاتــر رســمی (مصــوب  )1322صــورت میگیــرد 3.البتــه شــکایت یــا اعتــراض بــه دســتور اجــرای
 .1نوبخت ،یوسف ،اندیشههای قضایی ،تهران :کیهان ،1372 ،ص .107
 .2مردانی و قهرمان ،پیشین ،ص .222
 .3ماده ا.ق.ا.ب.ق.ث.د.ر مقرر میدارد« :هر کس دستور اجرای سند رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از
جهت دیگری ،شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد ،میتواند به ترتیب مندرج در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا
نماید».
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ســند رســمی مســتلزم طــرح دعــوا و تقدیــم دادخواســت بــا شــرایط منــدرج در قانــون آییــن دادرســی
مدنــی (مصــوب  )1379اســت .برابــر مــاده  2ق.ا.ب.ق.ث.د.ر« ،مرجــع رســیدگی بــه دعــاوی ناشــی از
دســتور اجــرای اســناد رســمی ،دادگاه صالحیـتدار محلــی اســت کــه در حــوزه آن ،دســتور اجــرا داده
شــده» ،امــا صــرف اقامــه دعــوا مانــع از جریــان عملیــات اجرایــی نیســت ،مگــر در صورتــی کــه دادگاه،
حکــم بــه بطــان دســتور اجــرا بدهــد یــا قــراری دایــر بــر توقیــف عملیــات اجرایــی صــادر کنــد( .مــاده
 4ق.ا.ب.ق.ث.د.ر) در حقــوق فرانســه برابــر مــاده «آر» 53ـ 221کــد اجــرای احــکام مدنــی ،شــکایتها،
اعتراضهــا و اختالفهــای موضــوع تصــرف در امــوال مشــمول توقیــف توســط مدیــون یــا توســط
ضابــط اجراکننــده ماننــد مــوارد مربــوط بــه مشــکالت اجرایــی ناشــی از مزایــده نــزد قاضــی اجــرای
احــکام مطــرح میشــود.
1
بنابرایــن ،بــا اقامــه دعــوا و صــدور قــرار ،عملیــات مزایــده متوقــف میگــردد .صــدور قــرار توقیــف
بــه ســپردن تأمیــن و قــوی بــودن دالیــل شــکایت خواهــان بســتگی دارد و دادگاه راســاً مجــاز بــه
صــدور قــرار توقیــف نیســت (بــر خــاف دســتور موقــت و قــرار تأمیــن خواســته کــه حتــی پیــش از
اقامــه دعــوا قابــل طــرح و رســیدگی اســت) .میــزان تأمیــن بایــد دســت کــم معــادل موضــوع ســند
الزماالجــرا باشــد 2.بــا صــدور قــرار ،مراتــب بــه اداره ثبــت محــل ابــاغ ،از ادامــه عملیــات اجرایــی
جلوگیــری میشــود و مزایــده تــا مشــخص شــدن نتیجــه دادخواســت و دعــوای بطــان متوقــف
خواهــد شــد .برابــر مــاده  7ق.ا.ب.ق.ث.د.ر« :هــر گاه مدلــول ســند قبــل از صــدور حکــم بطــان اجــرا
شــده باشــد ،پــس از قطعیــت آن حکــم ،عملیــات اجرایــی بــه حالــت قبــل از اجــرا برمیگــردد».
در حقــوق فرانســه ،برابــر بنــد  49مــاده «آر»  221و فرمــان شــماره 2012ـ ،783شــکایت از
دســتور اجــرا یــا عملیــات اجرایــی و درخواسـتهای مربــوط بــه امــوال یــا توقیــف آن ،مانــع از توقــف
کامــل عملیــات اجرایــی نمیشــود ،بلکــه رونــد رســیدگی بــه کاالهــای توقیفشــده موضــوع آن را بــه
حالــت تعلیــق درم ـیآورد .بدهــکار میتوانــد بطــان توقیــف عملیــات اجرایــی مربــوط بــه بازداشــت
اموالــی را کــه مالــک آن نیســت ،درخواســت کنــد( .بنــد  50مــاده «آر»  )221برابــر مــاده  590کــد
آییــن دادرســی مدنــی فرانســه« ،دادرس مــورد مراجعــه در اعتــراض و شــکایت میتوانــد اجــرای رأی
مــورد اعتــراض را معلــق یــا متوقــف کنــد».
 .1مــاده  5ق.ا.ب.ق.ث.د.ر مقــرر داشــته اســت« :در صورتــی کــه دادگاه ،دالیــل شــکایت را قــوی بدانــد یــا در اجــرای ســند
رســمی ،ضــرر جبرانناپذیــر باشــد ،بــه درخواســت مدعــی ،بعــد از گرفتــن تأمیــن ،قــرار توقیــف عملیــات اجرایــی را میدهــد.
ترتیــب تأمیــن همــان اســت کــه در قوانیــن دادرســی مدنــی بــرای تأمیــن خواســته مقــرر اســت و در صورتــی کــه موضــوع
ســند الزماالجــرا ،وجــه نقــد باشــد و مدعــی وجــه نقــد بدهــد ،آن وجــه در صنــدوق ثبــت محــل توقیــف میشــود و تأمیــن
دیگــر گرفتــه نخواهــد شــد».
 .2شمس ،عبدالله ،اجرای احکام مدنی ،تهران :دراک ،1397 ،ج  ،2ص .175

161

چالشهــا و موانــع عملیــات مزایده

الکترونیکی و سنتی در نظام حقوقی ایران

نتیجهگیری
مزایــده در حقــوق اداری ،از نظــر ســنتی ،در دو قالــب شــفاهی و کتبــی پذیرفتــه شــده اســت.
بــا ظهــور مفاهیــم جدیــد بــه ویــژه طــرح شــاخصهای حکمرانــی خــوب از جملــه لــزوم ایجــاد
دولــت الکترونیــک ،طــرح مزایــده الکترونیکــی بــه عنــوان نــوع جدیــدی از قــرارداد مزایــده در قانــون
پیشبینــی شــده اســت .بــا وجــود پیشبینــی ایــن موضــوع در قانــون و نیــز تصویــب آییننامــه،
بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه دشــواریهایی کــه بــر ســر راه ایجــاد ایــن نــوع قــرارداد وجــود دارد،
ماننــد نبــود زیرســاختهای مربــوط بــه فنــاوری اطالعــات و نبــود نظــام آموزشــی مناســب ،ایــن
گونــه مزایــده تــا رســیدن بــه مرحلــه کمــال و بلــوغ فاصلــه دارد .در حقــوق خصوصــی ،میــان دو واژه
«مزایــده» و «حــراج» اعــم از ســنتی و الکترونیکــی شــباهتهایی هســت ،ولــی در شــیوه اجــرا ،آثــار
و احــکام ،تفــاوت اساســی وجــود دارد.
بــا گســترش اینترنــت و معامــات الکترونیکــی در جهــان ،انجــام مزایدههــا و حراجهــای
الکترونیکــی در فضــای مجــازی ،ضــرورت انجــام آن در مراجــع اجرایــی قضایــی و ثبتــی ایــران امــری
بدیهــی اســت .بــا وجــود تصویــب مــواد  48 ،46و  211قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه در ســال
 1389و قانــون تجــارت الکترونیکــی در ســال  ،1382بنــد «هـــ» مــاده  49ایــن قانــون ،حراجیهــا را از
شــمول حمایــت مصرفکننــده خــارج دانســته اســت .پــس خألهــا و موانــع قانونگــذاری همچنــان
وجــود دارد.
در نظــام اجرایــی ایــران ،بــه شناســایی امــوال محکــو ٌم علیــه در مــاده  2ق.ن.ا.م.م (مصــوب )1394
بــه طــور مختصــر تصریــح شــده ،امــا متولــی و مرجعــی بــرای شناســایی امــوال بدهــکاران تعییــن
نشــده اســت .بــا وجــود ابهــام در زمــان انعقــاد مزایدههــای ســنتی ،ایــن ابهــام در مــورد مزایدههــای
الکترونیکــی نیــز تاکنــون مرتفــع نشــده اســت .در نظــام حقوقــی فرانســه ،ایــن خألهــای قانونــی بــا
تصویــب قانــون جدیــد و اصــاح مــواد قانــون از جملــه قانــون مدنــی و صــدور احــکام از طــرف دیــوان
عالــی کشــور برطــرف شــده اســت .بــا ایجــاد نظــام شناســایی امــوال بدهــکاران ،اطالعــات امــوال افــراد
ســاماندهی شــده اســت و امــوال اشــخاص در اتــاق شیشـهای قــرار دارد و بــه راحتــی قابــل شناســایی
اســت .بازداشــت و مزایــده امــوال متعلــق بــه بدهــکاران حتــی در تصــرف اشــخاص ثالــث ،مطالبــات
موکــول بــه آینــده و مــدتدار امکانپذیــر اســت.
همچنیــن در صــورت انصــراف اشــخاص ثالــث و خریــداران احتمالــی ،شــکایت از دســتور اجــرا
در پروندههــای اجرایــی و اعتــراض شــخص ثالــث اجرایــی ،تغییــر قیمــت امــوال در فاصلــه بازداشــت
و موعــد مزایــده و نبــود خریــدار و برنــده در مزایــده و فــروش امــوال از جملــه موانــع و چالشهایــی
اســت کــه در مســیر عملیــات اجرایــی و یکــی از مصداقهــای آن یعنــی مزایــده و حراجهــای ســنتی
و الکترونیکــی وجــود دارد .در حقــوق فرانســه ،برنــده مزایــده یــا حــراج پــس از پرداخــت قیمــت کاال،
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صاحــب کاال میشــود و در صــورت ســپردهگذاری نکــردن ،تکلیــف مشــخص میشــود و فــروش
بــه طــور خــودکار خاتمــه پیــدا میکنــد و بــا شــکایت یــا اعتــراض ثالــث اجرایــی ،دادرس میتوانــد
اجــرای رأی را معلــق کنــد.
تغییــر قیمــت امــوال در فاصلــه بازداشــت و موعــد مزایــده ،نبــود خریــدار و برنــده در مزایــده و
حــراج ســنتی یــا الکترونیکــی یــا خــودداری از قبــول مــال مــورد مزایــده ،قیمــت ارزیابــی و تجدیــد
مزایدههــا ،قــرار گرفتــن امــاک مــورد مزایــده در طرحهــای قانونــی و وجــود امــوال مشــمول
مســتثنیات دیــن در عملیــات مزایــده ،از موانــع اجــرای مزایــده در حقــوق ایــران اســت .در حقــوق
فرانســه ،در حالــت کاهــش یــا تغییــر قیمــت مــال مــورد مزایــده یــا نبــود خریــدار ،بســتانکار بــر مبنــای
قیمــت اولیــه ،برنــده اعــام میشــود و در صــورت تکــرار مزایــده و حــراج ،هــر مزایــده جدیــدی کــه
بــه طــور منظــم انجــام میشــود ،باعــث بطــان مزایدههــای قبلــی میگــردد .در مــورد وجــود امــوال
مشــمول مســتثنیات دیــن ،همچنــان چالــش و موانعــی در اجــرای مزایدههــای ســنتی و الکترونیکــی
وجــود دارد.
بنــا بــر ایــن ،در حقــوق ایــران ،احــکام و شــرایط حــراج و مزایدههــای ســنتی و الکترونیکــی بــه
ســکوت برگــزار شــده اســت یعنــی قانونگــذار در ایــن خصــوص تعییــن تکلیــف نکــرده و در برخــی از
مــوارد ،مقــررات موضوعــه ثبتــی و قضایــی متناقــض یــا متعــارض اســت .ایــن مطالعــه و تحقیــق اثبــات
میکنــد کــه قانونگــذار بایــد در ایــن مــوارد اظهــار نظــر کنــد تــا دادرســان ،مجریــان و مأمــوران
اجرایــی دچــار اشــکال نشــوند .از ایــن رو ،پیشــنهاد میشــود آییننامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی
الزماالجــرا (مصــوب  )1387بــه صــورت قانــون در آیــد و از صافــی قانونگــذاری بگــذرد .افــزون بــر آن،
قانــون اجــرای احــکام مدنــی (مصــوب  )1356نیــز بــا توجــه بــه عمــر دیرپایــش (ماننــد قانــون نحــوه
اجــرای محکومیتهــای مالــی کــه در ســال  1394اصــاح شــد) ،اصــاح شــود و بســیای از مــواد آن،
اصــاح؛ تعــدادی ،حــذف و مــواد جدیــدی بــه آن اضافــه گــردد.
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محــراب فکــر.1384 ،
 .3انصاری ،ولیالله ،کلیات حقوق اداری ،تهران :میزان.1371 ،
 .4انوری ،حسن ،فرهنگ سخن ،تهران :سخن.1381 ،
 .5جعفــری لنگــرودی ،محمدجعفــر ،آرای شــورای عالــی ثبــت و شــرح آن ،تهــران :گنــج
دانــش.1390 ،
 .6خدابخشــی ،عبداللــه ،حقــوق حاکــم بــر اجــرای آرای مدنــی ،تهــران :شــرکت ســهامی
انتشــار.1393 ،
 .7دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه (جلد  ،)6تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1377 ،
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 .9رودیجانــی ،محمدمجتبــی ،تفســیر جامــع قانــون اجــرای احــکام مدنــی ،تهــران :کتــاب
آوا.1392 ،
 .10سلیمی خورشید ،فتاح ،حقوق ثبت ،تهران :فردوسی.1377 ،
 .11شمس ،عبدالله ،اجرای احکام مدنی (جلد  ،)2تهران :دراک.1397 ،
 .12شهیدی ،مهدی ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،تهران :مجد.1393 ،
 .13طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت.1384 ،
 .14عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید (جلد  ،)1تهران :امیرکبیر.1360 ،
 .15عیــدیزاده ،محمدحســین ،شــرحی بــر آییننامــه معامــات دولتــی ،تهــران :میــزان،
.1382
 .16غالمــی پاجــی ،علــی ،قواعــد حاکــم بــر حــراج در حقــوق ایــران  ،تهــران :نشــر
فکرســازان  ،1390 ،ص .139
 .17کاتبی ،حسینقلی ،فرهنگ حقوق فرانسه ـ فارسی ،تهران :گنج دانش.1382 ،
 .18کاتوزیــان ،ناصــر ،حقــوق مدنــی ،قواعــد عمومــی قراردادهــا (جلــد  ،)1تهــران :شــرکت
ســهامی انتشــار.1388 ،
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 .19کریمی ،حسین ،فرهنگ دادرسی ،تهران :فرهنگ اسالمی ،بیتا.
 .20مردانی ،نادر و محمد قهرمان ،اجرای احکام مدنی ،تهران :میزان.1390 ،
 .21مظاهــری کوهانســتانی ،رســول ،مطالعــه تطبیقــی امضــای الکترونیکــی در حقــوق
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 .26نهرینی ،فریدون ،ایستایی اجرای حکم دادگاه ،تهران :گنج دانش.1392 ،
ب) مقاله
 .1امینــی ،منصــور و امیــر نیکوبیــان« ،مفهومشناســی اصــول اجــرای احــکام مدنــی» ،مجلــه
حقوقــی دادگســتری ،دوره هشــتاد و یکــم ،1396 ،شــماره .97
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و چالشهــای فــراروی آن» ،مجلــه فقــه و حقــوق ،ســال ســوم ،1385 ،شــماره .1
 .3خــادم رضــوی ،قاســم و فاطمــه شــفیعی« ،الزامــات حقوقــی ثبــت الکترونیکــی اســناد رســمی
در حقــوق ایــران و فرانســه» ،دانــش و پژوهــش حقوقــی ،1393 ،شــماره .6
 .4خضــری ،محمــد و فرهــاد تربتــی مقــدم« ،شناســایی زمینههــای فســاد اقتصــادی در
مناقصههــای دولتــی» ،اقتصــاد تطبیقــی ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ،ســال دوم،
 ،1390شــماره .1
 .5رضایــی ،علــی« ،زمــان وقــوع معاملــه در حــراج (مطالعــه تطبیقــی در فقــه امامیــه ،حقــوق ایــران
و غــرب)» ،مجلــه دانــش حقــوق و مالیــه ،ســال اول ،1396 ،شــماره .1
ی قراردادهــای اداری» ،فصلنامــه مجلــه دانشــکده حقــوق و
 .6رضای ـیزاده ،محمدجــواد« ،ویژگ ـ 
علــوم سیاســی ،دوره ســی و هشــتم ،1387 ،شــماره .2
 .7ســاعی ،ســید محمدهــادی و رضــا باباخانــی« ،بررســی ارزش اثباتــی اســناد الکترونیــک در
حقــوق ایــران» ،پژوهشنامــه حقــوق اســامی ،ســال ســیزدهم ،1391 ،شــماره .35
 .8الســان ،مصطفــی« ،تشــکیل قراردادهــای الکترونیکــی» ،فصلنامــه پژوهشنامــه بازرگانــی ،دوره
نهــم ،1384 ،شــماره .36
 .9عبدیپــور فــرد ،ابراهیــم و پوریــا رضــی« ،حمایــت از انتقالگیرنــده بــا حســن نیــت در حقــوق
ایــران و فرانســه» ،پژوهشنامــه حقــوق اســامی ،ســال نوزدهــم ،1397 ،شــماره .47
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ســال چهاردهــم ،1398 ،شــماره .2
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اطالعــات و ارتباطــات.1386 ،
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میتــوان جس ـتوجو کــرد .قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» در ایــاالت متحــده امریــکا نمون ـهای مقــدم
ن رو ،پرســش اصلــی مقالــه حاضــر آن اســت
از ابتــکار تقنینــی بــر مبنــای چنیــن اندیش ـهای اســت .از ای ـ 
کــه مبانــی و منابــع موجهســاز تحدیــد شــفافیت در قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» کــدام اســت؟
ایــن پژوهــش بــرای پاسـخدهی بــه ایــن پرســش بــا اســتفاده از روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بررســی متــون
و اســناد رســمی حقوقــی و گــردآوری اطالعــات بــه صــورت کتابخانـهای بــه ایــن نتیجــه رســید کــه قانــون
یادشــده بــا اصلانــگاری شــفافیت در همــه ســازمانهای شــورایی و تبییــن ژرفنگرانــه اســتثنائات آن از
قبیــل امنیــت ملــی ،قوانیــن داخلــی مربــوط بــه پرســنل ،حریــم خصوصــی ،اطالعــات طبقهبندیشــده بـه
موجــب قانــون و اتهامهــای کیفــری کوشــش کــرده اســت ضمــن فراهــم آوردن بســتری بــرای دسترســی آزاد
عمــوم بــه اطالعــات ،از حقــوق اشــخاص و نیــز توانایــی حکومــت در اِعمــال مســئولیتهایش حفاظــت کنــد.
کلیدواژهها :اداره ،شفافیت ،منابع موجهساز تحدید شفافیت ،قانون دولت زیر نور خورشید ،ایاالت متحده
امریکا.

* .استادیار حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) ،تهران ،ایران.

mehdihadavand@gmail.com
** .دانشجو دکتری ،دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) ،تهران ،ایران( ،نویسندۀ مسئول)
javad.yahyazadeh.atu@gmail.com
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مقدمه
دگرگونــی نگــرش انســان معاصــر از «تكلیفمــداری» و «ســلطهپذیری» در دوران كهــن و گرایــش
یافتــن او بــه ســوی «حقمــداری» و «حقجویــی» در دوران مــدرن انکارناشــدنی اســت .از ایــنرو ،اگــر
عصــر حاضــر را «عصــر حــق» و گفتمــان غالــب بــر آن را «گفتمــان حــق» بنامیــم ،ب ـیراه نگفتهایــم.
از ســوی دیگــر ،اگــر تعبیــر «حقــوق همچــون اختــراع» را بپذیریــم ،میتــوان و بایــد تــا زمانــی بــه
در دهیــم کــه گرهــی از مشــکالت کــور جوامــع پیچیــده امــروزی را بگشــاید
آن دانــش گرانبهــا تـن 
و بــر اســاس کارویــژه اصلــی خــود حرکــت کنــد .بــر ایــن اســاس ،نظامهــای حقوقــی نیــز بــر مبنــای
عقالنیــت موجهســاز خــود ارجنهادنــی هســتند .بنــا بــر ایــن ،طبــق «گفتمــان حــق» و «عقالنیــت نظــام
حقوقــی» ،شــفافیت بــهمثابــه اصــل توجیهشــدنی و تحدیــد آن مســتلزم اقامــه دالیــل متقــن اســت.
موســع اســت کــه در حوزههــای گونهگــون علــوم اجتماعــی بــه کار مـیرود و
شــفافیت ،مفهومــی ّ
دارای انــواع مختلفــی از جملــه «شــفافیت اَســنادی» اســت .بــهطــور کلــی ،شــفافیت موجــب افزایــش
پاس ـخگویی میشــود و نظــارت بــر حکومــت را تســهیل میکنــد .در واقــع ،دسترســی بــه اطالعــات
همچــون ابــزاری در نظامهــای دموکراتیــک ،بــرای نظــارت بــر ســازمانهای دولتــی و کنتــرل
آنهاســت .بـه دیگــر ســخن ،شــفافیت ،نقطــه مقابــل محرمانگــی اســت .مفهــوم اخیــر در ذیــل مفاهیــم
ســترگی همچــون «نظــم عمومــی» و «منفعــت عمومــی» ب ـ ه دنبــال کاســتن از شــفافیت و افزایــش
اســرارگرایی اســت؛ مفاهیمــی کــه بیگمــان در عصــر معاصــر بــهدیــده تردیــد بــه آنهــا نگریســته
میشــود.
شــفافیت ،فراتــر از رویکردهــای فلســفی و در قالــب صورتهــای حقوقــی از جملــه قانونگــذاری
در عرصــه نظامهــای حقوقــی داخلــی و بینالمللــی نمــود و نمــاد یافتــه اســت .فــارغ از اصــل نوزدهــم
اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر در ایــن خصــوص ،قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» در ایــاالت متحــده
امریــکا (مصــوب  ،)1976نمون ـهای تأملبرانگیــز در ابتــکار تقنینــی بــا هــدف الــزام اداره بــه علنــی
بــودن و شفافســازی در امــور و حتــی مهمتــر از آن ،تصریــح در جنبههــای اســتثنایی نبــود شــفافیت
ذیــل مــوارد دهگانــه همــراه بــا رعایــت ضوابــط مخصــوص اســت.
بــر همیــن اســاس ،هــدف اصلــی مقالــه پیــشرو بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی و گــردآوری اطالعات
ِ
شــفافیت اداره بــا مطالعــه مــوردی قانــون
از طریــق کتابخانــهای ،تبییــن دالیــل توجیهــی تحدیــد
«دولــت زیــر نــور خورشــید» اســت .گفتنــی اســت بــه لحــاظ پیشــینه و ادبیــات مقالــه حاضــر،
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پژوهشهــای گســتردهای در حــوزه شــفافیت 1ـ بــهطــور کلــی ـ و شــفافیت اَســنادی 2ـ بــهطــور
خــاص ـ صــورت گرفتــه اســت .بــا ایــن حــال ،قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» ب ـه طــور دقیــق
همــراه بــا تفطــن در مفــاد مختلــف آن بررســی نشــده اســت 3.از ایــن نظــر ،مقالــه حاضــر ،واجــد وصــف
4
نــوآوری و مــآالً تدقیــق در موضــوع مــورد بحــث ،ناگریــز و ناگزیــر مینمایــد.

گفتــار نخســت ـ چارچــوب مفهومــی و دالیــل توجیهــی «شــفافیت
اداره»
پیــش از پرداختــن بــه قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» الزم اســت چارچــوب مفهومــی بحــث
را ـ هــر چنــد بــه طــور اجمالــی ـ مشــخص و بــا اتــکا بــر آن ،قانــون یادشــده را تحلیــل کنیــم .از ایـن

1-For instance: Erkkilä, T., Government Transparency Impacts and Unintended Consequences, London: Palgrave
Macmillan, 2012; Florini, A., The Right to Know Transparency for an Open World, NewYork: Columbia University
Press, 2007; Lathrop and Ruma, Open Government, Sebastopol: O’Reilly Media, 2010; De Fine Licht & Others,
“Does transparency generate legitimacy? An experimental study of procedure acceptance of open and closed-door
decision-making”, QoG Working Paper Series, 2011, Vol. 8, No. 1, p.p. 1-32; Etzioni, A., “Is Transparency the Best
Disinfectant?” The Journal of Political Philosophy, 2010, Vol. 18, No. 4, p.p. 389-404
2-For instance: Pasquier & Villeneuve, “Organizational barriers to transparency: a typology and analysis of organizational behavior tending to prevent or restrict access to information”, International Review of Administrative Sciences,
2007, Vol. 73, Issue 1, p. 148

همچنین :انصاری ،باقر ،حق دسترسی به اطالعات :آزادی اطالعات ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1397 ،؛ زندیه ،حسن
و حسن ساالرسروی« ،شفافیت اسنادی و حق دسترسی به آزادی اطالعات» ،گنجینه اسناد ،1392 ،شماره  ،89صص 116ـ.134
 .3گفتنی است در آثار فارسی ،فقط دو اثر به صورت اجمالی و صرفاً به معرفی مختصر این قانون پرداختهاند ،بدون آنکه وارد مقوله
استثنائات شفافیت شوند .مهدی هداوند در جلد اول کتاب «حقوق اداری تطبیقی» ،ذیل عنوان «دولت باز» (صصص  302و ،)303
اشارهای اجمالی به قانون «دولت زیر نور خورشید» داشته است .باقر انصاری در کتاب «حق دسترسی به اطالعات :آزادی اطالعات»
از این قانون با عنوان «قانون شفافسازی» (ص  )320نام برده و هرگز به ساختار و مفاد این قانون وارد نشده است.
 .4گفتنی است دلیل انتخاب این قانون ،با وجود قوانین متعدد وضعشده در حوزه شفافیت اَسنادی در نظامهای حقوقی گوناگون آن
است که میتوان این قانون را از نخستین تالشها برای ابتکار تقنینی در الزام دولت به شفافیت دانست .وجه ممیزه این قانون نسبت
به دیگر قوانین آن است که استثنائات شفافیت را ذیل ده مورد و همراه با جزئیات تشریح و تصریح کرده است.
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رو« ،شــفافیت» 1و «اداره» 2بــهمثابــه دو واژه کلیــدی در ایــن مقالــه ،همــراه بــا دالیلــی توجیهــی آن
ـدی اســت.
شایســته تأمــل جـ ّ

بند نخست ـ چارچوب مفهومی «شفافیت اداره»

شــفافیت ،اصــل توانمنــد ســاختن عمــوم بــرای بــهدســتآوردن اطالعــات در مــورد عملیــات و
3
ســاختارهای یــک نهــاد معیــن تعریــف میشــود .شــفافیت در بیشتــر موردهــا بــا «علنــیبــودن»
و «افشــاگری» 4،متــرادف در نظــر گرفتــه میشــود5 .و 6بــ ه بــاور برخــی صاحبنظــران ،شــفافیت
8
ن دو برقــرار کــرد.
بــا «قطعیــت حقوقــی» 7نیــز مرتبــط اســت ،اگــر چــه نبایــد اینهمانــی بیــن آ 
موســع اســت کــه بــر بخشهــای گوناگونــی اعمــال میشــود« :شــفافیت
همچنیــن شــفافیت ،واژهای ّ
11
10
َ
ســازمانی»« 9،شــفافیت حســابداری و بودجــه»« ،شــفافیت اعمــال و مســئولیتهای حکومــت» و
12و13
«شــفافیت اَســنادی».
جدیتریــن وروزآمدتریــن ابعــاد شــفافیت را بایــد شــفافیت اســنادی دانســت .بــر اســاس
یکــی از ّ
شــفافیت اَســنادی ،اشــخاص میتواننــد بــدون نیــاز بــه ارائــه دلیــل یــا توجیــه ماهیــت درخواســت،
اطالعــات یــا یــک ســند حــاوی اطالعــات را مطابــق میــل خــود درخواســت کننــد14.و 15تمــام انــواع
شــفافیت بــه گون ـهای در حــوزه بحــث ایــن پژوهــش جــای میگیرنــد ،ولــی مرتبطتریــن بُعــد آن در
1-Transparency.
2-Administration.
3-Openness .
4-Disclosure.
5-Etzioni, Op.cit., p. 389.

 .6نکته قابل توجه آن است که هر دو واژه «علنیبودن» و «افشاگری» در قانون «دولت زیر نور خورشید» به کار میروند.
7-Legal Certainty.
8-Ávila, H., Certainty in Law, New York: Springer, 2016, p 176 .
9-Organizational Transparency.
10-Accounting and Budgetary Transparency.
11-Transparency of Government Action and Responsibilities.
12-Documentary Transparency.
13-Pasquier and Villeneuve, Op.cit., p.p. 148-149.

 .14زندیه و ساالرسروی ،پیشین ،ص .117
 .15برای آگاهی بیشتر در خصوص واژهشناسی و جایگاه شفافیت در اسالم نک :طاهری ،محسن و محمدجواد ارسطا« ،بررسی تطبیقی

مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسالم و نظریه حکمرانی خوب» ،پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و غرب ،1395 ،شماره  ،3ص .5
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خصــوص قانــون مــورد بحــث را بایــد در شــفافیت اَســنادی جسـت.
واژه «اداره» (اداره کــردن) دارای معانــی گوناگونــی اســت ،ولــی در ایــن جــا ،معنــای مرتبــط بــا «عمــل
حکومــت» 1مــراد اســت .در ایــن معنــا نیــز دســت کــم ســه مفهــوم قابــل شناســایی اســت :اداره در
«موسـعترین مفهــوم» بــهمعنــای تمامــی فعالیتهــای حکومــت ،اداره در «مفهــوم محدودتــر» بـ ه معنــای
ـذاری محــض توســط قــوه مقننــه و ســرانجام،
فعالیتهــای حکومــت ب ـ ه اســتثنای فعالیتهــای قانونگـ ِ
ـی
اداره در «مضیقتریــن مفهــوم» ب ـ ه معنــای تمامــی فعالیتهــای حکومــت بــهاســتثنای عمــل تقنینـ ِ
ـی محــض بــهوســیله دادگاههــا 2.اداره و مــآالً شــفافیت اداره در
محــض توســط قــوه مقننــه و عمــل قضایـ ِ
ایــن پژوهــش شــامل اداره در موسـعترین مفهــوم و بــهمعنــای تمامــی فعالیتهــای حکومــت اســت .بــر
ایــن اســاس ،اصــل بــر آن اســت کــه تمامــی اَعمــال حکومــت ،شــفاف ،علنــی و در معــرض مشــاهده عموم
3
صــورت گیــرد مگــر در مــوارد اجتنابناپذیـ ِر معیــن و البتــه بــا رعایــت ضوابـ ِ
ـط مخصــوص.

بند دوم ـ دالیل توجیهی «شفافیت اداره»

اندیشــمندان حوزههــای مختلــف علــوم اجتماعــی دالیــل متعــددی را بــرای توجیــه شــفافیت اداره
مطــرح کردهانــد کــه برخــی از مهمتریــن آنهــا را میتــوان شــفافیت بــهمثابــه شــرط حداقلــی
تحقــق نظــارت و پیشگیــری از فســاد ،شــفافیت بــهمثابــه عنصــر مرکــزی پاس ـخگویی و مشــروعیت
اقتــدار عمومــی ،شــفافیت بــهمثابــه حــق بنیادیــن و باالخــره تأثیــر شــفافیت در افزایــش اعتمــاد
عمومــی و مشــارکت شــهروندان در امــور سیاســی و اجتماعــی در نظــر گرفــت.
 .1شفافیت بهمثابه شرط حداقلی تحقق نظارت و پیشگیری از فساد
یکــی از شــرایط حداقلــی تحقــق «نظــارت»  4بــه مثابــه یکــی از اصــول بنیادیــن حقــوق
عمومــی ،رؤیتپذیــری موضــوع نظــارت اســت .در توضیــح بایــد گفــت کــه اگــر میــان ناظــر
و موضــوع نظــارت ،مانعــی باشــد ،اساســاً نظــارت تحقــق نمییابــد .بــه عبــارت دیگــر ،شــرط
دیــده شــدن« ،شــفافیت» اســت کــه امــکان دسترســی بــه اطالعــات را فراهــم و ســاختمانهایی
شیشــهای بــرای ســازمانهای تحــت نظــارت ایجــاد میکنــد .ایــن ادعــا کــه «فســاد»  5در
مکانهــای مخفــی رشــد میکنــد و از مکانهــای عمومــی اجتنــاب م ـیورزد 6 ،ناظــر بــر همیــن
1-Function of Government.

 .2هداوند ،مهدی ،حقوق اداری تطبیقی ،تهران :سمت ،1396 ،ج  ،1ص .83
ِ
ضوابط مخصوص ذیل قانون «دولت زیر نور خورشید» تبیین میشوند.
 .3موارد اجتنابناپذی ِر معین همراه با رعایت
4-Control, Review, Surveillance, Check, Exam.
5-Corruption.
6-Hartle, T. W. & S. R. Chitwood, “Increasing Public Access to Government: The Implementation and Impact of The Government in The Sunshine Act”, Government Publications Review, 1983, Vol. 10, No. 3, p. 269
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موضــوع اســت 1 .بــر اســاس چنیــن رویکــردی ،شــفافیت در ایــن جــا نــه لزومـاً بــهمثابــه «ارزش»،
بلکــه چــون «روش» نیــز توجیهشــدنی اســت؛ روشــی کــه بــرای هــر نــوع ســامانه حکمرانــی بــا هــر
درونمای ـهای الزم و ضــروری اســت.
 .2شفافیت بهمثابه عنصر مرکزی پاسخگویی و مشروعیت اقتدار عمومی
شــفافیت در قلــب فرآیندهــای مــدرن «پاســخگویی» 2و مشروعســازی اقتــدار عمومــی جــای
میگیــرد3.و 4کوتاهســخن آنکــه مبنــا و هســته پاســخگویی ،شــفافیت اســت و اِعمــال نظــارت و
مــآالً پاس ـخگویی ،دلیــل وجــودی خــود را از شــفافیت ـ کــه خــود نیــز البتــه بــر پایــه حقمــداری
توجیهشــدنی اســت ـمیگیــرد .همچنیــن بــه بــاور برخــی صاحبنظــران ،شــفافیت مبتنــی بــر ســه
نظریــه موجــب ایجــاد مشــروعیت میگــردد« :نظریــه نمایندگــی» 5از طریــق افزایــش کنتــرل« ،نظریــه
دموکراســی مشــورتی» 6بــا الــزام در اســتدالل برتــر و افزایــش احتــرام بــه گروههــای دیگــر و «نظریــه
انصــاف رویــهای» 7از رهگــذار شفافســازی رویههــای عادالنــه و تــاش بــرای هــر چــه عادالنهتــر
کــردن آنهــا 8.بنــا بــر ایــن ،شــفافیت عاملــی در راســتای فربهشــدن مشــروعیت در نظامهــای حقوقــی
ـ سیاســی اســت.
 .3شفافیت بهمثابه حق بنیادین
صــرف نظــر از اینکــه شــفافیت همچــون روش و شــرط حداقلــی نظــارت در نظــر گرفتــه شــود یــا
ســنجهای در توســعه مشــروعیت اقتــدار عمومــی تلقــی گــردد ،خــود ،یــک ارزش بــهشــمار مـیرود .بــر
اســاس همیــن رویکــرد ،شــفافیت« ،حــق بــر دانســتن» 9اســت و از ایــن منظــر ،ذیــل حقــوق بنیادیــن
 .1ســازمان غیر دولتی جهانی «شــفافیت بینالملل» که برای مبارزه با فســاد ایجاد شــده است ،در یکی از گزار شهای خود
از حق دسترســی به اطالعات بهعنوان مهمترین ابزار و ســاح علیه فســاد نام میبرد .نک :احمدی ،ســید علیاکبر و همکاران،
فســاد اداری و مالی در ســازمانهای امروزی ،تهران :فوژان ،1394 ،ص 16؛ انصاری ،باقر« ،مفهوم ،مبانی و لوازم
آزادی اطالعات» ،نامه حقوقی ،1386 ،شــماره  ،1ص .141

2-Accountability.
3-Pasquier and Villeneuve, Op.cit., p. 148.
4-See also: Piotrowski, S. J., “The “Open Government Reform” Movement: The Case of the Open Government.
Partnership and U.S. Transparency Policies”, American Review of Public Administration, 2016, Vol. 47, No. 2, p. 1

همچنین نک :محســنی ،وجیهه ،ســید محمد هاشــمی ،محمدجواد جاوید و بیژن عباســی« ،تحلیل حقوقی نسبتسنجی
حق دسترسی عموم به اطالعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران» ،پژوهش حقوق عمومی،
 ،1398شماره  ،62ص .326

5-Agency theory.
6-Deliberative democratic theory.
7-Procedural fairness theory.
8-de Fine Licht and Others, Op.cit., p.p. 7-8.
9-Right to Know.
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انســان قــرار میگیــرد 1.در واقــع ،شــفافیت بــر یــک «حــق غیــر قابــل مذاکــره بــر دانســتن» اســتوار
اســت کــه در مــاده  19اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر نیــز مطمــح نظــر قــرار گرفتــه اســت 2.همــان
طــور کــه مــاده  19اعالمیــه نیــز تصریــح میکنــد ،آزادی بیــان در بــاب مســائل عمومــی بــدون آزادی
در آگا ه بــودن بیمعناســت3.و 4بــهعبــارت دیگــر ،شــفافیت بــر ایــن ایــده تأکیــد مـیورزد کــه مــردم،
ـی خودمختــاری هســتند کــه میتواننــد بــر خــود حکومــت کننــد 5و واضــح اســت
فاعلهــای عقالنـ ِ
کــه تحقــق حکمرانــی بــر خــود بــهشــدت بــر شــفافیت و فرآیندهــای مرتبــط بــا آن متکــی اســت.
 .4تأثیر شفافیت در افزایش اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان (حکمرانی مطلوب)
بــ ه بــاور برخــی نویســندگان ،مهمتریــن و عقالییتریــن دلیــل بــرای شــفافیت آن اســت کــه
مشــارکت فعــال شــهروندان را در امــور سیاســی و اجتماعــی تقویــت میکنــد 6.ضمــن اینکــه یکــی از
شــاخصهای مهــم «حکمرانــی مطلــوب» 7در کنــار شــاخصهایی چــون «حاکمیــت قانــون»« 8،آزادی
13
اطالعــات»« 9،پاســخگویی»« 10،مشــارکتجویی» 11و «کارآمــدی» 12را بایــد شــفافیت دانســت.
شــفافیت همچنیــن عاملــی بــرای بهبــود روابــط بیــن مقامهــای دولتــی و عمــوم مــردم در نظــر گرفتــه
شــده اســت 14.تجربههــای متعــدد بشــری نشــان میدهــد کــه اَســرارگرایی بــهدلیــل محــرو م کــردن
1-See for instance: Erkkilä, Op.cit., p. 75.

همچنیــن نــک :نمکدوســت تهرانــی ،حســن« ،آزادی اطالعــات و حــق دسترســی؛ بنیان دموکراســی» ،مجلــس و پژوهش،
 ،1382شــماره  ،10ص 64؛ هاشــمی ،ســید محمد ،حقوق بشر و آزادیهای اساســی ،تهران :میزان ،1384 ،ص  .320برای آگاهی
از ضمانــت اجراهــای حقوقــی دسترســی بــه اطالعــات نــک :انصــاری ،باقــر ،حقوق ارتباط جمعــی ،تهــران :ســمت ،1390 ،ص .51
2-Pasquier and Villeneuve, Op.cit., p. 148.
3-Florini, Op.cit., p. 3 .

 .4بــرای آگاهــی بیشتــر در خصــوص اســناد بینالمللــی راجــعبــه آن نــک :قــاری ســیدفاطمی ،ســید محمــد،
حقــوق بشــر معاصــر (دفتــر دوم :جســتارهایی تحلیلــی در حقهــا و آزادیهــا) ،تهــران :نــگاه معاصــر ،1395 ،صــص
 103و 104؛ معتمدنــژاد ،کاظــم ،حقــوق ارتباطــات ،تهــران :دفتــر مطالعــات و توســعه رســانهها ،1386 ،ص .166
5-Etzioni, Op.cit., p. 403.

 .6زندیه و ساالرسروری ،پیشین ،ص .121
7-Good Governance.
8-The Rule of Law .
9-Free Information.
10-Accountability.
11-Participation.
12-Efficiency.

 .13نک :هداوند ،مهدی« ،حکمرانی خوب ،توسعه و حقوق بشر» ،حقوق اساسی ،1384 ،شماره  ،4ص.80

14-See for instance: Pasquier and Villeneuve, Op.cit., p. 149.
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مــردم از آگاهیهــای الزم دربــاره امــور جامعــه ،مشــارکت و نظــارت آنهــا در اداره جامعــه را تضعیــف و
چــهبســا منتفــی میکنــد 1.بنــا بــر ایــن دیــدگاه« ،مخف ـیکاری اداری» 2،آثــار منفــی متعــددی ماننــد
کاهــش اعتمــاد عمومــی و مشــارکت شــهروندان در اداره امــور سیاســی و اجتماعــی را در پــی خواهــد
داشــت.

گفتــار دوم ـ مبانــی و منابــع تحدیــد شــفافیت در قانــون «دولــت
زیــر نــور خورشــید»
قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» در چــه زمینــه و زمان ـهای تصویــب شــد؟ ایــن قانــون را چــه
مرجــع (مراجعــی) تصویــب کــرد؟ رویکــرد ایــن قانــون بــه شــفافیت و تحدیــد آن چیســت؟ اساس ـاً
مبانــی و منابــع موجهســاز تحدیــد شــفافیت در ایــن قانــون کدامنــد؟ ایــن قانــون کــه در ســال 1976
بــا  6مــاده کلــی و تعــداد قابــل توجهــی تبصــره تصویــب شــد ،شایســته واکاوی و تحلیــل دقیــق اســت.

بند نخست ـ مبانی تحدید شفافیت در قانون «دولت زیر نور خورشید»

پیــش از ورود مســتقیم بــه قانــون مــورد بحــث و بررســی مجــزای هــر یــک از مــواد و تبصرههــای
آن ،آگاهــی از مبانــی تاریخــی و حقوقــی ایــن قانــون بــهمنظــور فهــم دقیقتــر مفــاد آن ضــروری اســت.
 .1مبانی تاریخی
نخســت بایــد بــر ایــن نکتــه متفطــن بــود کــه قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» در دورهای
تصویــب شــد کــه ســرخوردگی و بیاعتمــادی بــه دولــت در اوج خــود قــرار داشــت 3.در واقــع ،کنگــره
در واکنــش بــه ایــن نگرانــی مســتمر کــه دولــت فــدرال نســبت بــه مــردم امریــکا پاس ـخگو باشــد،
قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» را در ســال  1976وضــع کــرد .بــر اســاس آن ،همــه بخشهــا در
همــه نشســتهایی کــه نهادهــای فدرالــی برگــزار میکننــد ،ملــزم شــدند آن نشســتها را علنــی
برگــزار کننــد ،مگــر مــواردی کــه بــا یکــی از ده مــورد معافیــت اســتثنا شــود 4.در واقــع ،تأکیــد بــر همه
 .1انصاری ،پیشین ،ص .36
2-Administrative Secrecy.
3-Bradley, K. “Do You Feel the Sunshine? Government in the Sunshine Act: Its Objectives, Goals, and Effect on the
FCC and You”, Federal Communications Law Journal, 1997, Vol. 49, No. 2, p. 475
4-Baird, B. S., “The Government in the Sunshine Act: An Overview”, Duke Law Journal, Eighth Annual Administrative Law Issue, 1977, Vol. 5, No. 2, p. 565
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بخشهــا و همــه نشس ـتها در ایــن قانــون ،تجلیگــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه شــفافیت همچــون
اصــل و تحدیــد موجــه آن نیــز مســتلزم ارائــه دالیــل متقــن اســت.
در تحلیلــی تاریخــی میتــوان مدعــی شــد کــه قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» ـ مصــوب
 1976و اجراشــده در ســال  1977ـ بــهنوعــی نمایانگــر مصداقــی برجســته از اقتــدار کنگــره در
راســتای تنظیــم روابــط کارمنــدان اســت 1.ایــن قانــون ،نقطــه عطفــی در ابتــکار تقنینــی و عملیســازی
شــفافیت در ایــاالت متحــده امریــکا و بلکــه سرتاســر جهــان بــهشــمار م ـیرود .بــا ایــن حــال ،بــه
اعتقــاد برخــی افــراد ،بــذر شــفافیت در امریــکا پیــش از تصویــب ایــن قانــون و در واقــع ،از طریــق
«اعالمیــه اســتقالل» 2کاشــته شــده اســت .بــه بــاور اینــان ،پشــت ایــن عبــارت ظاهــراً ســاده کــه
«دولتهــا اختیــارات عادالنــه خــود را صرف ـاً از رضایــت حکومتشــوندگان میگیرنــد» ،ایــن بصیــرت
قــرار دارد کــه رضایــت زمانــی معنــادار خواهــد شــد کــه حکومتشــوندگان از (اَعمــال) حکومــت
و رهبــران آن مطلــع شــوند .جفرســون 3،نویســنده اصلــی اعالمیــه ،بعــداً ـ زمانیکــه بــه یکــی از
ن بــاره توضیــح مــیداد کــه «مبنــای حکومــت مــا ،عقایــد مــردم اســت» ـ ایــن
همکارانــش در ایــ 
4
موضــوع را تصریــح کــرد کــه مــردم بایــد دارای «اطالعــات کامــل» باشــند .عــاوهبــر مبانــی تاریخــی،
تفطــن در ایــن موضــوع نیــز الزم اســت کــه قانــون یادشــده از منظــر حقوقــی چگونــه و در چــه
فرآینــدی بــهتصویــب رســیده اســت.
 .2مبانی حقوقی
فراتــر از مبانــی تاریخــی و در تحلیــل مبانــی و ریشــههای حقوقــی قانــون «دولــت زیــر نــور
خورشــید» بایــد بــر ایــن نکتــه انگشــت تأکیــد نهــاد کــه کنگــره در واکنــش بــه فشــار عمومــی
بــرای شــفافیت ،قوانیــن متعــددی وضــع کــرد کــه دسترســی عمومــی بــه دولــت فــدرال را افزایــش
مــیداد« .قانــون آزادی اطالعــات» )1966( 5و اصالحیههــای بعــدی آن ( ،)1974واحدهــای قــوه
ع عمــوم بــه اَســناد را امکانپذیــر ســازند« .قانــون
مجریــه را ملــزم میســاخت تــا دسترســی وســی 
حریــم خصوصــی و حقــوق آموزشــی خانــواده» )1974( 6ایــن حــق را بــه شــهروندان اعطــا کــرد تــا
1-Welborn, D. M., W. Lyons & L. W. Thomas, “The federal Government in The Sunshine Act and Agency Decision
Making”, Administration & Society, 1989, Vol. 20, No. 4, p. 46
2-Declaration of Independent.
3-Thomas Jefferson.
4-Frederick, A. O. & Jr. Schwarz, Democracy in the Dark, The Seduction of Government Secrecy, New York: The
New Press, 2015 , p. 26
5-The Freedom of Information Act.
6-The Family Educational Rights and Privacy Act.
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موردی قانون «دولت زیر نور خورشید» ایاالت متحده امریکا

از آنچــه نهادهــای دولتــی انجــام میدهنــد ،اطالعــات بهدســت آورنــد« .قانــون کمیتــه مشــورتی
فــدرال» )1972( 1و قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» )1976( 2نیــز برگــزاری جلســات بــا حضــور
کمیتههــای مشــورتی و ســازمانهای دولتــی انتخابــی را فراهــم ســاخت 3.بنابرایــن ،قانــون «دولــت
زیــر نــور خورشــید» را میتــوان محصــول دســت کــم یــک دهــه تــاش تقنینــی در حمایــت حقوقــی
از شــفافیت در ایــاالت متحــده امریــکا دانســت.
بــا در نظــر گرفتــن ایــن اصــل کــه دولــت بایــد بــه شــهروندان پاسـخگو باشــد ،قانــون «دولــت زیــر
4
نــور خورشــید» ،ایــن مفــروض کلــی را شناســایی کــردکــه نشس ـتهای اداری بایــد علنــی باشــد.
اســتدالل مدافعــان برگــزاری نشسـتهای بــاز (علنــی) ایــن بــود کــه ســازمانها در نشسـتهای غیــر
علنــی و هنــگام تصمیمگیــری ممکــن اســت منفعــت عمومــی را نادیــده بیانگارنــد 5.در واقــع ،سیاســت
نهفتــه در ایــن قانــون ،اعطــای اجــازه بــه عمــوم شــهروندان بــرای دسترســی هــر چــه بیشتــر بــه
اطالعـ ِ
ـات مرتبــط بــا فرآیندهــای تصمیمگیــری از جانــب دولــت فــدرال یــا بــهعبــارت دیگــر ،ایــن
6
ادعاســت کــه «دولــت بایــد مســائل عمومــی را در انظــار عمومــی حــل و فصــل کنــد».
بــهدیگــر ســخن ،پیشفــرض زیربنایــی ایــن قانــون آن بــود کــه بــاز بــودن هــر چــه بیشتــر
عمومــی برنامههــای دولــت میشــود ،کیفیــت بــاالی کار از ســوی
دولــت موجــب بهبــود دانــش
ِ
کارمنــدان دولــت را تشــویق و مباحثــات عمومــی دربــاره سیاســتهای دولــت را تهییــج میکنــد و
اعتمــاد عمومــی بــه اقدامــات دولــت را افزایــش میدهــد 7.از همیــنرو ،میتــوان مدعــی شــد هــدف
8
اصلــی از ایــن قانــون ،افزایــش ارتبــاط و تعامــل بیــن شــهروندان و دولــت فــدرال اســت.
بنــا بــر ایــن ،هــدف اولیــه ایــن قانــون ،دسترســی عمومــی بــه اطالعــات اســت ،ولــی ایــن حــق
بایــد بــا حمایــت از حــق بــر حریــم خصوصــی افــراد تعدیــل شــود .همچنیــن بایــد ایــن امــکان را بــه
دولــت بدهــد کــه بتوانــد بــه وظایــف خــود بــهنحــو احســن ادامــه دهــد 9.در واقــع ،ایــن قانــون تــاش
کــرده اســت نوعــی تعــادل میــان اهــداف مــورد نظــر برقــرار ســازد.
1-The Federal Advisory Committee Act.
2-The government in the Sunshine Act .
3-Hartle & Chitwood, Op.cit., p. 269-270.
4-Thomas, Op.cit., p. 260.
5-Hartle & Chitwood, Op.cit., p. 271.
6-Bradley, Op.cit., p. 474.
7-Thomas, L. W., “The Courts and the Implementation of the Government in the Sunshine Act”, Administrative Law
Review, 1985, Vol. 37, No. 3, p. 260
8-Welborn and Others, Op.cit., p. 482 .
9-Bradley, Op.cit., p. 474 .
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بند دوم ـ منابع تحدید شفافیت در قانون «دولت زیر نور خورشید»

قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» کــه بــا عنــوان «قانــون نشس ـتهای علنــی» 1نیــز شــناخته
میشــود ،در مجالــس ســنا و نماینــدگان ایــاالت متحــده امریــکا در تاریــخ  13ســپتامبر  1976و در
شــش مــاده کلــی وضــع شــد کــه عنوانهــای مختلفــی دارد و شــامل برخــی قوانیــن فرعــی میشــود.
در قســمت نخســت ،قانونگــذار بــا عنــوان «اعالمیــه سیاســتگذاری» ،اهــداف قانــون را تبییــن
میکنــد .ســپس واژگان کلیــدی را در قانــون تعریــف میکنــد .در قســمت پایانــی نیــز کــه در واقــع،
بدنــه اصلــی ایــن قانــون را شــکل میدهــد ،اســتثنائات دهگانــه شــفافیت را همــراه بــا رعایــت ضوابــط
مخصــوص بــه آن بیــان کــرده اســت.
 .1اعالمیه سیاستگذاری
مــاده دوم ایــن قانــون بــا عنــوان «اعالمیــه سیاســتگذاری» ،هــدف از وضــع ایــن قانــون را
ن وســیله اعــام میشــود سیاســت ایــاالت متحــده آن اســت کــه
چنیــن مطــرح میکنــد« :بــه ایــ 
3
عمــوم مــردم مســتحق هســتند تــا بــه «کاملتریــن اطالعــات عملــی» مرتبــط بــا فرآیندهــای
تصمیمگیــری دولــت فــدرال دسترســی داشــته باشــند .هــدف ایــن قانــون آن اســت کــه ضمــن فراهـم
کــردن دسترســی بــه اطالعــات بــرای عمــوم ،از حقــوق اشــخاص و نیــز توانایــی حکومــت در انجــام
مســئولیتهایش حفاظــت کنــد».
دســت کــم ،دو نکتــه در ایــن اعالمیــه قابــل تأمــل اســت :نخســت آنکــه طبــق قانــون ،عمــوم مردم
مســتحق هســتند تــا صرف ـاً بــه کاملتریــن اطالعـ ِ
ـات «عملــی» دسترســی داشــته باشــند .تالــی ایــن
ســخن آن اســت کــه ممکــن اســت اطالعاتــی وجــود داشــته باشــد کــه دسترســی عمــوم بــه آنهــا
مجــاز نیســت .نکتــه دیگــر آن اســت کــه قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» تــاش دارد بــه حــق
دسترســی بــه اطالعــات و مــآالً آزادی اطالعــات از چنــد بعــد بنگــرد و در دام تحلیلهــای افراطــی
تکبعــدی گرفتــار نیایــد .چــون حــق اشــخاص در دسترســی بــه اطالعــات ممکــن اســت بــا دو حــق
دیگــر یعنــی حریــم خصوصــی اشــخاص و نیــز اِعمــال کارکردهــای دولــت برخــورد کنــد ،قانونگــذار
بــا اصــل تلقــی کــردن شــفافیت و اولویــت قائــل شــدن بــرای تقــدم حــق بــر آزادی اطالعــات ،از
تضمیــن حریــم خصوصــی و نیــز تــاش بــرای تســهیل اِعمــال کارکردهــای دولــت غافــل نشــده اســت.
قانونگــذار در بخــش ســوم قانــون یادشــده بــا جزئیــات بــه ایــن موضــوع تصریــح کــرده اســت.
2

1-Open Meetings Act .
2-Declaration of Policy.
3-The Fullest Practicable Information.
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 .2تعریف برخی واژگان کلیدی

ســه واژه کلیــدی «ســازمان»« ،جلســه» و «عضــو» در ایــن قســمت تعریــف شــده اســت کــه
در واقــع ،حــدود شــمول قانــون را تبییــن میکنــد .در قســمت نخســت بنــد «الــف» مــاده ســوم،
ســازمانهای مشــمول ایــن قانــون مشــخص شــده اســت« :مــراد از واژه ســازمان در ایــن جــا ،هــر
ســازمانی اســت کــه «ســاختاری شــورایی» 1ـ متشــکل از دو عضــو یــا بیشتــر ـ آن را اداره میکنــد».
بنــا بــر ایــن ،بــهمحــض اینکــه دو نفــر از اعضــا یــا بیشتــر بــرای تصمیمگیــری دربــاره موضوعــات
2
ســازمان ،یکدیگــر را مالقــات کننــد ،ایــن مالقــات بایــد بــرای مشــاهده و حضــور عمــوم علنــی باشــد.
در قســمت دوم بنــد «الــف» مــاده ســوم نیــز واژه «جلســه» بــهمعنــای «رایزنیهــای حداقــل تعدادی
از اعضــای ســازمان اســت کــه ملــزم هســتند تــا از ســوی ســازمان ،اقدامــی را انجــام دهنــد ،در جای ـی
کــه چنیــن رایزنیهایــی منجــر بــه رفتــار مشــترک یــا واگــذاری امــور نمایندگــی رســمی میگــردد».
باالخــره در قســمت ســوم بنــد «الــف» مــاده ســوم نیــز مــراد از «عضــو»« ،شــخصی اســت کــه بــه یــک
ســاختار شــورایی تعلــق دارد و یــک ســازمان را مدیریــت میکنــد» .بنــا بــر ایــن ،شــورایی بــودن ســازمان
اهمیتــی ویــژ ه دارد و صرف ـاً ســازمانهای تکمدیریتــی را از شــمول ایــن قانــون معــاف میکنــد.

 .3موارد استثنای شفافیت و ضوابط مخصوص آن

پیــش از ورود بــه مفــاد قانونــی ،بیــان ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه هــر یــک از ده مــورد معافیــت
در ایــن قانــون نشــاندهنده ایــن بــاور کنگــره اســت کــه ممکــن اســت برخــی عوامــل دیگــر ماننــد
«حــق بــر حریــم خصوصــی» 4یــا «نیــاز بــه محرمانگــی» 5بــر فوایــد مشــاهده عمومــی اثــر بگذارنــد.
معافیتهــای یادشــده نیــز ســهلگیرانه اســت ،نــه اجبــاری؛ بــهایــن معنــا کــه یــک اداره «ممکــن
اســت» یــک نشســت یــا بخشــی از آن را غیــر علنــی برگــزار کنــد ،اگــر تحــت پوشــش حمایتــی یکــی
از ده مــورد معافیــت قــرار بگیــرد ،مگــر آنکــه اداره مدعــی شــود منفعــت عمومــی مســتلزم مــوردی
فراتــر از آن معافیتهاســت 6.البتــه همچنــان طبــق بنــد «ب» مــاده ســوم« ،هــر بخــش از هــر جلســه
یــک ســازمان بایــد بـه صــورت علنــی در معــرض عمــوم برگــزار گــردد».
3

1-Collegial Body.

 .2هداوند ،پیشین ،ص .302
 .3گفتنی است هر دو واژه معافیت « »Exemptionو استثنا « »Exceptionکه در این قانون استفاده شده است ،در یک معنای واحد
به کار میرود و مراد از آن ،تحدید موجه شفافیت است.
4-Right to Privacy.
5-Need to Secrecy.
6-Baird, Op.cit., p.p. 572-573.
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بــاری ،بنــد «پ» مــاده ســوم ،مــوارد دهگانــه اســتثنا را مشــخص میکنــد کــه بــر اســاس آن،
«یــک ســازمان تشــخیص میدهــد کــه منفعــت عمومــی مســتلزم برخــورد دیگــری اســت»:
« .1مــواردی را افشــا کنــد کــه (الــف) بــهطــور خــاص بــر اســاس معیارهــای تعیینشــده توســط
یــک فرمــان اجرایــی ملــزم اســت تــا در راســتای منافــع «دفــاع ملــی» یــا «سیاســت خارجــی» مخفــی
بمانــد و (ب) در واقــع ،صریحـاً طبــق ایــن دســتور اجرایــی طبقهبنــدی شــده اســت» .بــر ایــن اســاس،
دفــاع ملــی و سیاســت خارجــی در صورتــی منبــع موجهســاز تحدیــد شــفافیت بــهشــمار میرونــد
کــه نخســت ،منطبــق بــا قوانیــن موضوعــه و دوم ،صریــح و واضــح ،مخفـیکاری را توجیــه کننــد.
« .2مــواردی کــه صرفــاً بــه «قوانیــن و عملکردهــای داخلــی پرســنل» یــک ســازمان مربــوط
میشــود» .در توضیــح ایــن مــورد بایــد گفــت کــه روابــط موجــود بیــن کارکنــان بــا یکدیگــر و بــا
گروههــای کاری و مدیــران و ســازمانهای کارگــری و کارفرمایــی در ایــن مقولــه قــرار میگیرنــد.
تعرفههــای پرداخــت دس ـتمزد و قراردادهــای منعقدشــده بــا کارکنــان نیــز در شــمار ایــن اطالعــات
هســتند .البتــه ایــن اطالعــات تنهــا در صورتــی اســتثنای بــر حــق دسترســی بــه اطالعــات هســتند کــه
ارائهدهنــده آنهــا ،بــهصــورت صریــح یــا ضمنــی ،افشــا نشــدن آنهــا بــه اشــخاص ثالــث را شــرط
کنــد و احتمــال قــوی وجــود داشــته باشــد کــه افشــای آنهــا بــه منافــع اقتصــادی شــخص ثالــث
1
آســیب خواهــد زد.
ً
ً
بنــا بــر ایــن ،اصــوال و عموم ـا قوانیــن و عملکردهــای داخلــی پرســنل ســازمانهای دولتــی بایــد
شــفاف ،علنــی و در معــرض مشــاهده عمــوم باشــد .از همیــنرو ،همــه حقــوق و وجــوه دریافتــی
کارمنــدان مؤسســات دولتــی بایــد بــه صــورت شــفاف و بــدون پنهــانکاری عرضــه شــود.
« .3مــواردی کــه بــهطــور خــاص توســط قانــون از افشــا مســتثنی شــده اســت ،مشــروط بــر
اینکــه چنیــن قانونــی (الــف) ایجــاب میکنــد کــه ایــن موضوعــات از عمــوم پوشــیده نــگاه داشــته
شــود ،بــهگون ـهای کــه هیــچ اختیــاری در مــورد موضــوع باقــی نمانــد یــا (ب) معیارهــای خاصــی را
بــرای خــودداری تعییــن کنــد یــا بــه انــواع خاصــی از «موضوعاتــی کــه نبایــد افشــا شــوند» اشــاره
دارد» .بــر ایــن اســاس ،اَعمالــی کــه پنهــانداشــتن آنهــا از مــردم منطقـاً موجــه نیســت یــا قوانینــی
کــه در خصــوص محرمانگــی اداری صراحــت ندارنــد ،از شــمول ایــن قانــون خارجنــد.
بازرگانــی بــهدســت آمــده از یــک شــخص و
« .4اِفشــای اَســرار تجــاری و اطالعــات مالــی یــا
ِ
اطالعــات ممتــاز یــا محرمانــه» .در توضیــح ایــن مــورد بایــد گفــتکــه اِفشــای آن دســته از اطالعــات
کــه موجــب اضــرار بــه ســازمان یــا مانــع کســب منفعــت بــرای آن میشــود ،مجــاز نیســت و کارمنــدان
موظفنــد بــرای حفــظ منافــع ســازمان بکوشــند.
« .5متهـم کــردن هــر شــخص بــه جــرم یــا محکومیــت رســمی هــر شــخص» .بــر اســاس ایــن بنــد،
اِفشــای هــر نــوع اطالعاتــی کــه شــخص یــا گروهــی از اشــخاص را بــه جرمــی متهــم کنــد یــا اطالعاتــی
 .1انصاری ،پیشین ،ص .295
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کــه بیانگــر محکومیــت رســمی اشــخاص باشــد ،ممنــوع اســت .در واقــع ،ایــن بنــد نیــز همچــون
بنــد بعــدی بــه حریــم خصوصــی افــراد اشــاره دارد .بــا ایــن حــال ،بــهنظــر میرســد چــون اِفشــای
اطالعــات دربــاره اتهــام یــا محکومیــت کیفــری اشــخاص نــزد قانونگــذار اهمیتــی خــاص دارد ،ایــن
موضــوع از بــاب تأکیــد در بنــدی جداگانــه آمــده اســت.
« .6اِفشــای اطالعـ ِ
ـات بــا ماهیــت خصوصــی در مــواردی کــه اِفشــای اطالعــات بــهمنزلــه تجــاوز
آشــکارا ناموجــه بــه «حریــم خصوصــی» شــخصی باشــد» .همــانگونــه کــه در اعالمیــه سیاســت ایــن
قانــون نیــز پیشبینــی شــده ،قانونگــذار بــا تضمیــن آزادی اطالعــات ،حراســت از حریــم خصوصــی
را نیــز تأمیــن کــرده اســت .از ایــنرو ،حریــم خصوصــی افــراد ،مانعــی مهــم در راه دسترســی آزاد بــه
اطالعــات قلمــداد میشــود.
« .7اِفشــای «ســوابق تحقیقاتــی» کــه بــا هــدف اجــرای قانــون جمـعآوری شــدهاند یــا اطالعاتــی
ـدی کــه تولیــد چنیــن
کــه اگــر نوشــته شــود ،مشــمول چنیــن ســوابقی میشــود ،امــا فقــط تــا حـ ّ
ســوابق یــا اطالعاتــی (الــف) در رونــد اجرایــی تداخــل داشــته باشــد( ،ب) باعــث ســلب یــک شــخص از
حــق دادرســی منصفانــه یــا قضــاوت بیطرفانــه گــردد( ،پ) تجــاوز غیــر قانونــی بــه حریــم خصوصــی
شــخصی باشــد( ،ت) اِفشــای هویــت یــک منبــع محرمانــه و در مــورد ســابقهای باشــد کــه توســط
مرجــع الزماالجــرای قانــون کیفــری در مــورد تحقیقــات کیفــری جم ـعآوری شــده اســت یــا توســط
ســازمانی کــه تحقیقــات اطالعاتــی امنیــت ملــی را انجــام میدهــد ،اطالعــات محرمان ـهای کــه صرف ـاً
توســط منبــع محرمانــه ارائــه شــده اســت( ،ث) تکنیکهــا و آیینهــای تحقیقاتــی را اِفشــاکنــد یــا
(ج) حیــات یــا ایمنــی جســمی پرســنل اجــرای قانــون را بــه خطــر بیانــدازد» .بنــا بــر ایــن ،ســوابق
تحقیقاتــی نیــز بــهخــودی خــود نمیتواننــد دســتاویزی بــرای تحدیــد شــفافیت قلمــداد شــوند و تنهــا
در مــوارد انحصــاری یادشــده قابــل اســتنادند.
« .8اِفشــای اطالعــات موجــود یــا مربــوط بــه گزارشهــای آزمــون ،عملیــات یــا شــرایط تهیهشــده
توســط ،بــه نمایندگــی ،یــا بــرای اســتفاده از یــک ســازمان مســئول در خصــوص تنظیمگــری یــا نظارت
بــر مؤسســات مالــی» .بــا وجــود تشــابه ایــن بنــد بــا بنــد پیشــین بــهنظــر میرســد قانونگــذار بــرای
تأکیــد بــر تنظیمگــری یــا نظــارت بــر مؤسســات مالــی ،اِفشــای اطالعــات دربــاره آنهــا را ذیــل بنــدی
مجــزا شناســایی کــرده اســت .از ســوی دیگــر ،بنــد قبلــی در مــورد ســوابق تحقیقاتــی و اطالعــات بــه
دســتآمــده پیشــینی اســت ،در حالیکــه بنــد حاضــر ،بــر افشــای اطالعــات موجــود تأکیــد دارد.
« .9اِفشــای زودهنــگام اطالعــات( :الــف) در مــورد ســازمانهایی کــه در خصــوص ارزهــا ،اوراق
بهــادار ،کاالهــا تنظیمگــری میکننــد یــا مؤسســات مالــی کــه احتمــاالً ( )1منجــر بــه ســفتهبازیهای
ـی قابــل توجــه در ارزهــا ،اوراق بهــادار یــا کاالهــا شــود یــا ( )2بــهطــور قابــل توجهــی ثبــات هــر
مالـ ِ
ً
مؤسســه مالــی را بــهخطــر بیانــدازد یــا (ب) در مــوردی کــه هــر ســازمانی ،احتمــاال اجــرای یــک اقــدام
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پیشــنهادی ســازمانی را بــهطــور قابــل توجهــی مختــل میکنــد ،بــهاســتثنای بنــد «ب» کــه نبایــد
در هیــچ مــوردی اِعمــالشــود کــه ســازمان قبـ ً
ا محتــوا یــا ماهیــت اقــدام پیشــنهادی خــود را بــرای
عمــوم فــاش کــرده باشــد ،یــا در مــواردی کــه ســازمان طبــق قانــون موظــف اســت قبــل از اقــدام
نهایــی در مــورد چنیــن پیشــنهادی ،بــه ابتــکار خــود چنیــن افشــاگری را انجــام دهــد».
« .10بــهطــور خــاص مربــوط بــه صــدور حکــم فرعــی توســط ســازمان یــا مشــارکت ســازمان در
یــک دعــوا یــا دادرســی مدنــی ،دعــوا در یــک دادگاه خارجــی یــا محاکــم بینالمللــی یــا یــک داوری،
ابتــکار ،رفتــار یــا تمایــل ســازمان بــهویــژه در مــورد قضــاوت نمایندگــی رســمی طبــق آیینهــای
منــدرج در بخــش  554ایــن عنــوان یــا در غیــر ایــن صــورت ،مســتلزم تعییــن در پرونــده پــس
از فرصــت بــرای اســتماع باشــد» .در واقــع ،قانونگــذار در دو بنــد اخیــر و بــا توجــه بــه اهمیــت
دو مقولــه «ثبــات اقتصــادی» و نیــز «ثبــات ســازمانی» ،اِفشــای اطالعــات در ایــن دو حــوزه را از
اســتثنائات شــفافیت در نظــر گرفتــه اســت.
بنــا بــر ایــن ،بــهطــور کلــی میتــوان مدعــی شــد کــه معافیتهــای قانونــی کــه ســازمانهای
شــورایی را بــرای برگــزاری نشســتهای غیــر علنــی مجــاز میکنــد ،عبارتنــد از« :امنیــت ملــی»،
«قوانیــن داخلــی مربــوط بــه پرســنل»« ،اطالعــات طبقهبندیشــده بــهموجــب قانــون»« ،اَســرار
تجــاری یــا اطالعــات مالــی و بازرگانــی»« ،اتهامهــای کیفــری»« ،حریــم خصوصــی»« ،ســوابق تحقیــق
و رســیدگی مــورد اســتفاده در اجــرای قانــون»« ،گزارشهــای مؤسســات مالــی»« ،اِفشــای اطالعاتــی
کــه منجــر بــه کالهبرداریهــای مالــی شــده یــا اقدامــات پیشــنهادی ســازمان را خنثــی میکنــد»،
1
«صــدور احضاریــه یــا شــرکت در یــک دعــوای مدنــی».
نکتــه قابــل تأمــل آن اســت کــه قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» بــه بیــان صــرف مــوارد دهگانــه
اســتثنائات شــفافیت بســنده نکــرده و بــا دقــت و تیزبینــی ،ضوابــط خاصــی را بــرای اِعمــال هــر یــک
از آنهــا در نظــر گرفتــه اســت .از همی ـن رو ،قســمت  1بنــد «د» مــاده ســوم تأکیــد م ـیورزد کــه
«اقدامــات بنــد «پ» (اســتثنائات شــفافیت) تنهــا زمانــی اِعمــال میشــود کــه اکثریــت کل اعضــای
ســازمان بــه انجــام چنیــن اقدامــی رأی دهنــد .رأی جداگانـهای از اعضــای ســازمان در رابطــه بــا هــر
جلســه گرفتــه میشــود کــه بــر اســاس آن پیشــنهاد میگــردد بخــش یــا بخشهایــی از یــک جلســه
یــک ســازمان منطبــق بــر بنــد «پ» نســبت بــه عمــوم غیــر علنــی باشــد .رأی عضــو شــرکتکننده
ســازمان بایــد ثبــت شــود و نمایندگــی در آرا پذیرفتـ ه نیســت».
همچنیــن طبــق قســمت  2بنــد «ت»« ،هــرگاه هــر شــخصی کــه ممکــن اســت منافعــش بــه
صــورت مســتقیم در بخشــی از جلســه تحــت تأثیــر قــرار بگیــرد ،از ســازمان درخواســت کنــد کــه بــه
هــر یــک از دالیــل یادشــده در قســمتهای  6 ،5یــا  7از بنــد «پ» ،آن بخــش از جلســه را بـ ه صــورت
1-Hartle & Chitwood, Op.cit., p. 271.
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غیــر علنــی برگــزار کنــد ،ســازمان در صــورت درخواســت هــر یــک از اعضــای آن بایــد در ایــن خصــوص
کــه آیــا نشســت را غیــر علنــی برگــزار کنــد ،رأیگیــری کنــد».
در ضمــن ،طبــق قســمت  3بنــد «ت»« ،ظــرف یــک روز پــس از هــر رأیگیــری ،ســازمان بایــد
یــک نســخه کتبــی از ایــن رأی را کــه منعکسکننــده رأی هــر یــک از اعضــا در مــورد ســؤال اســت،
در دســترس عمــوم قــرار دهــد .اگــر قــرار اســت بخشــی از جلســه بــرای عمــوم غیــر علنــی باشــد،
ســازمان بایــد «ظــرف یــک روز پــس از رأیگیــری» ،توضیــح کامــل کتبــی مربــوط بــه اقــدام خــود
مبنــیبــر غیــر علنــی اعــا م کــردن بخشــی از نشســت را بــه همــراه فهرســتی از همــه افــرادی کــه
انتظــار میرفــت در آن نشســت شــرکت کننــد ،بــههمــراه وابســتگی ســازمانی آنهــا در دســترس
عمــوم قــرار دهــد» .ایــن ضمانتهــای اجرایــی مهــم بنــا بــر منطــق شــفافیت و اســتثنایی بــودن
تحدیــد آن شناســایی شــدهاند.
قســمت  4بنــد «ت» نیــز اشــعار م ـیدارد« :اگــر چنیــن اطالعاتــی بــر اســاس مفــاد بنــد «پ» از
اِفشــا معــاف اســت ،زمــان ،مــکان و موضــوع جلســه بایــد در زودتریــن زمــان ممکــن بـه اطــاع عمــوم
برســد» .ضمــن اینکــه قســمت  1بنــد «ث» مقــرر م ـیدارد« :در مــورد هــر جلســه ،ســازمان بایــد
حداقــل یــک هفتــه قبــل از تشــکیل جلســه ،زمــان ،مــکان و موضــوع جلســه را اعــم از علنــی یــا غیــر
علنــی و نیــز نــام و شــماره تلفــن مقامــی کــه توســط ســازمان بــرای پاس ـخگویی بــه درخواس ـتهای
اطالعــات دربــاره جلســه تعییــن شــده اســت ،بــه عمــوم مــردم اعــام کنــد .چنیــن اعالمــی بایــد
انجــام شــود ،مگــر اینکــه اکثریــت اعضــای ســازمان بــا رأی ثبتشــده تعییــن کننــد کــه مقتضیــات
ســازمان ایجــاب میکنــد کــه چنیــن جلسـهای در تاریــخ قبلــی برگــزار شــود .در ایــن صــورت ،ســازمان
بایــد زمــان ،مــکان و موضــوع ایــن نشســت را اعــام کنــد و علنــی یــا غیــر علنــی بــودن نشســت را در
زودتریــن زمــان ممکــن بیــان دارد».
همچنیــن طبــق قســمت  1بنــد «ج»« ،بــر اســاس بندهــای  1تــا  10بنــد «پ» ،مشــاور عمومــی
یــا مدیــر ارشــد حقوقــی ســازمان بایــد علن ـاً تأییــد کنــد کــه بــهنظــر او ،جلســه میتوانســت غیــر
علنــی باشــد و البتــه بایــد مقــرره معافیــت مربــوط را نیــز اعــام کنــد ».در ادامــه« ،ســازمان بایــد یــک
نســخه کتبــی یــا صوتــی الکترونیکــی کامــل یــا صورتجلس ـهای را تهیــه کنــد کــه بیانگــر احــکام
هــر جلســه یــا بخشــی از هــر جلســه اســت کــه غیــر علنــی برگــزار شــده اســت .ایــن صورتجلســه
بایــد بــهطــور «کامــل» و «واضــح» ،همــه موضوعــات مــورد بحــث را تشــریح کنــد و خالصــه کامــل
و دقیقــی از اقدامــات انجامشــده و دالیــل آن ،از جملــه شــرح هــر یــک از نظرهــای بیانشــده در
بــاب هــر مــورد و ســوابق هــر رأی مربــوط را ارائــه دهــد کــه منعکسکننــده رأی هــر یــک از اعضــا
در مــورد ســؤال اســت».
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باالخــره مســتند بــه قســمت  2بنــد «ج»« ،ســازمان بایــد یــک رونوشــت کامــل کلمــه بــه کلمــه،
یــک نســخه کامــل از صورتجلســات یــا ضبــط الکترونیکــی کامــل از هــر جلســه یــا بخشــی از یــک
جلســه را بــه مــدت حداقــل دو ســال پــس از برگــزاری چنیــن جلســه غیــر علنــی یــا تــا یــک ســال
پــس از خاتمــه احــکام آن ســازمان کــه جلســه یــا بخشــی از آن در مــوردش برگــزار شــده اســت ،نــزد
خــود نــگاه دارد».
روشــن اســت کــه در پیــش گرفتــن چنیــن ضمانتهــای اجرایــی در موجهســازی تحدیــد شــفافیت
موجــب میشــود کــه ضمــن حفــظ شــفافیت اداره ،کارمنــد اداری از خودســری و تمســک جســتن
واهــی بــه مــوارد دهگانــه اســتثنا در شــفافیت خــودداری کنــد .همچنیــن قانونگــذار بــه ضمانتهــای
اجرایــی یادشــده بســنده نکــرده اســت .طبــق بنــد «چ»« ،هــر ســازمانی کــه مشــمول الزامــات ایــن
بخــش اســت ،بایــد ســاالنه ،گزارشــی را در مــورد انطبــاق خــود بــا ایــن قانــون شــامل جدولــی از تعــداد
کل جلســات علنــی ســازمان بــرای عمــوم ،تعــداد کل جلســات غیــر علنــی ،دالیــل غیــر علنــیبــودن
چنیــن جلســاتی و شــرح هــر گونــه دعــوای حقوقــی کــه بــر اســاس ایــن بخــش علیــه ســازمان مطــرح
شــده اســت ،از جملــه هــر گونــه هزینـهای کــه در چنیــن دعــاوی علیــه ســازمان ارزیابــی شــده اســت
ـ خــواه ســازمان پرداخــت کــرده یــا نکــرده باشــد ـ ارائــه دهــد ».قانونیســازی دقیــق ایــن ضوابــط
ـدی بــه آن دســته از کارمندانــی اســت
خــاص در قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» ،هشــداری جـ ّ
کــه بــر خــاف اصــلبــودن شــفافیت و اســتثناگرایی تحدیــد آن ،در جسـتوجوی یافتــن بهانــه بــرای
پنهــانکاری اداری هســتند.
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نتیجهگیری
زیســت در عصــر حقهــا و پدیــدار شــدن نظامهــای حقوقــی عقالنــی ،شــفافیت را بــهمثابــه
اصــل و تحدیــد آن را مســتلزم اقامــه دالیــل موجــه دانســته اســت .شــفافیت اداره کــه ذیــل شــفافیت
اَســنادی ،تمــام نهادهــای دولتــی را ملــزم بــه برگــزاری علنــی نشســتهای خــود و مــآالً اجــرای
امــور در معــرض مشــاهده عمــوم میکنــد ،عــاوه بــر کارکردهــای ابــزاری از قبیــل شــرط حداقلــی
تحقــق نظــارت و پیشگیــری از فســاد ،عنصــر مرکــزی پاســخگویی و مشــروعیت اقتــدار عمومــی و
نیــز اثرگــذاری آن بــر افزایــش اعتمــاد عمومــی و مشــارکت شــهروندان در امــور سیاســی و اجتماعــی،
نوعــی ارزش بـه شــمار میآیــد و ذیــل حــق بــر دانســتن ،امــروزه ،بخشــی از حقــوق بنیادیــن در نظــر
گرفتــه میشــود.
قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» در ایــاالت متحــده امریــکا (مصــوب  1976کنگــره و ســنا)،
مقــدم و درخشــان ابتــکار تقنینــی در عملیســازی شــفافیت و حتــی مهمتــر از آن،
از نمونههــای
ّ
تبییــن دقیــق منابــع موجهســاز تحدیــد شــفافیت و نیــز تصریــح در رعایــت ضوابــط مخصــوص
اســتناد بــه آنهاســت .طبــق ایــن قانــون ،اصــل بــر شــفافیت اســت و برخــی اســتثنائات در مــوارد
اجتنابناپذیــر ممکــن اســت آن را محــدود ســازد .مــوارد دهگانــه موجهســاز تحدیــد شــفافیت
طبــق ایــن قانــون عبارتنــد از :امنیــت ملــی و سیاســت خارجــه ،قوانیــن داخلــی مربــوط بــه پرســنل،
اطالعــات طبقهبندیشــده بــهموجــب قانــون ،اَســرار تجــاری یــا اطالعــات مالــی و بازرگانــی،
اتهامهــای کیفــری ،حریــم خصوصــی شــخصی ،ســوابق تحقیــق و رســیدگی مــورد اســتفاده در
اجــرای قانــون ،گزارشهــای مؤسســات مالــی ،افشــای اطالعاتــی کــه منجــر بــه کالهبرداریهــای
مالــی شــود یــا اقدامــات پیشــنهادی ســازمان را خنثــی میکنــد ،صــدور احضاریــه یــا شــرکت در
یــک دعــوای مدنــی.
چنیــن اســتثنائاتی بــا تعییــن ضوابــط مخصوصــی از قبیــل نگ ـهداری رونوشــت کامــل کلمــه بــه
کلمــه جلســات غیــر علنــی تــا حداقــل ،دو ســال پــس از برگــزاری و نیــز اعــام زمــان ،مــکان و موضــوع
جلســه اعــم از علنــی یــا غیــر علنــی ،حداقــل ،یــک هفتــه پیــش از نشســت ،مانــع خودســری مقــام
اداری و تمس ـک جســتن ناموجــه بــه مــوارد تحدیــد شــفافیت میشــود.
در حقیقــت ،ایــن قانــون بــا اصــل تلقــی کــردن آزادی اطالعــات ،ســه هــدف متعــارض دسترســی
عمــوم بــه اطالعــات ،حریــم خصوصــی اشــخاص و اِعمــال کارکردهــای دولــت را بــا یکدیگــر آشــتی
داده اســت و میخواهــد نوعــی تعــادل میــان آنهــا برقــرار ســازد .چنیــن رویکــردی را متناســب بــا
مؤلفههــای خــاص نظامهــای حقوقــی مختلــف و بــا دقــت و تیزبینــی میتــوان بــه کار بســت.
در نظــام حقــوق اداری داخلــی ،ذیــل فصــل چهــارم قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات،
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اســتثنائات دسترســی بــه اطالعــات در چهــار بنــد مجــزا معیــن شــده ،ولــی بــه بعــد بســیار مهــم
«ضوابــط مخصــوص کاربســت اســتثنائات توســط مقــام اداری» توجــه چندانــی نشــده اســت کــه از
ایــن نظــر ،تفطــن در قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» میتوانــد در حمایــت قانونــی مؤثــر از آزادی
اطالعــات و مــآالً شــفافیت راهگشــا باشــد.
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چکیده

یکــی از مهمتریــن چالشهــای هــر حکومــت ،حفــظ و ارتقــای اعتمــاد عمومــی
بــرای رســیدن بــه نظــم و امنیــت حقوقــی و در نهایــت ،حکمرانــی مطلــوب اســت .از یــک
ســو ،اعتمــاد عمومــی ،یکــی از شــاخصهای مهــم ســنجیدن میــزان دموکراســی در یــک
جامعــه اســت .بــر ایــن اســاس ،اعتمــاد عمومــی بــه کارگــزاران نظــام سیاســی و نظــام
اداری نیــز در نهایــت منجــر بــه بهبــود عملکــرد کلــی نظامهــای یادشــده خواهــد شــد.
از ســوی دیگــر ،ســامت اداری ،یکــی از مفاهیــم بنیادیــن در مباحــث مدیریــت دولتــی نویــن و
حقــوق اداری اســت کــه بــر اســاس آن ،نظــام اداری بایــد از یــک ســری ویژگیهــا و اصولــی
برخــوردار باشــد تــا بتــوان آن را نظــام اداری ســالم تلقــی کــرد .عواملــی چنــد ســبب میشــود
تــا نظــام اداری بــه طــور صحیــح بــه کارکردهــای خــود بپــردارد و در نتیجــه ،اعتمــاد عمومــی
بــه نظــام اداری محقــق گــردد .ایــن عوامــل کــه در ایــن پژوهــش بررســی شــدهاند ،عبارتنــد از:
پاســخگویی ،مشــارکت ،شــفافیت و دولــت الکترونیــک .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه
در نظــام اداری ایــران ،برخــی شــاخصهای یادشــده در قوانیــن ،مقــررات و آییننامههــای دولتــی
پیشبینــی شــدهاســت ،امــا تــا تحقــق کامــل عناصــر نظــام اداری ســالم فاصلــه وجــود دارد.
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مقدمه
اعتمــاد بــر نوعــی انتظــار اســتوار اســت .تخطــی از ایــن انتظــارات ،اعتمــاد را مخــدوش میســازد.
بیاعتمــادی وقتــی ایجــاد می-شــود کــه بدگمانــی بــروز کنــد .بــر ایــن اســاس ،اعتمــاد عمومــی
بــه ایــن معناســت کــه عامــه مــردم انتظــار دارنــد مقامهــا و کارکنــان ســازمانهای دولتــی بــا
اقدامــات خــود در تعامــل بــا عامــه بــه انتظــارات آنهــا پاســخ مثبــت دهنــد .در ایــن تعامــل ،نوعــی
بیاطمینانــی و ناآشــنایی بــا شــیوه انجــام شــدن امــور در ســازمانهای دولتــی وجــود دارد .بــه
عبــارت دیگــر ،اعتمــاد عمومــی یعنــی انتظــار مــردم از دریافــت پاســخ مطلــوب متولیــان امــور عمومــی
1
بــه خواستههایشــان.
همــه دولتهــا بــا هــر نــوع ماهیتــی ،ناگزیرنــد در برابــر رابطــه بیــن خــود و شــهروندان حســاس
باشــند؛ 2زیــرا اعتمــاد عمومــی بــرای هــر نظــام سیاســی اهمیتــی بســزا دارد .اجــرای خطمش ـیهای
عمومــی بــه همراهــی و همــکاری اثربخــش شــهروندان نیــاز دارد کــه ایــن همراهــی و همــکاری بــا
3
وجــود اعتمــاد عمومــی عینیــت مییاب ـد.
روحیــه تفکــر ،اراده و عمــل مردمســاالرانه

طبیعــی اســت کــه دولتهــا از نظــر برخــورداری از
بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد و بــه طــور طبیعــی نســبت بــه اهــداف ،منافــع و تقاضاهــای عمومــی
حساســیتهای متفاوتــی دارنــد .بــه هــر حــال ،درك واقعیتهــا و الزامــات برخــورد بــا شــهروندان و
اندیشــیدن تمهیــدات الزم بــرای پاســخگویی مؤثــر بــه تقاضاهــای عمومــی را میتــوان از جملــه
5
چالشهــای اساســی همــه دولتهــای معاصــر قلمــداد کــرد.
ایــن نوشــتار ابتــدا مفهــوم اعتمــاد عمومــی را تبییــن و ســپس آثــار ســلب اعتمــاد عمومــی را بــر
نظــم حقوقــی و امنیــت انســانی بررســی میکنــد تــا در نهایــت ،راهکارهــای پیشــنهادی بــرای ارتقــای
اعتمــاد عمومــی و ترمیــم امنیــت حقوقــی جامعــه عرضــه شــود .بــر همیــن اســاس ،پرســش اصلــی
ایــن نوشــتار ،چیســتی مفهــوم اعتمــاد عمومــی و آثــار ســلب آن بــر امنیــت حقوقــی جامعــه اســت.
اعتمــاد عمومــی نســبت بــه دولــت بــرای مدیــران ،کارکنــان و کارگــزاران هــر نظــام سیاســی
اهمیــت دارد؛ زیــرا در پشــتیبانی و اجــرای خطمش ـیهای عمومــی و همراهــی و همــکاری اثربخــش
 .1داناییفــرد ،حســن ،اعتمــاد بــه دولــت؛ «بازتــاب عملکــرد سیســتم خدمــات عمومــی» ،فصلنامــه مدیریــت و
توســعه ،1381 ،شــماره  ،13ص .13
 .2داناییفــرد ،حســن ،علیرضــا حســنزاده و ســمیه نصراللهــی« ،واکاوی ســازوکارهای کلیــدی تقویــت اعتمــاد

عمومــی بــه دولــت :پژوهشــی ترکیبــی» ،مجلــه پژوهشهــای راهبــردی سیاســت ،1393 ،شــماره  ،8ص .۱۰۲

 .3جابرانصــاری ،محمدرضــا و ســید مهــدی الوانــی« ،راهکارهــای ارتقــای اعتمــاد عمومــی بــه ســازمانهای

دولتــی» ،مجلــه علمــی ـ پژوهشــی مطالعــات قــدرت نــرم ،ســال ششــم ،1395 ،شــماره  ،15صــص ۲ـ.۴
زاده و نصراللهی ،پیشین ،ص .۱۰۲
 .4داناییفرد ،حسن 
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شــهروندان نقــش محــوری ایفــا میکنــد .پرســش مهمــی کــه پیــش میآیــد ،ایــن اســت کــه چــه
عواملــی موجــب میشــود مــردم بــه نظــام سیاســی و نهادهــای آن اعتمــاد کننــد؟
یکــی از مهمتریــن عوامــل ،شــیوه عملکــرد بوروکراســیهای دولتــی اســت تــا مشــخص ســازد
چــه گونــه عملکــرد نظــام اداری در جلــب اعتمــاد عمومــی میتوانــد در نــوع نگــرش مــردم نســبت
بــه حاکمــان سیاســی مؤثــر باشــد .ســازمانهای دولتــی ،ابــزار اجــرای خواســتههای زمــامداران
و سیاســتهای کالن شــکلگرفته در بســتر نظــام سیاســی هســتند .بــه همیــن علــت ،عملکــرد
بوروکراس ـیهای عمومــی در زمینههــای مختلــف ،اصلیتریــن شــاخصی اســت کــه مــردم بــا اســتناد
بــه آن در مــورد میــزان قابلیتهــا و ســطح کفایــت یــک حکومــت بــه قضــاوت مینشــینند .فســاد
رهبــران بوروکراتیــک (مدیــران ســازمانهای دولتــی) و ناشایســتگی اخالقــی آنهــا ،عملکــرد نامناســب
دولــت در زمینههــای مختلــف ،تطابــق نداشــتن انتظــارات روزافــزون عامــه مــردم بــا عملکــرد دولــت،
ضعــف نظــام خدمــات عمومــی و کارکــرد نامطلــوب و دفاعناپذیــر بوروکراســیها از جملــه عوامــل
1
بیاعتمــادی مــردم نســبت بــه حکومتهاســت.
اصــل ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،دولــت را بــه صراحــت ،موظــف بــه ایجــاد
نظــام اداری صحیــح و حــذف تشــکیالت غیــر ضــروری دانســته اســت .در همیــن راســتا ،تالشهــای
مســتمر و متعــددی از جانــب مقامهــا و مســئوالن مربــوط بــرای اصــاح و کارآمدتــر شــدن ســاختار
دولــت بــه عمــل آمــده اســت .بــا ایــن حــال ،دولــت بــا وجــود تالشهــای زیــاد نتوانســتهاســت بــه
2
صــورت هدفمنــد ،ایــن اصــل را محقــق ســازد.
پرســش اصلــی در ایــن پژوهــش آن اســت کــه ارتقــای اعتمــاد عمومــی چــه گونــه بــر بهبــود
عملکــرد نظــام اداری مؤثــر اســت؟ روش تحقیــق در ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی و تحلیلــی اســت و
در گــردآوری منابــع از روش کتابخانــهای اســتفاده شــده اســت.

گفتار اول ـ مفهومشناسی و مبانی نظری
بند اول ـ اعتماد عمومی

ن میدهــد کــه تعریفــی مــورد
بررســی ادبیــات موجــود در زمینــه اعتمــاد و اعتمــاد عمومــی نشــا 
 .1زاهــدی ،شمسالســادات و محمــد خانباشــی« ،از اعتمــاد عمومــی تــا اعتمــاد سیاســی (پژوهشــی پیرامــون
رابطــه اعتمــاد عمومــی و اعتمــاد سیاســی در ایــران)» ،فصلنامــه مــدرس علــوم انســانی ،پژوهشهــای مدیریــت
در ایــران ،دوره بیســت و پنجــم ،1395 ،شــماره  ،4ص .77
 .2یعقوبــی ،نورمحمــد و حلیمــه یوســفی طبــس« ،ســامت نظــام اداری بــا رهیافــت اجرایــی شــدن سیاس ـتهای
کلــی نظــام اداری؛ مطالعــه تأثیــر توســعه دولــت الکترونیــک بــر ارتقــای ســامت نظــام اداری از دیــد
کارکنــان دانشــگاه بیرجنــد» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال دوم ،1395 ،شــماره  ،7ص .114
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اجمــاع از معنــای ایــن واژه وجــود نــدارد .بــا ایــن حــال ،در تعریفهایــی كــه از اعتمــاد ارائــه شــده اســت،
آن را عمومـاً انتظــار رفتارهــای صادقانــه و بــدون منفعتجویــی از دیگــران میداننــد .در واقــع ،اعتمــاد را
میتــوان نوعــی انتظــار نتایــج مثبــت دانســت كــه یــك طــرف میتوانــد بــر مبنــای اقــدام مــورد انتظــار
1
طــرف دیگــر ،در تعاملــی كــه ویژگــی اصلــی آن ،اطمینــان نداشــتن اســت ،دریافــت كنــد.
وقتــی ســخن از اعتمــاد عمومــی بــه میــان میآیــد ،بــه ایــن معنــی اســت کــه عامــه مــردم انتظــار
دارنــد مقامهــا و کارکنــان ســازمانهای دولتــی بــا اقدامــات خــود در تعامــل بــا عامــه کــه در ایــن
تعامــل ،نوعــی بیاطمینانــی و ناآشــنایی بــا شــیوه انجــام شــدن امــور در ســازمانهای دولتــی وجــود
دارد ،بــه انتظــارات آنهــا پاســخ دهنــد 2.بــه عبــارت دیگــر ،اعتمــاد عمومــی یعنــی انتظــار مــردم از
3
ـی بــه خواســتههای آنــان.
دریافــت مثبــت پاســخ متولیــان امــور عمومـ 
پــس ایــده اصلــی اعتمــاد ،نوعــی انتظــار اســت كــه تخطــی از آن ،اعتمــاد را مخــدوش میســازد.
بــر همیــن اســاس ،اعتمــاد عمومــی نیــز بــاور مــردم نســبت بــه رفتارهــا و اقدامــات خاصــی اســت
كــه انتظــار دارنــد از دولــت ببیننــد 4.اعتمــاد عمومــی ،ماهیتــی جامعهشــناختی دارد و آن را در
عرصههــای اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی جامعــه میتــوان رصــد كــرد 5.اعتمــاد عمومــی ،حاصــل
بــاور افــراد بــه توانمنــدی آنــان در اثرگــذاری بــر فراگــرد توســعه سیاســی اســت و بــه تصــور آنــان از
مراتــب پاس ـخگویی و حســابدهی دولــت اشــاره دارد 6.پــس اعتمــاد عمومــی یعنــی انتظــار عمــوم از
7
دریافــت مثبــت پاســخ بــه خواستههایشــان از طــرف متولیــان امــور عمومــی.
کریستیانسن و همکاران وی نیز این موارد را ناظر بر اعتماد عمومی به دولت دانستهاند:
 .1اعتماد عمومی به دولت ،خاصیتی ُمسری دارد و از نهادی به نهاد دیگر دولتی سرایت میکند.
 .2متغیرهــای سیاســی و فرهنگــی ،از بیشتریــن تأثیــر بــر رونــد اعتمــاد عمومــی بــه دولــت
ـدرس،
 .1نــک :داناییفــرد ،حســن« ،طراحــی و تبییــن مــدل اعتمــاد عمومــی» ،رســاله دكتــری ،دانشــگاه تربیــت مـ ّ
.۱۳۸۲
2-Christiansen, T. & P. Laegreid, “Trust in Government: The Relative Importance of Service Satisfaction Political
Factors and Demography”, PublicPerformance and Management Review, 2004, Vol. 28, No. 4, p.p. 6_8

 .3نــک :الوانــی ،ســید محمــد و حســن داناییفــرد« ،مدیریــت دولتــی و اعتمــاد عمومــی» ،دانــش مدیریــت،۱۳۸۰ ،
شــماره .۵۵
4-Luhmann, N., Trust and Power, NewYork: Chichester, John Wiley & Sons Inc, 1979.
5-Nye, J. S. & P. D. Zelikow, Conclusions: Reflections, conjectures and puzzles, Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1997
6-Belanger, E. & R. Nadeau, “Political trust and the vote in multiparty elections: The Canadian Case”, European
Journal of Political Research, 2005, Vol. ?, No. 44
7-DanaeeFard, H. & A. AnvaryRostamy, “Promoting Public Trust in Public Organizations: Explaining the Role of
Public Accountability”, Journal of Public organization review, 2007, Vol, No. 7, p. 9
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برخــوردار هســتند .در ایــن میــان ،رضایــت عمومــی از نظــام مردمســاالری حاکــم بــر تفکــر و عمــل
دولــت ،مهمتریــن متغیــر اســت.
 .3اعتمــاد بــه دولــت میتوانــد تابعــی از عوامــل مردمشــناختی همچــون ســن ،تحصیــات و
1
شــغل نیــز باشــد.
اعتمــاد ،پیشــزمینهای بــرای مشــارکت سیاســی و تالشهــای مبتکرانــه و آمادگــی بــرای پذیــرش
فناوریهــای جدیــد اســت.اعتماد از پایههــای اصلــی مشــارکت اســت و کاهــش آن ،زمینــه را بــرای
2
رشــد انحرافــات و افزایــش جــرم ،نابســامانی و بینظمــی در جامعــه فراهــم میســازد.
ســطح اعتمــاد ،تعیینکننــده بســیاری از تفاوتهــا در پیشــرفت اقتصــادی بیــن کشورهاســت.
امــور بــه ویــژه

اعتمــاد عمومــی بــر میــزان مشــارکت عامــه بــرای کمــک بــه دولــت در انجــام
مالیاتدهــی و همــکاری بــا بخــش عمومــی اثــر میگــذارد .اعتمــاد ،نقــش روابــط غیــر رســمی را ایفــا
میکنــد و منجــر بــه نوعــی وابســتگی شــدید بــه قوانیــن ،رویههــای رســمی ،مقــررات و قانونگرایــی
شــدید میشــود .اعتمــاد شــهروندان بــه وزارتخانههــا و ســازمانهای خدمــات عمومــی تابعــه و
دیگــر نهادهــای سیاســی ،پشــتیبانی شــهروندان از آنهــا را فراهــم میکنــد و موجــب میشــود
3
شــهروندان تقاضاهــای خــود را از آنهــا بــه صــورت معقوالنــه مطــرح کننــد.
جــورج زیمــل معتقــد اســت بــدون اعتمــاد عمومــی افــراد نســبت بــه یکدیگــر ،جامعــه تجزیــه
میشــود .بنــا بــر ایــن ،اعتمــاد ،یکــی از مهمتریــن نیروهــای انسجامبخشــی جامعــه اســت 4.بــه
عقیــده تومــاس هابــس ،اعتمــاد ،زندگــی را آســانتر و امنتــر میکنــد .اعتمــاد عمومــی ،همبســتگی
مثبتــی بــا اقتصــاد ســالم دارد .اعتمــاد بیــن دولــت و ملــت ،هزینــه کنترلهــای اضافــی را پاییــن
5
م ـیآورد و عــاوه بــر مزایــای اجتماعــی ،منافــع اقتصــادی نیــز بــه دنبــال دارد.

بند دوم ـ نظام اداری

نظــام اداری را میتــوان بــه عنــوان یــک دســتگاه حاکمیتــی مرتبــط بــا بدنــه مردمــی کشــور در
نظــر گرفــت کــه از حیطــه نفــوذ و اثرگــذاری بســیار وســیع و عمیقــی برخــوردار اســت .مهمتریــن
1-Ibid, p.p. 6_8.

 .2قلیپــور ،آریــن و علــی پیراننــژاد« ،ارتقــای اعتمــاد عمومــی و دموکراســی الکترونیکــی :تبییــن نقــش دولــت

الکترونیــک» ،فصلنامــه مــدرس علــوم انســانی ،پژوهشهــای مدیریــت در ایــران ،دوره دوازدهــم ،1387 ،شــماره 1
(پیاپــی) ،صــص  ۲۳۴و .۲۳۵

 .3داناییفــرد ،حســن ،اعتمــاد عمومــی بــه ســازمانهای دولتــی ،طراحــی مدلــی بــرای تقویــت اعتمــاد

عمومــی نســبت بــه مدیریــت دولتــی ،پیشــین ،ص .۳۲
 .4قلیپو ر و پیراننژاد ،پیشین ،ص .۲۳۶
 .5همان ،ص .۲۳۹
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تقویــت اعتمــاد عمومــی بــه مثابــه ابــزار
ارتقــای ســامت نظــام اداری ایــران

کارکــرد ایــن نظــام را میتــوان در تنظیــم همــه فعالیتهــا بــرای رســیدن بــه هدفهــای از پیــش
طراحیشــده دولتهــا خالصــه کــرد .در حقیقــت ،تمامــی تصمیمهــا و برنامههــای سیاســی،
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی دولــت یــا نظــام سیاســی حاکــم بــدون پشــتیبانی نظــام اداری
تحققپذیــر نیســت .امــروزه ،یکــی از مهمتریــن وجــوه تمایــز کشــورهای توســعهیافته و در حــال
توســعه ،ویژگیهــای نظــام اداری و مدیریتــی آنهاســت .بنــا بــر ایــن ،بخــش عمــدهای از توســعه و
1
پیشــرفت هــر کشــوری بــه کارآیــی و اثربخشــی مدیریــت و نظــام اداری آن وابســته اســت.
نظــام اداری ،یکــی از پیچیدهتریــن ســطوح در سیســتمهای بــاز اســت .منابــع انســانی ،ســتونهای
اصلــی تصمیمگیــری در هــر نظامــی هســتند .در واقــع ،هیــچ نظامــی بــدون وجــود منابــع انســانی
تحقــق نمییابــد .برخــی از شــاخصهای نظــام اداری صحیــح عبارتنــد از :تحقــق اهــداف ســازمانی از
طریــق نظــام اداری ،ســطح بهــرهوری بــاال ،رضایــت اربــاب رجــوع ،ســامت اداری و مالــی ،بــاال بــودن
2
ســطح رضایــت شــغلی کارمنــدان ،ســرعت در انجــام امــور و نبــود اختــال در انجــام وظایــف.
بــه طــور کلــی ،میتــوان گفــت کــه نظــام اداری ،ماشــین اجرایــی دولــت بــه حســاب میآیــد کــه
بــا هــر ســه قــوه مرتبــط اســت و ایــن ماشــین اجرایــی ،موتــور چهارگانـهای (قوانیــن و مقــررات ،ســاختار
3
تشــکیالتی ،سیســتمها و روش و ســاختار منابــع انســانی) بــرای ایفــای نقــش خــود در اختیــار دارد.
نظامهــای سیاســی در جهــان همــواره از گذشــتههای دور بــه تحــول اداری توجــه نشــان دادهانــد ،امــا
ایــن امــر از اوایــل قــرن بیســتم میــادی بــه خصــوص از دهــه  1980بــه بعــد در کانــون توجــه کشــورها
بــه ویــژه کشــورهای غربــی قــرار گرفتــهاســت .ایــن تحــول در کشــورهای غربــی بــر اســاس ســاختارهای
سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی تعقیــب میشــد و آن کشــورها همــواره تــاش میکردنــد کــه
دیگــر کشــورهای جهــان نیــز نظامهــای اداری را بــر اســاس همــان الگوهــا اصــاح و تغییــر کننــد کــه
4
کشــورها نیــز بــا فــراز و نشــیبهایی بــه اصــاح و تغییــر نظامهــای اداری خــود دســت زدنــد.

بند سوم ـ سالمت اداری

ســامت اداری ،وضعیتــی اســت کــه همــه عوامــل ســازمان قابلیــت تأمیــن اهــداف آن را بــه طــور
مطلــوب داشــتهباشــند و میتواننــد انحــراف از هنجارهــای اداری و قانونــی و موانــع اهــداف ســازمانی
 .1باقیــان ،مرتضــی« ،نظــام اداری کشــور؛ چالشهــا و راهکارهــای تحــول» ،گــزارش پژوهشــکده مطالعــات
راهبــردی ،1395 ،ص .10

2-Abbaszadeh shahri, tahereh, “Pathology of administretive system to codify organizational values appropriate in gas
company of north khorasan, yaer 91-92”, international journal of academic research in business and social sciences,
2013, Vol. ?, No. ?, p. 383

 .3میرسپاســی ،ناصــر« ،نگرشــی راهبــردی بــر نظــام اداری و توســعه» ،نشــریه فرآینــد مدیریــت و توســعه،1387 ،
شــماره  ،43ص .5
 .4احمــدی ،مســعود ،مدیریــت تحــول اداری (ســازمان) ،تهــران :ســازمان پژوهشهــای فرهنگــی ،چــاپ اول،
 ،1392ص .137
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را در زودتریــن فرصــت شناســایی کننــد و تدبیرهــای الزم و بههنــگام را بــرای رفــع آنهــا در نظــر
بگیرنــد .در یــک تعریــف ،ســامت اداری بــه دوام و بقــای ســازمان در محیــط خــود و ســازگاری بــا آن،
ارتقــا و گســترش توانایــی خــود بــرای ســازش بیشتــر اشــاره دارد 1.ســازمان ســالم ،ســازمانی اســت
کــه در مبادلــه اطالعــات بــه دســت آمــده نســبت بــه اهــداف ســازمان ،یگانگــی و تعهــد وجــود دارد.
حمایــت داخلــی و تــرس از آزادی و تهدیــد را فراهــم مـیآورد؛ زیــرا تهدیــد بــه ارتبــاط خــوب و ســالم
آســیب میرســاند ،قابلیــت انعطــاف را کاهــش میدهــد و بــه جــای عالقــه بــه کل نظــام ،حفاظــت از
2
خــود را تحریــک میکنــد.
این ویژگیها را برای سازمان سالم برشمردهاند:
 .1کارکنــان نســبت بــه ســازمان احســاس تعلــق دارنــد و عالقهمندنــد نظرهــای خــود را در مــورد
مشــکل بیــان کننــد؛ زیــرا نســبت بــه حــل آنهــا بــا خوشبینــی اقــدام میشــود؛
 .2تشــریک مســاعی بــه صــورت آزاد و داوطلبانــه صــورت میگیــرد .کارکنــان آمــاده هــر گونــه
همــکاری و کمــک ســازنده بــرای تحقــق اهــداف هســتند و تــاش زیــادی میکننــد؛
 .3هــر گاه بحرانــی ،مؤسســه را تهدیــد کنــد ،بــرای رفــع آن بــا یکدیگــر متحــد میشــوند و خــود
را موظــف بــه رفــع بحــران میداننــد؛
 .4انتقــاد گروهــی بــرای پیشــرفت کار بــه طــور عــادی انجــام میگیــرد .صداقــت در رفتــار کامـاً
مشــهود اســت و کارکنــان نســبت بــه یکدیگــر احســاس احتــرام و تعلــق دارنــد و خــود را تنهــا احســاس
نمیکننــد .کارکنــان کامـ ً
ا تحــرک دارنــد .بــر اســاس انتخــاب و عالقــه خــود در فعالیتهــا مشــارکت
3
میکننــد و حضــور در مؤسســه برایشــان مهــم و لذتبخــش اســت.

گفتار دوم ـ عوامل مؤثر بر اعتماد عمومی
در دنیــای امــروز ،اعتمــاد ،الزمــهای بــرای بــه دســت آوردن حداقلهــای زندگــی مــدرن اســت و
برقــراری آن ،نوعــی اجبــار محســوب میشــود .از ســوی دیگــر ،شکســتن اعتمــاد ،عــوارض حداکثــری
را بــرای روابــط اجتماعــی و شــخصی فــرد بــه همــراه دارد و برقــراری مجــدد رابطــه را بســیار دشــوار
میســازد تــا آن جــا کــه فــرد ،خــود ،بــه تنهایــی قــادر بــه ترمیــم و تشــکیل مجــدد وضعیــت مطلــوب
نیسـت .ایــن در حالــی اســت کــه در دوره حاکمیــت ســنتها ،مختــل شــدن اعتمــاد ،عــوارض کمتــری
.1جاهد ،حسینعلی« ،سالمت سازمانی» ،مجله تدبیر ،1384 ،شماره  ،159ص .48

 .2عباسزاده ،میر محمد« ،حرفه معلمی و رضایت شغلی» ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،1370 ،شماره  ،1ص .58

 .3عالقهبنــد ،علــی« ،ســامت ســازمانی مدرســه» ،فصلنامــه مدیریــت در آمــوزش و پــرورش ،دوره ششــم،1378 ،
شــماره  ،21ص .14
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بــرای فــرد و جامعــه داشــت و خــأ آن نیــز بــا ســهولت بیشتــری و بــه دســت نزدیــکان پــر میشــد.
در نظــام جمهــوری اســامی ایــران ،شــهروندان از جایــگاه واالیــی برخوردارنــد 1.در ایــن میــان،
بیاعتمــادی شــهروندان بــه ســازمانهای دولتــی ســبب کنارهگیــری آنهــا از حضــور در صحنههــای
سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی خواهــد شــد؛ زیــرا نارضایتــی مــردم از ســازمانهای دولتــی
ـری بیاعتمــادی بــه نظــام سیاســی میشــود و در گــذر زمــان ،بــه بیاعتنایــی شــهروندان
باعــث تسـ ّ
نســبت بــه همراهــی نظــام سیاســی در صحنههــای ملــی و بینالمللــی خواهــد انجامیــد .مطالعــات
نشــان میدهــد کــه بخــش اعظــم اصالحاتــی کــه در کشــورهای مختلــف بــا نظامهــای سیاســی
مختلــف صــورت گرفتــه ،بــر ایــن اســتدالل اســتوار اســت 2.در ایــن قســمت ،ســازوکارهای ارتقــای
اعتمــاد عمومــی بــه نظــام اداری را بیــان میکنیــم.

بند اول ـ پاسخگویی

 .1تعریف پاسخگویی
پاســخگویی عبــارت اســت از پذیــرش مســئولیت نتایــج و پیآمدهــای حاصــل از عملكــرد
دســتگاهها یــا مســئوالن آن و پاس ـخدهی شــفاف در قبــال وظایــف انجــام شــده و ناشــده بــه مــردم
و افــكار عمومــی نظیــر مراجعهكننــدگان ،سلســلهمراتب اداری ،نهادهــا و واحدهــای نظارتــی داخلــی
و بیرونــی دســتگاه مربــوط و اصحــاب رســانه .در واقــع ،پاس ـخگویی یکــی از ضرورتهــای کلیــدی و
از ارکان اصلــی مدیریــت دولتــی در وضعیــت کنونــی اســت و بــرای بهبــود عدالــت ،برابــری و اثربخشــی
مدیریــت دولتــی بــه کار مــیرود .اعتمــاد عمومــی شــهروندان بــه دولــت و ســازمانهای دولتــی از
3
پیآمدهــای پاســخگویی عمومــی اســت.
نیــز ضمــن طــرح مشــکالت ســازمانهای دولتــی ،پاســخگو نبــودن ایــن
برخــی اندیشــمندان 
ســازمانها را عامــل اصلــی بیاعتمــادی میداننــد .صاحبنظــر دیگــری ،پاســخگویی را علتالعلــل
4
ـت اعتمــاد عمومــی مســاوی بــا پاس ـخگویی اســت.
اعتمــاد عمومــی دانســته و مدعــی اسـ 
از مهمتریــن کارکردهــای پاســخگویی میتــوان بــه کنتــرل دموکراتیــک ،یکپارچگــی در اداره
عمومــی و تضمیــن اســتفاده صحیــح از منابــع عمومــی و بهبــود خدمــات و عملکــرد دولتــی اشــاره
کــرد کــه هــر ســه در کنــار یکدیگــر ســبب افزایــش مشــروعیت و اعتمــاد عمومــی میشــوند .در
 .1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل سوم ،بندهای  9 ،8 ،2و .14
 .2داناییفرد ،حسن ،پیشین ،ص .۳
ش و فرهــاد زارعــی« ،تأثیــر پاســخگویی عمومــی بــر بهبــود اعتمــاد عمومــی
 .3شــهبازی مهــدی ،حســن درویــ 
شــهروندان» ،فصلنامــه مدیریــت ســازمانهای دولتــی ،ســال اول ،۱۳۹۱ ،شــماره  ،1ص .۵۴

 .4داناییفر د ،حسن ،چالشهای مدیریت دولتی در ایران ،تهران ،سمت ،1386 ،صص  ۸۵و .۸۶
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واقــع ،پاس ـخگویی عمومــی ماننــد پلــی عمــل میکنــد کــه شــکاف بیــن شــهروندان و نماینــدگان و
نیــز شــکاف بیــن ادارهکننــده و ادارهشــونده را از بیــن میبــرد و ســبب افزایــش مشــروعیت و اعتمــاد
1
میشــود.

 .2نقش پاسخگویی در نظام اداری

دنهــارت ( )۱۹۹۹مدعــی اســت کــه افــول در پاســخگویی بــه بیاعتمــادی منجــر میشــود.
رفتارهــای منفعتطلبانــه مدیــران و کارکنــان دولــت ،اعتمــاد عمومــی را مخــدوش میســازد .پــس
بــرای اینکــه مدیــران و کارگــزاران دولــت نشــان دهنــد کــه بــه منفعــت عامــه پایبندنــد ،بایــد
2
پاســخگویی را ســرلوحه کار خویــش قــرار دهنــد.
اکونــل معتقــد اســت پاســخگویی وقتــی تحقــق مییابــد کــه خدمــات عمومــی کارآمــد ،بــا
کیفیــت مطلــوب و قیمــت پاییــن عرضــه شــوند .قلیپــور و پیراننــژاد بــه نقــل از دنهــارت نوشــتهاند
کــه امــروزه بســیاری از مــردم بــه دولتهــا اعتمــاد ندارنــد؛ چــون بــه اعتقــاد آنهــا ،دولتهــا خــوب
ن رو ،حکومتهــا در تالشــند از طریــق بهبــود کارآیــی ،پاســخگویی و
عمــل نمیکننــد .از ایــ 
3
شــفافیت ،ایــن اعتمــاد را بهبــود بخشــند .بــه اعتقــاد دنهــارت ( ،)۲۰۰۲خطاهــای قضــاوت ،ناکارآمدی،
ضایعــات ،مالیاتهــای ســنگین ،مقــررات بیــش از حــد و حتــی شكســت در جنــگ ،دولتهــا را از
ریشــه نمیلرزانــد ،مگــر وجــود ایــن بــاور کــه عامــه مــردم تصــور کننــد حاکمــان و مدیــران دولتــی
بــه جــای توجــه بــه منفعــت مــوکالن و عامــه مــردم ،بــه منفعــت شــخصی خویــش میاندیشــند.
زمانــی کــه بــاور بــه پاس ـخگو نبــودن ســازمانهای دولتــی میــان مــردم فراگیــر شــود و بــرای مدتــی
طوالنــی تــداوم یابــد ،عامــه مــردم نــه تنهــا ایمــان خــود را نســبت بــه دولتمــردان ،بلكــه خــود نهــاد
دولــت نیــز از دســت خواهنــد داد .پــس ایمــان و وفــاداری عامــه مــردم اهمیــت دارد .اگــر عامــه
مــردم بــه نهادهــای دولتــی و افــراد منتخــب و منتصــب دولتــی ایمــان نداشــته باشــند ،در اجــرای
تصمیمهــای دشــوار بــه ویــژه تصمیمهایــی کــه مســتلزم ایثــار و فــداکاری اســت ،همــکاری نخواهنــد
کــر د.
 .1منوریــان ،عبــاس و همــکاران« ،بررســی رابطــه پاس ـخگویی عمومــی ،مشــارکت عمومــی و اعتمــاد عمومــی در

ســازمانهای دولتــی مناطــق  22گانــه شــهر تهــران» ،فصلنامــه مــدرس علــوم انســانی ،پژوهشهــای مدیریــت در
ایــران ،دوره چهاردهــم ،۱۳۸۹ ،شــماره  ،3ص .256

 .2زاهــدی ،شمسالســادات ،محمــد خانباشــی و الهــام رضایــی« ،افزایــش اعتمــاد عمومــی بــر پایــه ارتقــای

فرهنــگ پاســخگویی» ،پژوهشنامــه مدیریــت اجرایــی ،ســال ســوم ،۱۳۹۰،شــماره  ،5ص .۸۰

3-O`Connell, L., “Program Accountability as a Emergent property: The Role of stakeholders a Program’s Feld”,
Public Administration Review, 2005, Vol. 65, Issue 1, p. 86

 .4قلیپور و پیراننژاد ،پیشین ،ص .۲۳۰
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اگــر کارکنــان دولتــی در تحقــق اراده مــردم مــورد اعتمــاد باشــند ،ســر زدن هــر گونــه رفتــار
منفعتطلبانــه از ســوی آنهــا اعتمــاد عمومــی را مخــدوش میســازد و ســبب از دســت رفتــن ایمــان
عمومــی بــه ســازمانهای دولتــی و ســپس خــود دولــت میشــود .بنــا بــر ایــن ،کارکنــان ،مدیــران
و کارگــزاران دولــت بــرای پایبنــدی بــه منفعــت عامــه و بازگردانــدن اعتمــاد شــهروندان بــه دولــت
بایــد پاســخگو باشــند و بهتریــن راه بــرای پاســخگو بــودن نیــز ایــن اســت کــه در عمــل پاســخگو
1
باشــند.
پاســخگویی عمومــی از نشــانههای اداره مــدرن و دموكراتیــك اســت .اگــر افــراد قدرتمنــد در
برابــر رفتارهــا ،اشــتباهها و تصمیمگیریهــای خــود بــه مــردم پاســخگو نباشــند ،مردمســاالری در
حــد حــرف و شــعار باقــی میمانــد .بنــا بــر ایــن ،پاس ـخگویی عمومــی بــه عنــوان یــك نهــاد ،مكمــل
2
مدیریــت دولتــی در حكومتــی مردمســاالر اســت.
در بیشتــر جوامــع انســانی ،پاســخگویی عمومــی از طریــق انتخابــات انجــام میشــود .در واقــع،
مــردم بــه نماینــدگان خــود در قــوه مقننــه ،ایــن اختیــار را میدهنــد كــه مدیــران سیاســی و كاركنــان
دولتــی را از طریــق ســازوكارهای نظارتــی و ممیــزی پاسـخگو ســازند .مدیــران سیاســی نیــز مأمــوران
فرودســت خــود را از راه سلســلهمراتب اختیــار و مســئولیت و همچنیــن دادگاههــای عمومــی و اداری،
3
در برابــر قانــون پاســخگو نگــه میدارنــد.
هــدف پاســخگویی بــه معنــای عــام آن ،همــان اطالعیابــی شــهروندان از چرایــی و چگونگــی
تصمیمهــا و اقدامــات مجریــان و کارگــزاران اســت .بــه نظــر آکوییــن ،پاس ـخگویی ســه هــدف عمــده
4
دارد:
هدف اول ـ ابزار کنترل دولت
بیشتــر دولتهــا در وضعیتــی حكومــت میکننــد کــه بایــد بــه تقاضاهــای روزافــزون شــهروندان
آگاه ،تشــكلها ،گروههــای ذینفــع ،نهضتهــای اجتماعــی ،مطبوعــات و وســایل ارتبــاط جمعــی
پاســخگو باشــند.
1-Denhardt, Robert B., «the future of public administration», public administration & management: an interactive
journal, 1999, Vol. 4, No. 2, p.p. 279ـ292
2-Bovens, M., “Analysinng and assessing public accountability; Paper presented at Accountable Governance: An
International Research Colloquium”, Queen’s University Belfast, October 2005, p.p. 20ـ22
3-Aucoin, P. & R. Heintzman, “The dialectics of accountability for performance in public management reform”,
International Review of Administrative Sciences, 2000, Vol. ?, No. 66, p. 45

 .4فقیهی ،ابوالحسن« ،نظامهای پاسخگویی در بخش دولتی ـ دیدگاه تطبیقی» ،فصلنامه مطالعات مدیریت،۱۳۸۰ ،
شماره  ،۴۴ص .۵۵
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هدف دوم ـ تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی
مهمتریــن جنبــه پاسـخگویی ایــن اســت کــه مــردم مطمئــن شــوند کارگــزاران در اســتفاده بهینــه
از منابــع ،از حــدود قوانیــن موضوعــه و ارزشهــای خدمــات عمومــی عــدول نكردهانــد .از ایــنرو،
نماینــدگان منتخــب مــردم در مجالــس قانونگــذاری بــر شــیوه اســتفاده از منابــع ملــی نظــارت
میکننــد.
هدف سوم ـ ابزاری برای بهبود خدمات دولتی
نظــارت بــر قــدرت و تضمیــن کاربــرد صحیــح منابــع عمومــی ،جنبههــای منفــی و تنبیهــی
پاســخگویی را بــه ذهــن تداعــی میکند.پاســخگویی بــه عنــوان ابــزار پیشــرفت و بهبــود مســتمر
خدمــات بــه جنبــه مثبــت خدمــات دولتــی اشــاره دارد .ایــن جنبــه از پاســخگویی نوعــی فرآینــد
1
یادگیــری نیــز تلقــی میشــود.
نتایــج یــک تحقیــق نشــان میدهــد اگــر بوروکراســی (نظــام اداری) بــه گونـهای طراحــی شــود کــه
سلســلهمراتب ســازمانی ،نظــام قوانیــن و مقــررات ،تخصصگرایــی و نظــام شایستهســاالری در ســطح
باالیــی از اثربخشــی و کارآیــی باشــند ،بــا میــزان پاسـخگویی (ســازمانی ،قانونــی ،حرفـهای و سیاســی)،
رابطــه معنــاداری خواهنــد داشــت .بــه عبــارت دیگــر ،میتــوان گفــت مؤلفههــای بوروکراســی در
افزایــش میــزان پاسـخگویی اثرگــذار اســت .امــکان اعمــال کنتــرل قضایــی از طریــق نهادهــای مســتقل
و بیطــرف بــر مأمــوران و دســتگاههای اداری الزمــه هــر گونــه تصمیمگیــری در زمینــه مســائل
اقتصــادی از ســوی دولــت اســت 2.بیــن پاســخگویی و اعتمــاد ،رابطــهای دوســویه وجــود دارد .نبــود
3
حساســیت و پاســخگویی ،اعتمــاد عمومــی را نســبت بــه خدمــات عمومــی مخــدوش میکنــد.

بند دوم ـ مشارکت

تاریــخ حیــات انســان ،تاریــخ همــكاری و ســتیز اســت .زمانــی كــه نخســتین بــار انســان دریافــت بــا
تجمیــع تــوان خــود بــا دیگــران میتوانــد بــر مشــكالت فایــق آیــد ،مشــاركت زاده شــد .دموكراسـیهای
اولیــه دنیــا همچــون دموكراســی آتــن ،تبلــور مشــاركت شــهروندان در تعییــن سرنوشــت خــود بــود.
امــروزه مشــاركت در بســتر جامعــهای دموكراتیــك و مدنــی ،صورتــی نهادینــه بــه خــود میگیــرد.
مشــاركت نهادینهشــده در ســه بســتر جامعــه مدنــی ،شــهروندی و دموكراســی شــكل گرفتــه اســت.
 .1زاهدی و خانباشی ،پیشین ،ص .۴۶
 .2قــاری ســیدفاطمی ،ســیدمحمد ،حقــوق بشــر در جهــان معاصــر ،درآمــدی بــر مباحــث نظــری ،مفاهیــم ،مبانــی و

قلمــرو و منابــع ،تهــران :انتشــارات دانشــگاه شــهید بهشــتی ،1382 ،ص .25

 .3صبحــی ،الهــه و همــکاران« ،نقــش نظــام اداری در ارتقــای نظــام پاس ـخگویی (مــورد مطالعــه :ادارات کل اســتان
تهــران)» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال ششــم ،1397 ،شــماره  ،17ص .27
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تقویــت اعتمــاد عمومــی بــه مثابــه ابــزار
ارتقــای ســامت نظــام اداری ایــران

 .1تعریف مشارکت
مشــارکت عمومــی را میتــوان میــزان آگاهــی و تمایــل مــردم بــرای دخالــت و اثرگــذاری بــر
خطمشــیهای عمومــی ،اداره امــور عمومــی و تعییــن سرنوشــت خــود و کشــور خــود بــه صــورت
جمعــی تعریــف کــرد 1.در واژهنامــه آكســفورد ،مشــاركت بــه عنــوان «عمــل یــا واقعیــت شــركت كــردن،
2
بخشــی از چیــزی را داشــتن یــا تشــكیل دادن» تعریــف شــده اســت.
یكــی از مؤسســات تحقیقاتــی ســازمان ملــل متحــد ،مشــاركت را چنیــن تعریــف میكنــد:
«كوشــشهای ســازمانیافته بــرای افزایــش كنتــرل بــر منابــع و نهادهــای نظمدهنــده در شــرایط
اجتماعــی معیــن از ســوی مــردم ،گروههــا و جنبشهایــی كــه تاكنــون از حیطــه اعمــال چنیــن
كنترلــی محــروم و مســتثنا بودهانــد 3».بــر مبنــای ایــن تعریــف ،همــه افــراد جامعــه حــق دارنــد در
تصمیمهــای اثرگــذار بــر سرنوشــت خــود مشــاركت داشــته باشــند .بــه گفتــه رابــرت دال ،دموكراســی،
4
فرصــت «مشــاركت واقعــی» را فراهــم میســازد.
تعامــل بیــن نهادهــای مدنــی بــا دولــت در فرآینــدی دموكراتیــك صــورت میگیــرد .محصــول
ایــن تعامــل ،دموكراســی مدرنــی اســت كــه خــود را بــه شــكل جمهــوری نشــان میدهــد كــه در آن،
ق هســتند و دولــت ،نماینــده و پاس ـخگوی شــهروندان اســت .از ایــنرو ،مشــاركت هــم
انســانها مح ـ 
5
دموكراســی را پدیــد مـیآورد و هــم محصــول آن اســت .فرآینــد مشــاركتپذیری ،معلــول چنــد عامــل
ـاركت یــا بــه تعبیــر دیگــر ،توســعه فرهنــگ مشــاركتی،
ـن مــداوم مشـ 
مهــم اســت کــه آمــوزش و تمریـ ِ
بنیادیتریــن عامــل تلقــی میشــود .در حقیقــت ،انتقــال بخشــی از اقتــدار حاكمیتــی و اختیــار
عمومــی از ســوی دولــت بــه شــهروندان ،در گــرو دركــی درســت و معتبــر از اهــداف منتــج از نظریــه
قــرارداد اجتماعــی و حــق حاكمیــت مــردم اســت.
اصــل شــهروندبنیادانه دیگــر،
از همیــن رو ،بایســته اســت كــه دولــت ،پیــش از توجــه بــه هــر
ِ
مرجــح دارد.
فرهنگســازی مشــاركتی و پرورشمنــش مشــاركتپذیر و شــخصیت مشــاركتجو را ّ
ـردم یعنــی فراهــم آوردن شــرایط الزم
پــس از آن ،بــه ایجــاد دو عامــل دیگــر در مشــاركتپذیری مـ 
كالن اقتصــادی و سیاســی اهتمــام ورزد.
بــرای اثرگــذاری و نظــارت شــهروندان بــر بــازار و برنامههــای ِ
تحقــق عوامــل ســهگانه یادشــد ه در گــر ِو توجــه بــه كرامــت انســانی اســت .ایــن نــوع طــرز تلقــی
ن و همکاران ،پیشین ،ص .۲۶۱
 .1منوریا 
 .2نک :زاکس ،ولفگانگ (ویراستار) ،نگاهی نو به مفاهیم توسعه ،ترجمه :فریده فرهی و وحید بزرگی ،تهران :مركز.1377 ،
 .3نــک :غفــاری ،غالمرضــا ،بررســی موانــع اجتماعــی ـ فرهنگــی مؤثــر بــر مشــاركت اجتماعــی ـ اقتصــادی ســازمانیافته
در جامعــه روســتایی ایــران :مطالعــه مــوردی روســتاهای شهرســتان كاشــان ،تهــران :مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات
اجتماعــی دانشــگاه تهــران.1380 ،
 .4نک :دال ،ر ،.درباره دموکراسی ،ترجمه :حسن فشاركی ،تهران :شیرازه.1378 ،
 .5منوریان و همکاران ،پیشین ،صص  ۲۶۰و .۲۶۱
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از انســان و حقهــای او ،ســنگ بنــای نظامهــای مردمســاالر بــه شــمار میآیــد .پیآمــد چنیــن
رفتارهــای مشــاركتپذیرانهای ،اعتمــاد و خوشبینــی مــردم بــه دولــت را فراهــم مــیآورد و ســبب
ایجــاد فضایــی همدالنــه میــان دولــت و شــهروندان و توســعهیافتگی سیاســی میشــود.
به این ترتیب ،دولت در روند حذف یا احیای حق مشاركت شهروندی نقشی مهم دارد.
بــه دیگــر ســخن ،اگــر دولــت صــاح بدانــد ،میتوانــد در مواقعــی نســبت بــه حــق بنیادیــن
مشــاركت مــردم كامـ ً
ا بــاز عمــل کنــد و از آن صیانــت كنــد یــا در شــرایطی دیگــر نســبت بــه شــیوه
مشــاركت بــا شــهروندان موضعــی متفــاوت بگیــرد و آن را بــه حالــت تعلیــق درآورد .حتــی گام را از
ایــن هــم فراتــر نهــد و بــه قطــع هــر گونــه تعامــل بــا مــردم متمایــل شــود .پــس بایــد اذعــان كــرد
كــه مرجعــی اثربخشتــر ،بهتــر و كارآمدتــر از خــود دولــت بــرای افزایــش میــزان مشــاركتپذیری
شــهروندان وجــود نــدارد .از نظــر ســازمان ملــل متحــد نیــز شــیوه حكمرانــی و ســلوك حكمرانانــی
نیكــوی «بِهزمــامداری/
را كــه بــا مشــاركتپذیری مــردم هــمآوا و همســاز هســتند ،بــا وصــف
ِ
1
بِهزمــامداران» یــا «حكمرانــی خــوب /حكمرانــان خــوب» نامبــردار شــده اســت.
افزایــش اعتمــاد عمومــی منجــر بــه افزایــش مشــارکت عمومــی میشــود و در جامعــهای کــه
مشــارکت عمومــی مــردم بــاال باشــد ،اعتمــاد عمومــی نیــز افزایــش پیــدا میکنــد 2.بــر عكــس ،زمانــی
كــه شــهروندان یــك جامعــه از اثرگــذاری مشــاركت خــود بــر تصمیمهــا و اقدامــات دولــت ناامیــد
شــوند و اعتمــاد خــود را بــه دولتمــردان از دســت بدهنــد ،جامعــه ،نخســت بــا پدیــدهای بــه نــام
«بحــران مشــاركت» و در نهایــت ،بــا «بحــران مشــروعیت» مواجــه میشــود .بنــا بــر ایــن ،یكــی از
دالیــل مشــاركت عمومــی را میتــوان ســطح بــاالی اعتمــاد عمومــی مــردم تلقــی كــرد .در ایــن
صــورت ،اعتمــاد عمومــی و مشــاركت عمومــی میتواننــد نوعــی رابطــه دوطرفــه بــا یكدیگــر داشــته
باشــند ،بــه ایــن معنــا كــه افزایــش اعتمــاد عمومــی منجــر بــه افزایــش مشــاركت عمومــی میشــود و
در جامع ـهای كــه مشــاركت عمومــی مــردم بــاال باشــد ،اعتمــاد عمومــی نیــز افزایــش پیــدا میكنــد.
3
بــه ایــن ترتیــب ،ایــن امــر كــه مشــاركت عمومــی حاصــل اعتمــاد عمومــی باشــد ،محتملتــر اســت.

 .2نقش مشارکت در نظام اداری

مشــارکت در نظــام اداری در دو ســطح قابــل تصــور اســت :مشــارکت کارکنــان نظــام اداری در
ســطح درونــی نظــام اداری و مشــارکت مــردم کــه جنبــهای از مشــارکت بیرونــی اســت
.
 .1رحمتاللهــی ،حســین و احســانآقا محمدآقایــی ،نگاهــی نــو بــه مبانــی حقــوق عمومــی (مفاهیــم و ارزشهــا)،
تهــران :شــرکت ســهامی انتشــار ،1400 ،چــاپ دوم ،صــص  98و .99
ن و همکاران ،پیشین ،ص .۲۶۱
 .2منوریا 
 .3همان ،صص  ۲۶۰و .۲۶۱
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الف) مشارکت کارمندان در نظام اداری
مفاهیــم «مشــورت»« ،جماعــت» و «مشــارکت» در تصمیمگیریهــا ،در ارزشهــای اســامی و
ملــی ریشــههای عمیــق دارنــد .بــا ایــن حــال ،مشــارکت کارمنــدان در تصمیمگیریهــای اداری
بــرای شــکلگیری نظــام اداری مطلــوب در ایــران تازگــی دارد و پــس از آشــنایی بــا تحــوالت
غــرب در ســالهای اخیــر مطــرح شــده اســت .در حــال حاضــر ،مــاده  20قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری بــه مشــارکت کارمنــدان در تصمیمگیــری و مدیریــت مشــارکتی و اجــرای نظــام پیشــنهادها
اختصــاص یافتــه اســت .ایــن مــاده ،یکــی از نظامهــای نویــن اداری را شــرکت دادن کارمنــدان در
تصمیمگیریهــای و اجــرای نظــام پیشــنهادها معرفــی کــرده اســت« :دســتگاههای اجرایــی مکلفنــد
بــه منظــور ایجــاد انگیــزه و افزایــش کارآیــی و بهــرهوری از فکــر و اندیشــه و خالقیت کارمنــدان ذیربط
خــود ،ســازوکاری مناســب بــرای جلــب مشــارکت کارمنــدان و دریافــت پیشــنهادها و اثرگــذاری آنهــا
در تصمیمگیــری را فراهــم آورنــد .نظــام پیشــنهادها و نحــوه پرداخــت پــاداش بــر اســاس آییننامـهای
1
خواهــد بــود کــه بــا پیشــنهاد ســازمان بــه تصویــب هیئــت وزیــران میرســد».
اگــر برنامههــای مشــارکت بــا توجــه بــه وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی حاکــم بــر ســازمان بــه طــور
مناســبی انتخــاب شــود و بــه اجــرا درآیــد ،نتایــج مثبــت خــود را بــه ســرعت آشــکار میســازد .ایــن
برنامــه ،مجموعــهای از فعالیتهاســت کــه در زمینــه خاصــی از مشــارکت ماننــد نظــام پیشــنهادها،
2
گروههــای کنتــرل کیفــی و تیمهــای خودگــردان متمرکــز میشــوند.
نظــام پیشــنهادها شــامل تشــویق بــه پیشــنهاددهی کارکنــان بــه طــور فــردی یــا گروهــی و ارزیابی
بــرای بهبــود شــرایط و زمینههــای گوناگــون محیــط کاری بــا ارائــه بازخوردهــای مــادی و معنــوی
بــرای کارکنــان همــراه اســت .اســتقرار نظــام پیشــنهادها را بایــد از مصداقهــای بــارز تالشهایــی
دانســت کــه بــرای ایجــاد تحــول و بهبــود در ســازمانها طراحــی و اجــرا میشــوند .اطالعــات در
دســترس نشــان میدهــد تعــداد تالشهــای موفــق تحــول ســازمانی از تعــداد تالشهــای نــاکام و
3
نیمهتمــام کمتــر اســت.
ب) مشارکت مردم در نظام اداری
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران اصــوالً مشــارکتبنیاد اســت و در چنــد اصــل ،از
 .1میــرزاده کوهشــاهی ،نــادر و حســن رضایــی« ،نقــش مشــارکت شــهروندان و کارمنــدان در تصمیمگیریهــای اداری
مطلــوب» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال ششــم ،1397 ،شــماره  ،17ص .15

مشبکی ،اصغر« ،جایگاه نظام مشارکت و بهرهوری سازمانی» ،مجله مدیریت دولتی ،1377 ،شماره  ،39ص .125
ّ .2

 .3رضاییمنــش ،بهــروز و جعفــر آهنگــران« ،عوامــل کلیــدی موفقیــت و طراحــی الگــوی آمادگیســنجی اســتقرار

نظــام پیشــنهادها در ســازمانهای دولتــی ایــران» ،فصلنامــه مطالعــات مدیریــت صنعتــی ،ســال یازدهــم،1392 ،
شــماره  ،31ص .128
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ســال چهارم  /شمـــاره یازدهم  /تابستان 1401

ارزشهــای مردمســاالرانه و نقــش ســازنده مــردم در تعییــن راهبردهــا و اداره امــور جامعــه ســخن بــه
میــان آورده و آشــکارا یــا ضمنــی بــه مشــارکت شــهروندان در تصمیمگیریهــا و تعییــن سرنوشــت
1
در عرصههــای مختلــف سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی اشــاره کــردهاســت.
یکــی از راهکارهــای مشــارکت مــردم در نظــام اداری ،اســتفاده از ظرفیــت ســازمانهای مردمنهــاد
اســت .یــک ســازمان مردمنهــاد بــا ایجــاد حــس تعــاون ،گســترش ارتبــاط و زمینــه مشــارکت
شــهروندان در امــور اجتماعــی همچــون عنصــری شــتابدهنده ،کنشهــای جمعــی را تســریع
میبخشــد و بــا حضــور و فعالیــت ایــن تشــکلها میــان بخشهــای مختلــف جامعــه ،تعــادل و تــوازن
2
ایجــاد میشــود.
در مرحلــه اول ،ســازمانهای مردمنهــاد از طریــق آمــوزش شــهروندان ،فرهنگســازی ،ارزیابــی
قوانیــن و تهیــه اطالعــات تخصصــی الزم بــرای اســتفاده قانونگــذاران بــه منظــور اصــاح قوانیــن
میتواننــد نقــش ایفــا کننــد .در مرحلــه دوم ،ایــن ســازمانها میتواننــد بــه عنــوان شــاکی یــا
ذینفــع ،کارشــناس ،مطلــع و دســتیار دادگاه قــرار گیرنــد و از ایــن راه ،اهــداف اجتماعــی خــود را
محقــق ســازند .در مرحلــه ســوم ،ســازمانهای مردمنهــاد بــه عنــوان بــازوی اجتماعــی دادگاه بــر
اجــرای احــکام قضایــی و اصــاح فرآیندهــای اداری نظــارت میکننــد .تحقــق ایــن مــوارد ،پیآمدهــای
مطلوبــی در فرآینــد دادرســی اداری بــر جــای میگــذارد .اصــاح آیینهــای اداری ناکارآمــد ،ارتقــای
صحــت و کیفیــت آرای قضایــی ،پیشگیــری از تضییــع حقــوق عمومــی ،اصــاح و روزآمدســازی
قوانیــن ،ممانعــت از طــرح دعــاوی اداری واهــی ،کاهــش اطالــه دادرســی و اجــرای مؤثــر و کارآمــد
احــکام قضایــی ،اهدافــی هســتند کــه حضــور و مشــارکت ســازمانهای مردمنهــاد میتوانــد تحقــق
3
آنهــا را میســر ســازد.

بند سوم ـ نقش شفافسازی در نظام اداری

اصطــاح «شفافســازی» امــروزه زیــاد بــه کار مــیرود ،امــا بــه نــدرت بــا دقــت و موشــکافی
تعریــف میشــود .شفافســازی بــا عرضــه و دریافــت اطالعــات مرتبــط اســت کــه در حوزههــای
مختلــف بــه کار م ـیرود .در علــم سیاســت ،شفافســازی بــه ایــن معناســت کــه بــا اطالعاتــی کــه
دولــت در اختیــار شــهروندان میگــذارد ،بــه آنهــا امــکان میدهــد از کارهــای دولــت آگاه شــوند.
هــدف از شفافســازی ،اجــازه دادن بــه شــهروندان ،بــازار و گروههاســت تــا دیگــران را در قبــال
 .1میرزاده کوهشاهی و رضایی ،پیشین ،ص .20
 .2گلشـنپژوه ،محمودرضــا ،راهنمــای ســازمانهای غیــر دولتــی ،تهــران :مؤسســه فرهنگــی مطالعــات و تحقیقــات
بینالمللــی ابــرار معاصــر ،1386 ،ص .26

 .3قاســمی ،غالمعلــی و عــادل شــیبانی« ،نقــش ســازمانهای مردمنهــاد در دادرســی اداری» ،فصلنامــه حقــوق اداری،
ســال ششــم ،1398 ،شــماره  ،19ص .129
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سیاس ـتها و عملکردهایشــان پاس ـخگو نگــه دارنــد .بنــا بــر ایــن ،شفافســازی را میتــوان بــه منزلــه
اطالعاتــی دانســت کــه نهادهــا منتشــر میکننــد و ارزیابــی ایــن نهادهــا را آســانتر و روشــنتر
1
میســازند.
منظــور از شفافســازی امــور ،جریــان آزاد اطالعــات و وجــود وظایــف واضــح در ســازمانهای
بخــش عمومــی اســت .شفافســازی از ســویی ،موجــب پاســخگویی ایــن ســازمانها و از ســوی
دیگــر ،باعــث پاس ـخخواهی مــردم و شــهروندان میشــود .اگــر امــور و وظایــف شــفاف نباشــند ،افــراد
نمیتواننــد حسابکشــی کننــد .در واقــع ،پاســخگویی بــا شفافســازی و گزاشدهــی پابرجــا
میمانــد .تهیــه اطالعــات الزم بــرای مصرفکننــده بــا هــدف رســاندن وی بــه انتخــاب آگاهانــه
موجــب افزایــش شفافســازی در ارزیابــی عملکــرد می-شــود .شفافســازی ،اصطالحــی گســترده اســت
کــه بــر دسترســی آزاد بــه تصمیمگیــری و آزادی اطالعــات داللــت دارد و ابــزاری مجادلهانگیــز بــرای
2
حکمرانــی دموکراتیــک محســوب میشــود.
 .1لزوم دسترسی به اسناد و اطالعات اداری
حــق جسـتوجو و دسترســی بــه اطالعــات را میتــوان یکــی از ضروریتریــن عناصــر آزادی بیــان
دانســت .از دیگــر ســو ،مردمســاالری نیــز بــدون تضمیــن حــق آگاهــی نمیتوانــد متضمــن آینــدهای
روشــن باشــد .مشــارکت خالقانــه و آگاهانــه مــردم نیازمنــد داشــتن اطالعــات مفیــد از رونــد برگــزاری
انتخابــات ،عملکــرد مســئوالن ،پیشــینه کاری آنــان و مــوارد دیگــری از ایــن دســت اســت .در حــوزه
حقــوق اداری نیــز مشــارکت مــردم در امــور عمومــی جامعــه و اداره آن نیازمنــد داشــتن آگاهیهــای
الزم از نــوع مدیریــت ،عملکــرد ،دامنــه اختیــارات و وظایــف دســتگاههای مختلــف اجرایــی کشــور
اســت .تــا زمانــی کــه مــردم از وزارتخانههــا و مؤسســات عمومــی و نهادهــای دولتــی ،اشــخاص
عمومــی و مدیــران سیاســی ،اطالعــات مفیــد نداشــته باشــند ،نمیتواننــد خواهــان مشــارکت در اداره
امــور و نظــارت بــر عملکــرد آنــان باشــند.
حقــوق اداری نویــن ،ملــزم بــه رعایــت هنجارهــا و قواعــد جدیــدی اســت کــه در الزمالرعایــه بــودن
حقــوق شــهروندان ریشــه دارد و مطالعــه حقــوق اداری را دارای ابعــاد جدیــدی کــردهاســت .در دوران
معاصــر ،نظارهگــر ظهــور پارادایمهــای تازهرســتهای هســتیم کــه حقــوق اداری ،ملــزم بــه تطبیــق
دادههــای خویــش بــا ایــن قواعــد جدیــد اســت .در چارچــوب حقــوق اداری معاصــر ،نظــام اداری
صحیــح مبتنــی بــر احتــرام بــه حقــوق و آزادیهــای عمومــی بشــر ،رعایــت اصــل حاکمیــت قانــون،
 .1یزدانی زنوز ،هرمز« ،بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب» ،نشریه حقوق عمومی ،1388 ،شماره  ،5ص .50
 .2نک :پورعزت ،علیاصغر و همکاران« ،رابطه آگاهی شــهروندان از حقوق شــهروندی با پاسـخگویی و شفافیت
سازمان» ،نشــریه رفــاه اجتماعی ،1389 ،شماره .38
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مشــارکت شــهروندان ،نظــام عدالــت یــا عادالنــه و اداره مطلــوب اســت.

1

 .2سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
پــس از گذشــت هشــت ســال از تصویــب و ابــاغ قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات (تیــر
 )1396بــا هــدف دسترســی آزاد تمامــی شــهروندان بــه اطالعــات مؤسســات عمومــی و نیــز آن دســته
از مؤسســات خصوصــی کــه بــه خدماترســانی عمومــی مشــغول هســتند ،ســامانه انتشــار و دسترســی
آزاد بــه اطالعــات شــروع بــه کار کــرد .تعــدادی از نهادهــای عمومــی نظیــر شــورای نگهبــان و صــدا
و ســیما بــه دالیــل و بهانههــا یــا توجیههــای گوناگــون هنــوز بــه ایــن ســامانه ملحــق نشــدهاند.
محدودیــت دسترســی بــه اطالعــات بــه مراجعهکننــدگان بیرونــی ســازمانها محــدود نیســت ،بلکــه
شــامل خــود ســازمانها هــم میشــود کــه نظامــی چابــک و هماهنــگ بــرای تبــادل اطالعــات بیــن
واحدهــای مختلــف خــود ندارنــد .ایــن امــر بــه ناهماهنگــی درونــی میانجامــد و متخلفــان را قــادر
2
میســازد تــا از شــکاف اطالعاتــی میــان بخشهــای مختلــف بــه نفــع خــود اســتفاده کننــد.

بند چهارم ـ نقش دولت الکترونیک

در آغــاز دهــه اول قــرن  ،21پیشــرفتهای فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات بــه ویــژه شــبکههای
جهانــی اینترنــت بــر ســاختار و شــیوه زندگــی مــردم در حوزههــای تجــارت ،بازرگانــی ،بانکــداری و
خدمــات عمومــی در برقــراری ارتباطــات و انتقــال اطالعــات در جهــان تأثیــری بســزا گــذارد .اکنــون
تعــداد بســیاری از افــراد میتواننــد روزانــه بــا شــبکه جهانــی اینترنــت یــا جهاننــگار بــه صــورت
شــبانهروزی و هفــت روز هفتــه ارتبــاط برقــرار کننــد .در یــک تعریــف ســاده ،دولــت الکترونیکــی یــا
دولــت یارانهپایــه عبــارت اســت از برقــراری ارتباطــات و انتقــال پــول ،کاالهــا و ارائــه خدمــات و انتقــال
اطالعــات فعالیتهــای دولتــی بــه صــورت بههنــگام و بــا اســتفاده از رایانــه توســط شــبکههای
ارتبــاط میانســازمانی و برونســازمانی .ایــن فعالیتهــا شــامل عملیــات خــودکار شفافســازی،
انتقــال رایانـهای پــول و مبادلــه رایانـهای دادههــا و فعالیتهــای عمومــی دیگــری اســت کــه در شــمار
فناوریهــا و وظایــف دولــت الکترونیــک قــرار میگیــرد ،ماننــد تهیــه گواهی-نامههــای رانندگــی یــا
صــدور گذرنامــه و شــماره ملــی ،تعویــض پالکهــای اتومبیــل و نقــل و انتقــال مالکیــت و معامــات
مربــوط بــه آن.

 .1جمشــیدی ،علیرضــا و پتفــت آریــن« ،حقــوق شــهروندی در پرتــوی آیینهــای نویــن اداری» ،مجلــه اخــاق زیســتی،
دوره ششــم ،1395 ،شــماره  ،21ص .30
 .2صادقی جقه ،سعید« ،شفافیت ،نظارت و کارآمدی» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،1397 ،شماره  ،82ص .15
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رایانهســازی اطالعــات دولتــی عبــارت اســت از کاربــرد گســترده رایانــه در فعالیتهــای دولتــی و
اجــرای وظایــف ســازمانهای دولتــی .بــه طــور فشــرده ،مزایــای رایانهســازی فعالیتهــای دولتــی و
اداری عبارتنــد از:
 .1حذف کاغذبازی و بوروکراسی ،دیوانساالری اداری و نامهنگاریهای زاید دولتی؛
 .2سرعت بخشیدن به فعالیتهای اداری و انجام وظایف؛
 .3کاهش هزینهها و زمان اداری برای انجام فعالیتهای اداری؛
 .4کاهش هزینههای بایگانی دولتی و مدیریت اسناد و مدارک به صورت الکترونیکی؛
 .5کاهش هزینههای نگهداری برای فضای بایگانی اداری به ویژه در مورد اسناد و مدارک؛
 .6کاهش بودجه فعالیتهای ستادی و پشتیبانی اداری دولتی؛
1
 .7افزایش بهرهوری کارکنان دولتی ،کارآیی و اثربخشی نظامهای اجرایی دولتی.
افزایــش بهــرهوری و تأثیــر آن بــر کارآیــی اقتصــادی ،مهمتریــن مزیــت ایجــاد دولــت الکترونیــک
اســت .دولتهــا میتواننــد بــا عرضــه اطالعــات مــورد نیــاز شــرکتها در مزایدههــا و مناقصههــای
دولتــی ،هزینههــای خــود را کاهــش دهنــد .از طــرف دیگــر ،بــا کاهــش نیــروی انســانی میتــوان
بــه کاهــش هزینههــا در ایــن بخــش و بــه انقبــاض دولــت کمــک کــرد .هزینههــای اطالعرســانی
کاغــذی و ایجــاد بایگانیهــای کاغــذی نیــز کــه بخــش عمــدهای از هزینــه دولتهاســت ،کاهــش
مییابــد .دولــت اســترالیا بــا اســتفاده از چنیــن تمهیداتــی توانســتهاســت هزینــه تمدیــد گواهینامــه
را از  7دالر بــه  2دالر کاهــش دهــد .بزرگتریــن شــرکت رایانــهای دنیــا ،مایکروســافت بــا حــذف
ارتباطــات کاغــذی توانســته اســت تنهــا در بخــش خدمــات منابــع انســانی 10 ،میلیــون دالر و بــا
2
حــذف گزارشهــای مالــی کاغــذی 150 ،میلیــون دالر در ســال  2000صرفهجویــی داشــته باشــد.
 .1بهبود فرآیندها در اداره الکترونیک
بهرهگیــری از تجهیــزات الکترونیــک بــا هــدف خودکارســازی فرآیندهــا از جملــه اقدامــات ضــروری
در راســتای دولــت الکترونیــک اســت .ابتــکار عمــل دولــت الکترونیــک در ایــن محــدوده بــه بهبــود
امــور درونــی بخــش دولتــی در ایــن مــوارد منجــر میشــود:
 .1مدیریت عملکرد فرآیند :برنامهریزی ،نظارت و کنترل عملکرد منابع فرآیند؛
 .2برقــراری روابــط اســتراتژیک درون دولــت :برقــراری ارتبــاط میــان مؤسســات ،ســطوح مختلــف
دولــت و مراکــز دولتــی ذخیرهکننــده اطالعــات بــه منظــور تقویــت قابلیتهــای تحقیــق و توســعه و
3
اجــرای راهبردهــا و خطمشــیهایی کــه فرآیندهــای دولــت را جهــت میدهــد.
 .1مؤمنی ،هوشنگ ،نگرههای مدیریت دولتی ،تهران :ستاره سپهر ،چاپ اول ،1387 ،صص  593ـ.594
 .2معمــارزاده ،غالمرضــا« ،تحــول در نظــام اداری از طریــق ایجــاد دولــت الکترونیــک» ،نشــریه کنترولــر ،بهــار و تابســتان
 ،1382شــماره  13و  ،14ص .68
 .3مقدسی ،علیرضا و کامران فیضی ،دولت الکترونیک ،بازآفرینی دولت در عصر اطالعات ،تهران :ترمه ،1384 ،ص.41
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 .2اصالح بوروکراسی اداری و دولتی
دولــت الکترونیــک ،بســتر و فرآینــد مدیریــت بــدون کاغــذ و حکومــت اســت و بیشتــر ارتباطــات خــود
را از طریــق مجراهــای چندرســانهای انجــام میدهــد .از دیگــر ســو ،ایجــاد وضعیتــی کــه در آن ،شــهروندان
و صاحبــان حرفههــای مختلــف بتواننــد بــدون مراجعــه بــه دفترهــای دولتــی و ایســتادن در صفهــای
طوالنــی یــا رشــوهدهی بــه اطالعــات دســت یابنــد ،پیشــرفتی انقالبــی در اصــاح بوروکراســی و ریشـهکنی
فســاد خواهــد بــود .بنــا بــر ایــن ،ســایتهای انتشــار اطالعــات دولتــی از ابزارهــای مهــم در تحقــق دولــت
الکترونیک هســتند.
رویکــرد ایــران بــه دولــت الکترونیــک هماننــد بیشتــر کشــورهای در حــال توســعه روی بهبــود و
سادهســازی عملیاتهــای دولــت متمرکــز اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در پشــت برنامههــای ایــران
بــرای دولــت الکترونیــک ،مالحظــات عمــده اجتماعــی و سیاســی وجــود نــدارد ،ولــی برنامههــای توســعه و
اجــرای دولــت الکترونیــک بــر جامعــه ،اوضــاع اجتماعــی و سیاســی و ســاختار دولــت تأثیــر قابــل توجهــی
ت ســازمانها یــا وزارتخانههــا قــرار دارد و در راه تحقــق
دارنــد .در ایــران ،اطالعــات محــدودی در وبســای 
دولــت الکترونیــک ،موانــع بســیاری اعــم از محدودیتهــای فنــاوری ،اقتصــادی و مالــی ،نگرشهــای
موجــود در جامعــه در ســطح مدیــران و کارکنــان ســازمانهای مختلــف و شــهروندان قابــل مشــاهده اســت.

بند سوم ـ تحقق انتظارات شهروندان از مردم

در نظامهــای مردمســاالر ،حکومــت ،مشــروعیت خــود را از شــهروندان کســب میکنــد و بدیهــی اســت
کــه حفــظ و تقویــت ایــن مشــروعیت مســتلزم حساســیت دولــت در ســطوح مختلــف بــه انتظــارات در حــال
تغییــر شــهروندان اســت .همچنیــن دولتهــا ،مصرفکننــده منابــع کمیــاب هســتند و شــهروندان انتظــار
1
دارنــد دولــت در خدماترســانی عمومــی از اتــاف منابــع جلوگیــری کنــد و کارآمــدی الزم را داشــته باشــد.
الگوهــای دولــت الکترونیــک و ابتــکار عملهــای منحصــر بــه فــرد آن از جملــه الگوهــای جدیــد
خدماترســانی عمومــی اســت کــه امــکان خدماترســانی آســانتر ،ســریعتر و کمهزینهتــر را
بــرای شــهروندان فراهــم م ـیآورد و بخشــی از تقاضــای شــهروندان را بــرآورده میکنــد .دسترســی برابــر
شــهروندان بــه اطالعــات و خدمــات دولتــی ،انتظــار برحــق دیگــری اســت کــه بــرآورده نشــدن یــا ضعــف
در تحقــق آن میتوانــد بــه نگرانــی شــهروندان دامــن بزنــد .ویژگیهــای خــاص حاکــم بــر الگــوی ســنتی
بوروکراتیــک همچــون ناتوانــی در خدماترســانی بــه مشــتریانی کــه خواســتهها و اولویتهــای متفاوتــی
دارنــد ،انعطافپذیــری و تأکیــد بــر رویههــا ،در بســیاری از مــوارد ســبب دسترســی نابرابــر شــهروندان بــه
خدمــات و اطالعــات شــده اســت .بــا تحقــق دولــت الکترونیــک ،معضــل نابرابــری دسترســی شــهروندان بــه
2
خدمــات عمومــی و اطالعــات آنالیــن مرتفــع میشــود.
 .1یعقوبی ،نورمحمد ،دولت الکترونیک ،رویکرد مدیریتی ،تهران :افکار ،1392 ،چاپ سوم ،ص .100
 .2رضایی ،مهدی و اسماعیل یعقوبی« ،دولت الکترونیک :الگوی جدید در اصالح نظام اداری و ارائه خدمات عمومی» ،مجله
مدیریت شهری ،1394 ،شماره  ،41ص .250
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تقویــت اعتمــاد عمومــی بــه مثابــه ابــزار
ارتقــای ســامت نظــام اداری ایــران

نتیجهگیری
اعتمــاد ،مبنــای نظــم و انســجام اجتماعــی و یکــی از محورهــای اصلــی نظریههــای دولــت و
ســازمانهای دولتــی اســت .اجــرای خطمشــیهای عمومــی بــه همراهــی و همــکاری اثربخــش
شــهروندان نیــاز دارد کــه بــا وجــود اعتمــاد عمومــی عینیــت مییابــد .مشــروعیت ســازمانهای
دولتــی بــا مشــروعیت نظــام سیاســی گــره خــورده اســت؛ بنــا بــر ایــن ،یکــی از مهمتریــن چالشهــای
مدیریــت دولتــی ،حفــظ و ارتقــای اعتمــاد عمومــی بــه ســازمانهای دولتــی اســت .پیدایــش و تقویــت
اعتمــاد عمومــی شــهروندان بــه ســازمانهای دولتــی بــه تصویــری بســتگی دارد کــه از ســازمانهای
دولتــی در ذهــن شــهروندان نقــش میبنــدد .بنابرایــن ،اعتمــاد عمومــی بــه ســازمانهای دولتــی
زمانــی ارتقــا مییابــد کــه تصویــر ذهنــی شــهروندان از ســازمانهای دولتــی مثبــت باشــد.
در بررســی و تبییــن مقولــه اعتمــاد عمومــی و عوامــل مؤثــر بــر آن نبایــد صرفــاً بــه عوامــل
مســتقیم مرتبــط بــا اعتمــاد عمومــی نظــر داشــت .نظریهپــردازان ایــن حــوزه عقیــده دارنــد کــه
دولتهــای اثربخــش ،کارآمــد ،پاسـخگو و دارای عملكــرد خــوب ،در جلــب اعتمــاد عمومــی در جامعــه
توفیــق مییابنــد .در کنــار ایــن پژوهشهــا ،تحقیقــات دیگــری نیــز در حــوزه اعتمــاد سیاســی مطــرح
شــده اســت کــه عوامــل غیــر مســتقیم همچــون مشــارکت سیاســی ،اعتمــاد اجتماعــی ،رســانههای
داخلــی و خارجــی و نظایــر آن را بــه عنــوان عناصــر مؤثــر بــر اعتمــاد عمومــی بــه دولتهــا یــا اعتمــاد
سیاســی برشــمردهاند .چنیــن عواملــی گاهــی بــه شــیوه عملكــرد کنونــی دولتهــا ارتبــاط مســتقیم
ندارنــد و از مجموعــهای از عوامــل داخلــی و خارجــی اثــر میپذیرنــد کــه مجموعــه دولــت یكــی از
آنهــا بــه شــمار م ـیرود.
ســازمانهای دولتــی بــرای ایجــاد و بهبــود تصویــر مثبــت از ایــن ســازمانها در ذهــن شــهروندان
بایــد در عملکــرد خــود شفافســازی کننــد .کاهــش هزینههــای غیــر ضــروری ،کاهــش فســاد
سیســتمی و غیــر سیســتمی (همچــون رشــوه ،اختــاس ،قاچــاق و پولشــویی) ،کاهــش اســراف و
تبذیــر ،ارتقــای مســئولیتپذیری و پاس ـخگویی مســئوالن ،افزایــش قــدرت تصمیمگیــری حاکمیــت و
افزایــش تــوان آن ،مشارکتبخشــی بــه حضــور مــردم در عرضههــای مختلــف نظارتــی ،تصمیمســازی
و دههــا فایــده دیگــر رهآورد ایجــاد یــا افزایــش شفافســازی اســت .شفافســازی ،کمهزینهتریــن،
ســریعترین و ســادهترین ابــزار مبــارزه بــا مشــکالت گوناگونــی اســت کــه کارآمــدی و اقتــدار نظــام
جمهــوری اســامی را هــدف گرفتــه اســت.
همچنیــن بایــد پاســخگویی عمومــی را تقویــت و نهادینــه کننــد تــا در عمــل ،شــکاف بیــن
شــهروندان و کارگــزاران از میــان بــرود .پاس ـخگویی عمومــی ،یکــی از عوامــل اصلــی ایجــاد اعتمــاد
عمومــی در شــهروندان اســت و اعتمــاد شــهروندان بــا پاس ـخگویی دولــت ،رابط ـهای تنگاتنــگ دارد.
اعتمــاد عمومــی ،انتظــار مــردم از دولــت و ســازمانهای دولتــی بــرای انجــام رفتارهایــی خــاص اســت.
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پاســخگویی مقامهــای دولتــی بــه مــردم در مــورد اقدامــات و تصمیمهایشــان از جملــه مهمتریــن
رفتارهــای مــورد انتظــار مــردم از آنــان اســت .اگــر مــردم ،پاس ـخگویی عمومــی مقامهــای دولتــی را
ببینــد ،اعتمــاد عمومــی آنهــا بــه دولــت و ســازمانهای دولتــی افزایــش پیــدا میكنــد و بــر عكــس،
ناپاســخگویی ،عامــل اصلــی بیاعتمــادی اســت.
وجــود ســازمانهای دولتــی و غیــر انتفاعــی بــدون اثربخشــی مناســب ،ناكارآمــد و ناپاس ـخگو از
عوامــل اصلــی مشــكالت عمومــی چنیــن ســازمانهایی اســت .ســطح بــاالی اعتمــاد ،پاســخگویی
را منتفــی نمیســازد ،بلكــه بــه مدیــران آزادی عمــل میدهــد و بــه تفویــض اختیــار بیشتــری
میانجامــد .پاســخگو بــودن دولــت و ســازمانهای دولتــی در ایــران اهمیتــی دوچنــدان دارد؛ زیــرا
دولــت در ایــران ،فربــه و پــولدار اســت کــه بایــد کوچــک شــود و از امکانــات موجــود بتوانــد بــه
درســتی و در راه رفــاه همگانــی بهــره بگیــرد.
پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی (عملیاتی) این نوشتار به این شرح است:
 .1ادبیــات شــفافیت و داده بــاز در کشــور بــه طــور کلــی بســیار ضعیــف اســت .بــه دلیــل اهمیــت
ایــن مباحــث بــرای کشــور و مشکلگشــایی آنهــا الزم اســت کــه پژوهشــگران بــرای ترویــج ایــن
مباحــث ،در قامــت ترجمــه یــا فعالیــت ترویجــی و پژوهشــی همــت مضاعفــی بــه خــرج دهنــد.
 .2دولتهــا بــه عنــوان کنشــگر همــواره بــا محیــط عمومــی خــود ارتبــاط نزدیــك دارنــد .دولتهــا
بــا محیــط پیرامونــی تعامــل میکننــد ،بــر آن اثــر میگذارنــد و از آن اثــر میپذیرنــد .بنــا بــر ایــن،
عوامــل محیطــی دولتهــا را نبایــد بــه عنــوان مؤلفههایــی نادســتیافتنی فــرض کــرد .بــه عبــارت
دیگــر ،عاملــی مثــل فرهنــگ یــا اقتصــاد یــا فضــای عمومــی سیاســی و رســانهای را نبایــد در کنتــرل
دولتهــا قــرار داد و از حیطــه اختیــار و کنتــرل یــا نفــوذ آنهــا نیــز نبایــد خــارج فــرض کــرد؛ چــون
وضعیتــی نســبی و بینابینــی اســت .بــه طــور طبیعــی ،اگــر در حــوزهای نظیــر سیاســت یــا فرهنــگ،
نقــاط ضعــف یــا چالشــی وجــود دارد ،دولــت بایــد تــوان مدیریتــی و اجرایــی خــود را بســیج کنــد تــا
بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر بهبــود وضعیــت موجــود اثــر بگــذارد .پــس اشــراف کلــی
دولــت بــر عوامــل بسترســاز چنیــن چالشهایــی بــرای برنامهریزیهــای آینــده در راســتای مدیریــت
و بِهســازی آن متغیرهــا بســیار اهمیــت دارد.
بــه همیــن علــت پیشــنهاد میشــود دولــت اقدامــات خــود را بــر شناســایی و برنامهریــزی
کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت بــا هــدف تقویــت عوامــل مؤثــر بــر اعتمــاد عمومــی (و اعتمــاد
سیاســی) و بهبــود نســبی وضعیــت عوامــل زمینــهای اثرگــذار بــر اعتمــاد عمومــی بــه دولــت متمرکــز
کنــد .گفتــه شــد کــه ایــن امــر در کنــار بهینهســازی عوامــل مســتقیم مؤثــر بــر اعتمــاد عمومــی مثــل
پاس ـخگویی و کارآمــدی ،بهتریــن نتیجــه ممكــن را نصیــب دولــت خواهــد ســاخت.
 .3ایجــاد ویژهبرنام ـهای در صــدا و ســیما کــه در آن ،مــردم و مســئوالن بــه طــور آزادانــه دربــاره
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مســائل فــراروی جامعــه و دولــت بحــث و تبــادل نظــر کننــد.
 .4تعامــل مــداوم دولتمــردان و اقتصاددانــان و عملــی کــردن نظرهــای آنــان بــه طــوری کــه
مــردم بتواننــد بــا اتــکا بــه ایــن نظرهــای کارشناســی و ثبــات اقتصــادی ،آرامــش و رفــاه را تجربــه
کننــد.
 .5ایجاد و تحقق عدالت و شفافیت اطالعاتی و جلوگیری از تحقق رانت اطالعاتی.
 .6برخــورد قاطــع و جــدی بــا عوامــل فســاد در دســتگاههای دولتــی و مجــازات ســنگین آنــان و
اطالعرســانی بــه مــردم در ایــن بــاره.
 .7نظــارت و اســتعالم داراییهــای مدیــران عالــی کشــوری قبــل از ورود بــه پســت مدیریتــی و
پــس از آن.
 .8جلوگیــری از بسترســازی و مقابلــه بــا رونــد امضاهــای طالیــی و توزیــع رانــت بــه ویــژه از بخــش
دولتــی بــه بخــش خصوصــی.
 .9برخورد صادقانه و متعهدانه دولتمردان با مردم.
ـدی و اصولــی
 .10ایجــاد تحــول ســاختاری در نهادهــای مبارزهكننــده بــا فســاد بــرای مقابلــه جـ ّ
بــا مصداقهــای گوناگــون فســاد (كاهــش فســاد سیســتمی).
 .11تضمین حق آزادی بیان و پس از بیان برای حزبها و گروههای منتقد دولت.
 .12پاســخگویی و مســئولیتپذیری دولــت در قبــال بحرانهــا و مشــکالت مــردم تــا مــردم،
دولــت را از خــود بداننــد.
 .13تنظیم و ابالغ سیاست کلی شفافسازی.
 .14همــت مضاعــف حاکمیــت بــه ویــژه قــوه مجریــه کشــور بــرای بــه کار بســتن رویکــرد شــفافیت
در همــه اقدامــات خــود.
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فهرست منابع
 .1فارسی

الف) کتاب
 .1احمــدی ،مســعود ،مدیریــت تحــول اداری (ســازمان) ،تهــران :ســازمان پژوهشهــای
فرهنگــی ،چــاپ اول.1392 ،
 .2دال ،ر ،.درباره دموکراسی ،ترجمه :حسن فشاركی ،تهران :شیرازه.1378 ،
 .3داناییفرد ،حسن ،چالشهای مدیریت دولتی در ایران ،تهران ،سمت.1386 ،
 .4رحمتاللهــی ،حســین و احســانآقا محمدآقایــی ،نگاهــی نــو بــه مبانــی حقــوق عمومــی
(مفاهیــم و ارزشهــا) ،تهــران :شــرکت ســهامی انتشــار ،چــاپ دوم.1400 ،
 . 5زاکــس ،ولفگانــگ (ویراســتار) ،نگاهــی نــو بــه مفاهیــم توســعه ،ترجمــه :فریــده فرهــی و
وحیــد بزرگــی ،تهــران :مركــز.1377 ،
 .6غفــاری ،غالمرضــا ،بررســی موانــع اجتماعــی ـ فرهنگــی مؤثــر بــر مشــاركت
اجتماعــی ـ اقتصــادی ســازمانیافته در جامعــه روســتایی ایــران :مطالعــه مــوردی
روســتاهای شهرســتان كاشــان ،تهــران :مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی دانشــگاه تهــران،
.1380
 .7قــاری ســیدفاطمی ،ســید محمــد ،حقــوق بشــر در جهــان معاصــر ،درآمــدی بــر مباحــث
نظــری ،مفاهیــم ،مبانــی و قلمــرو و منابــع ،تهــران :دانشــگاه شــهید بهشــتی.1382 ،
 .8گلشـنپژوه ،محمودرضــا ،راهنمــای ســازمانهای غیــر دولتــی ،تهــران :مؤسســه فرهنگــی
مطالعــات و تحقیقــات بینالمللــی ابــرار معاصــر.1386 ،
 .9مقدســی ،علیرضــا و کامــران فیضــی ،دولــت الکترونیــک ،بازآفرینــی دولــت در عصــر
اطالعــات ،تهــران :ترمــه.1384 ،
 .10مؤمنی ،هوشنگ ،نگرههای مدیریت دولتی ،تهران :ستاره سپهر ،چاپ اول.1387 ،
 .11یعقوبــی ،نورمحمــد ،دولــت الکترونیــک ،رویکــرد مدیریتــی ،تهــران :افــکار ،چــاپ ســوم،
.1392
ب) مقاله
 .1پورعــزت ،علیاصغــر و همــکاران« ،رابطــه آگاهــی شــهروندان از حقــوق شــهروندی بــا
پاســخگویی و شــفافیت ســازمان» ،نشــریه رفــاه اجتماعــی ،1389 ،شــماره .38
 2جابرانصــاری ،محمدرضــا و ســید مهــدی الوانــی« ،راهکارهــای ارتقــای اعتمــاد عمومــی
213

تقویــت اعتمــاد عمومــی بــه مثابــه ابــزار
ارتقــای ســامت نظــام اداری ایــران

بــه ســازمانهای دولتــی» ،مجلــه علمــی ـ پژوهشــی مطالعــات قــدرت نــرم ،ســال ششــم،1395 ،
شــماره .15
 .3جاهد ،حسینعلی« ،سالمت سازمانی» ،مجله تدبیر ،1384 ،شماره .159
 .4جمشــیدی ،علیرضــا و پتفــت آریــن« ،حقــوق شــهروندی در پرتــوی آیینهــای نویــن
اداری» ،مجلــه اخــاق زیســتی ،دوره ششــم ،1395 ،شــماره .21
 .5داناییفــرد ،حســن« ،اعتمــاد بــه دولــت؛ بازتــاب عملکــرد سیســتم خدمــات عمومی»،
فصلنامــه مدیریــت و توســعه ،1381 ،شــماره .13
 .6داناییفــرد ،حســن ،علیرضــا حســنزاده و ســمیه نصراللهــی« ،واکاوی ســازوکارهای
کلیــدی تقویــت اعتمــاد عمومــی بــه دولــت :پژوهشــی ترکیبــی» ،مجلــه پژوهشهــای
راهبــردی سیاســت ،1393 ،شــماره .8
 .7رضایــی ،مهــدی و اســماعیل یعقوبــی« ،دولــت الکترونیــگ :الگــوی جدیــد در اصــاح
نظــام اداری و ارائــه خدمــات عمومــی» ،مجلــه مدیریــت شــهری ،1394 ،شــماره .41
 .8رضاییمنــش ،بهــروز و جعفــر آهنگــران« ،عوامــل کلیــدی موفقیــت و طراحــی الگــوی
آمادگیســنجی اســتقرار نظــام پیشــنهادها در ســازمانهای دولتــی ایــران» ،فصلنامــه
مطالعــات مدیریــت صنعتــی ،ســال یازدهــم ،1392 ،شــماره .31
 .9زاهــدی ،شمسالســادات و محمــد خانباشــی« ،از اعتمــاد عمومــی تــا اعتمــاد سیاســی
(پژوهشــی پیرامــون رابطــه اعتمــاد عمومــی و اعتمــاد سیاســی در ایــران)» ،فصلنامــه
مــدرس علــوم انســانی ،پژوهشهــای مدیریــت در ایــران ،دوره بیســت و پنجــم ،1395 ،شــماره .4
 .10زاهــدی ،شمسالســادات ،محمــد خانباشــی و الهــام رضایــی« ،افزایــش اعتمــاد عمومــی
بــر پایــه ارتقــای فرهنــگ پاســخگویی» ،پژوهشنامــه مدیریــت اجرایــی ،ســال ســوم،۱۳۹۰،
شــماره .5
ش و فرهــاد زارعــی« ،تأثیــر پاســخگویی عمومــی بــر
 .11شــهبازی مهــدی ،حســن درویــ 
بهبــود اعتمــاد عمومــی شــهروندان» ،فصلنامــه مدیریــت ســازمانهای دولتــی ،ســال اول،
 ،۱۳۹۱شــماره .1
 .12صادقــی جقــه ،ســعید« ،شــفافیت ،نظــارت و کارآمــدی» ،فصلنامــه مطالعــات راهبــردی،
 ،1397شــماره .82
 .13صبحــی ،الهــه و همــکاران« ،نقــش نظــام اداری در ارتقــای نظــام پاس ـخگویی (مــورد
مطالعــه :ادارات کل اســتان تهــران)» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال ششــم ،1397 ،شــماره .17
 .14عبــاسزاده ،میــر محمــد« ،حرفــه معلمــی و رضایــت شــغلی» ،فصلنامــه تعلیــم و تربیــت،
 ،1370شماره .1
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 .15عالقهبنــد ،علــی« ،ســامت ســازمانی مدرســه» ،فصلنامــه مدیریــت در آمــوزش و
پــرورش ،دوره ششــم ،1378 ،شــماره .21
 16فقیهــی ،ابوالحســن« ،نظامهــای پاس ـخگویی در بخــش دولتــی ـ دیــدگاه تطبیقــی»،
فصلنامــه مطالعــات مدیریــت ،۱۳۸۰ ،شــماره .۴۴
 .17قاســمی ،غالمعلــی و عــادل شــیبانی« ،نقــش ســازمانهای مردمنهــاد در دادرســی
اداری» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال ششــم ،1398 ،شــماره .19
 .18قلیپــور ،آریــن و علــی پیراننــژاد« ،ارتقــای اعتمــاد عمومــی و دموکراســی الکترونیکی:
تبییــن نقــش دولــت الکترونیــک» ،فصلنامــه مــدرس علــوم انســانی ،پژوهشهــای مدیریــت در
ایــران ،دوره دوازدهــم ،1387 ،شــماره ( 1پیاپی).
ـبکی ،اصغــر« ،جایــگاه نظــام مشــارکت و بهــرهوری ســازمانی» ،مجلــه مدیریــت
 .19مشـ ّ
دولتــی ،1377 ،شــماره .39
 .20معمــارزاده ،غالمرضــا« ،تحــول در نظــام اداری از طریــق ایجــاد دولــت الکترونیــک»،
نشــریه کنترولــر ،بهــار و تابســتان  ،1382شــماره  13و .14
 .21منوریــان ،عبــاس و همــکاران« ،بررســی رابطــه پاسـخگویی عمومــی ،مشــارکت عمومــی
و اعتمــاد عمومــی در ســازمانهای دولتــی مناطــق  22گانــه شــهر تهــران» ،فصلنامــه
مــدرس علــوم انســانی ،پژوهشهــای مدیریــت در ایــران ،دوره چهاردهــم ،۱۳۸۹ ،شــماره .3
 .22میــرزاده کوهشــاهی ،نــادر و حســن رضایــی« ،نقــش مشــارکت شــهروندان و کارمنــدان
در تصمیمگیریهــای اداری مطلــوب» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال ششــم ،1397 ،شــماره .17
 .23میرسپاســی ،ناصــر« ،نگرشــی راهبــردی بــر نظــام اداری و توســعه» ،نشــریه فرآینــد
مدیریــت و توســعه ،1387 ،شــماره .43
 .24الوانــی ،ســید محمــد و حســن داناییفــرد« ،مدیریــت دولتــی و اعتمــاد عمومــی» ،دانــش
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چکیده

مؤلفــه هــای متعــددی در بــه وقــوع پیوســتن فســاد اداری مالــی نقــش آفریــن انــد .نبــود
شــفافیت و کنــش گــری در موقعیــت هــای تعــارض آمیــز از جملــه آن هــا بــه شــمار مــی رونــد.
مدیریــت تعــارض منافــع بــه عنــوان ســاز و کاری بــرای پیشــگیری از بــه وقــوع پیوســتن ایــن پدیــده
مــورد توجــه سیاســت گــذاران جنایــی قــرار گرفتــه اســت .زیــرا ،کنــش گــری در شــرایط تعــارض
آمیــز زمینــه هــای بــه چالــش کشــیده شــدن نظــم و عدالــت اداری ،تضمیــن اصــول برابــری و
ناجانبــداری در همــه عرصــه هــای مدیریتــی و اداری و بــی اعتمــادی عمومــی را فراهــم مــی آورد.
در سیاســت جنایــی ایــران مدیریــت تعــارض منافــع در اصــل یکصــدو چهــل و یکــم قانــون اساســی
و در دیگــر پهنــه هــای هنجارگــذاری بــه صــورت پراکنــده و از رهگــذر جــرم انــگاری مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت .امــا ،بنیــادی تریــن گام در ایــن زمینــه در الیحــه «نحــوه مدیریــت
تعــارض منافــع در انجــام وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی» برداشــته شــده اســت.
در آن بــه چگونگــی بکارگیــری روش هــای پیشــگیرانه و جــرم انگاشــتن دســته ای از رفتارهــای
ناقــض ضوابــط مربــوط کــه در بــه زمامــداری اداری تأثیرگــذار هســتند ،اشــاره شــده اســت.
بــه نظــر مــی رســد شــتاب در قانــون شــدن الیحــه مذکــور ،تهیــه و تدویــن سیاســت
هــای کالن و برنامــه هــای نظــام منــد در زمینــه مدیریــت تعــارض منافــع و نیــز آمــوزش
کارگــزاران بــرای رعایــت مجموعــه هنجارهــای مربــوط بــه ایــن ســاز و کار مــی توانــد در
کاهــش ســطح تأثیــر تعــارض منافــع در پیدایــش فســاد اداری مالــی نقــش آفریــن باشــد.
کلیدواژهها :فساد اداری و مالی ،مدیریت تعارض منافع ،سیاست جنایی ،بِهزمامداری ،پیشگیری.

* .استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

a_niazpour@sbu.ac.ir
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مقدمه
در هــر جامعــه ،مســئلههای متعــدد اداری وجــود دارنــد کــه بایــد بــه صــورت شایســته مدیریــت
شــوند .نظــام اداری ،دربرگیرنــده مجموع ـهای از ســاختار و کنشگریهــا بــرای مدیریــت موضوعهــای
پرشــمار اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه همــگان در فرآینــد زندگــی بــا آن
روبهروینــد .مدیریــت شایســته مســئلهها از حقهــای بنیادیــن افــراد اســت و سیاســتگذاران بایــد
بــا پیشبینــی تدبیرهــای مناســب ،زمینههــای آن را فراهــم کننــد .از رهگــذر مدیریــت شایســته کــه
همــان بِهزمــامداری 1اســت ،مناســبترین سیاســتها و کنشگریهــا نســبت بــه موضوعهــای
2
مختلــف جامعــه اندیشــیده و اجــرا میشــود.
بِهزمــامداری بــر سلســلهای از اصــول اســتوار اســت کــه حاکمیــت قانــون ،شــفاف بــودن و شناســایی
حقهــای برابــر از جملــه برجســتهترین آنهاســت .رعایــت هــر یــک از آنهــا در شــکلگیری مدیریــت
شایســته و پایــدار نقــش اساســی ایفــا میکنــد؛ 3زیــرا در پهنههــای مختلــف زمــامداری ماننــد نظــام
4
اداری ،زمینههــای تصمیمگیــری و اقــدام عادالنهتــر فراهــم میآیــد.
نظــام اداری ،عرصـهای گســترده اســت کــه همــه اشــخاص بــا آن پیونــد دارنــد .بــه همیــن دلیــل،
بــرای ارزیابــی زمــامداری و چگونگــی مدیریــت مســئلههای جامعــه بــه آن بیشتــر توجــه صــورت
میگیــرد .از ایــن رو ،هنجارگــذاری و پیشبینــی ســازوکارهای الزم بــرای اجــرای آنهــا اهمیــت
فــراوان دارد .در ایــن عرصــه ،اشــخاص درخواســتهای متعــددی دارنــد کــه تصمیمگیــری و اقــدام
عادالنــه و مدیریــت شایســته را کامــ ً
ا ضــروری میســازد.
بِهزمــامداری عــاوه بــر داشــتن ایــن ســودها ،بــه پیشگیــری از ارتــکاب دســتهای از رفتارهایــی
میانجامــد کــه ناقــض ارزشهــا و هنجارهــای اداری هســتند .نادیــده انگاشــتن هنجارهــای اداری
بــه شــکلهای مختلــف تبلــور مییابــد کــه فســاد اداری و مالــی 5از مهمتریــن آنهاســت .بــا
ارتــکاب ایــن پدیــده ،مجموع ـهای از ارزشهــای بنیادیــن اجتماعــی بــه ویــژه اعتمــاد عمومــی ،نظــم،
عدالــت و برابــری اداری ،قانونمــداری و بیطرفــی بــه چالــش کشــیده میشــود .بــر همیــن اســاس،
سیاسـتگذاران جنایــی بــرای حمایــت از آنهــا و کاهــش فســاد اداری و مالــی ،سلســلهای از کنشهــا
1-Good Governence.

 .2برای آگاهی بیشتر نک:زارعی ،محمدحســین« ،حکمرانی خوب ،حاکمیت و حکومت ایران» ،مجله تحقیقات حقوقی،
 ،1383شماره .40
3-See:Botchway,Fransic,“Good Governence: The Old, The new, The principles and The Elements”, Florida Journal of
International Law, Vol.13, No. 2,2001, p.6
4-See:www.coe.int/en/web/good-governance/12-principles.
5-Corruption.
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و واکنشهــا را شناســایی میکننــد 1.ارتــکاب فســاد اداری و مالــی بــه مؤلفههــای فــرد ،محیــط و
موقعیتمدارانــه وابســته اســت .در ایــن میــان ،وضعیتهــای پیــش از ارتــکاب بــزهکاری ماننــد وجــود
3
تعــارض منافــع 2و شــفاف و پاسـخگو نبــودن در چگونگــی وقــوع رفتارهــای مجرمانــه اثرگــذار اســت.
تعــارض منافــع ،وضعیــت پیشجنایــی 4اثرگــذار بــر ارتــکاب فســاد اداری و مالــی اســت .ایــن پدیــده
دربرگیرنــده مجموع ـهای از رفتارهاســت کــه در پرتــو آنهــا ،کارگــزاران برخــوردار از موقعیــت اداری
بــا نادیــده گرفتــن منفعتهــای عمومــی در راســتای بــه دســت آوردن منفعتهــای شــخصمدارانه
گام برمیدارنــد.
5
ایــن وضعیــت همــواره بــرای نظــم و امنیــت اداری و مدیریــت شایســته چالشزاســت و بــه همیــن
دلیــل ،سیاســتگذاران جنایــی بــه آن توجــه کردهانــد .در صــورت وجــود تعــارض منافــع ماننــد
شــاغل بــودن در دو یــا چنــد نهــاد دولتــی و خصوصــی ،اصــول متعــددی در چارچــوب نظــام اداری از
جملــه جانــبدار نبــودن ،تصمیمگیریهــای عادالنــه ،برابریمــداری و حاکمیــت قانــون بــه چالــش
کشــیده میشــوند .بــر ایــن اســاس ،آنــان بــا در پیــش گرفتــن تدبیرهــای الزم بــه پیشگیــری از
پیدایــش ایــن وضعیــت و جرمانــگاری آن توجــه نشــان میدهنــد.
در سیاســت جنایــی ســازمان ملــل متحــد ،از رهگــذر پیمــان مقابلــه بــا فســاد  2003در ایــن زمینــه
تدبیراندیشــی شــده اســت .برابــر بنــد  4مــاده  7ایــن پیمــان« :هــر کشــور عضــو بایــد بــر اســاس اصــول
بنیادیــن در زمینــه ارتقــای شــفافیت و پیشگیــری از تعــارض منافــع ،تدبیرهــای الزم را در پیــش
گیــرد ».در چارچــوب ایــن مــاده کــه در فصــل دوم و بــا عنــوان «اقدامهــای پیشگیرانــه» آمــده
اســت ،سیاســتگذاری بــرای رفــع تعــارض منافــع از جملــه بایســتههای پیــش روی دولتهــا در
زمینــه پیشگیــری از فســاد اداری و مالــی بــه شــمار میآیــد.
در سیاســت جنایــی ایــران نیــز در ســطحهای مختلــف بــه مدیریــت تعــارض منافــع توجــه شــده
اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه اصــل  41قانــون اساســی و بنــد  24سیاس ـتهای کلــی نظــام
 .1برای آگاهی بیشتر نک :ابراهیمی ،شهرام و حامد صفایی آتشگاه« ،رویکرد قانون گذار به پیشگیری از جرم در قانون

ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد» ،مجله پژوهشنامه حقوق کیفری ،1394 ،شماره  ،2ص.8

2-Conflict Interest.

 .3برای آگاهی بیشتر نک :فرجیها ،محمد و حسین جوادی« ،مطالعه جرمشناختی تخلفات و فساد اداری» ،مجله رفاه اجتماعی،
دوره چهاردهم ،1393 ،شماره  ،54ص .54
 .4وضعیت پیشجنایی ( )Preciminal Situationهمان موقعیتهای پیش از ارتکاب بزهکاری یا پدیدهای اســت که فرصت
مناسب برای وقوع آن را فراهم میآورد .برای آگاهی بیشتر نک :نجفی ابرندآبادی ،علیحسین و حمید هاشمبیگی ،دانشنامه
جرمشناسی ،تهران :کتابخانه گنج دانش ،چاپ پنجم،

.1397
5-Good Management.
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اداری ( )1389اشــاره کــرد .سیاســتگذاران و کارگــزاران بایــد بــا اســتفاده از ابزارهــای مختلــف در
زمینــه ارتقــای ســامت نظــام اداری اقــدام کننــد کــه قاعدتــاً نبــود تعــارض منافــع از جلوههــای
برجســته آن اســت .افــزون بــر آن ،بــه الیحــه قانونــی منــع مداخلــه وزرا و نماینــدگان مجلــس و
کارمنــدان دولــت در معامــات دولتــی و کشــوری ( )1337و آییننامــه اجرایــی قانــون اصــاح مبــارزه
1
بــا مــواد مخــدر ( )1377میتــوان اشــاره کــرد.
بــا وجــود ایــن ،مهمتریــن اقــدام همســاز بــرای مدیریــت تعــارض منافــع و کاهــش شــمار
پیدایــش و اثرگــذاری آن بــر نظــام اداری ،تهیــه و تدویــن الیحــه «نحــوه مدیریــت تعــارض منافــع
در انجــام وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی» اســت 1کــه در ســال  1398پــس از تصویــب در
هیئــت وزیــران بــه مجلــس شــورای اســامی فرســتاده شــد .ایــن الیحــه کــه دربرگیرنــده چهــار بخــش
و  40مــاده اســت ،ســازوکارهای متعــددی را بــرای مدیریــت تعــارض منافــع شناســایی کــرد .بــه هــر
رو ،بــودن تعــارض منافــع در فرآینــد تصمیمگیــری ،کنشگــری و مدیریــت کارگــزاران اداری ،زمینــه
شــکلگیری فســاد اداری و مالــی را فراهــم مـیآورد .بــر همیــن اســاس ،بــرای بِهزمــامداری و ارتقــای
ســامت نظــام اداری بایــد تدبیرهــای الزم را بــرای پیشگیــری و جرمانــگاری بــرای دســتهای از
جلوههــای آن بــه پیشبینــی کــرد.
در ایــن نوشــتار 3،چگونگــی شناســایی (گفتــار یکــم) و چگونگــی مدیریــت (گفتــار دوم) تعــارض
منافــع در الیحــه «نحــوه مدیریــت تعــارض منافــع در انجــام وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات عمومــی»
در زمینــه چگونگــی ارتقــای ســامت نظــام اداری بررســی میشــود.

گفتار یکم ـ چگونگی شناسایی تعارض منافع در الیحه
نخســتین گام بــرای مدیریــت تعــارض منافــع ،شناســایی تعــارض منافــع و مصداقهــای آن اســت.
در ایــن مرحلــه ،کنشگــران مدیریــت تعــارض منافــع بایــد بــه صــورت دقیــق ،جلوههــای تعــارض
منافــع را شناســایی و ســپس تصمیمگیــری کننــد تــا از ایــن رهگــذر ،تردیدهــا در زمینــه وجــود
 .1بــه موجــب تبصــره  3مــاده  22آییننامــه یادشــده« :تعییــن یــک وکیــل تســخیری ،بــرای دو یــا چنــد متهــم در یــک پرونــده،
بــه لحــاظ تعــارض دفــاع از موکلیــن ممنوع اســت».
 .2ایــن الیحــه را معاونــت حقوقــی رییــس جمهــوری تهیــه و تدویــن کــرد .ســپس در مجلــس شــورای اســامی نیز طــرح مربوط
بــه آن تهیــه و تنظیم شــد.
 .3افزودنــی اســت کــه در زمینــه مدیریــت تعــارض منافــع ،شــماری پژوهــش نگاشــته شــده اســت ،امــا در آنهــا ،ایــن الیحــه
موضــوع بررســی نبــوده؛ چــون تــازه تدویــن شــده اســت .بــرای آگاهــی بیشتــر نــک :دادخدایــی ،لیــا ،فســاد مالــی اداری و
سیاســت جنایــی مقابلــه بــا آن ،تهــران :میــزان1390 ،؛ مهدویپــور ،اعظــم ،سیاســت کیفــری افتراقــی در قلمــرو بــزهکاری
اقتصــادی ،تهــران :میــزان ،چــاپ نخســت.1390 ،
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تعــارض منافــع برطــرف گــردد یــا در صــورت بــودن تعــارض منافــع از کنشگــری خــودداری شــود.
بــه همیــن دلیــل ،در چارچــوب ایــن الیحــه ،بــرای نظاممنــدی فرآینــد تشــخیص جلوههــای تعــارض
منافــع و مدیریــت آن سیاســتگذاری شــده اســت.

بند یکم ـ جلوههای تعارض منافع

فســاد اداری و مالــی گونههــای متعــددی دارد کــه تعــارض منافــع از برجســتهترین آنهاســت.
اشــخاص دارای موقعیــت و اختیارهــای قانونــی بــرای دس ـتیابی بــه ســود شــخصمدارانه از موقعیــت
و اختیــار قانونــی خــود ســوء اســتفاده میکننــد 1.در همیــن چارچــوب ،برابــر بنــد  1مــاده  1الیحــه
یادشــده ،تعــارض منافــع چنیــن تعریــف شــده اســت« :موقعیتــی کــه منفعــت شــخصی مشــموالن ایــن
قانــون در مقــام انجــام وظایــف یــا اعمــال اختیــارات قانونــی آنــان در تعــارض بــا منافــع عمومــی قــرار
میگیــرد و میتوانــد مانــع انجــام بیطرفانــه و بــدون تبعیــض ایــن وظایــف شــود ».در واقــع ،بــه
وضعیتهــای زمینهســاز برتــری یافتــن منفعتهــای شــخصمدارانه 2بــر منفعتهــای عمومــی کــه
فرآینــد تحقــق تکلیفهــای پیشبینیشــده در قانــون را دچــار چالــش کنــد ،تعــارض منافــع گفتــه
میشــود 3.ایــن الیحــه بــرای شناســایی تعــارض منافــع و مدیریــت آن ،سیاسـتگذاری و فرآیندهایــی
پیشبینــی کــرده اســت.
الف) پیوند یا کشمکش داشتن
در سیاســت جنایــی ،رابطــه خویشــاوندی از مؤلفههــای اثرگــذار بــر بــه چالــش کشــیدن
ناجانــبداری اســت .بــه موجــب بنــد «الــف» مــاده  421قانــون آییــن دادرســی کیفــری (،)1392
«قرابــت نســبی یــا ســببی تــا درجــه ســوم »...از جلوههــای رد دادرســان شناســایی شــده اســت؛ زیــرا
رســیدگی قضایــی از ســوی دادرســان خویشــاوند بــا هــر یــک از کنشگــران دعــوای کیفــری ،اصــل
ناجانـبداری را نقــض میکنــد .مــاده  49قانــون دفتــر اســناد رســمی ( )1316نیــز چنیــن اســت .بــر
اســاس آن« ،ســردفتر یــا دفتریــار نمیتوانــد اســنادی را کــه مربــوط بــه خــود یــا کســانی کــه تحــت
والیــت یــا وصایــت یــا قیمومــت آنهــا هســتند و یــا بــا آنهــا قرابــت نســبی یــا ســببی تــا درجــه
چهــارم از طبقــه ســوم دارنــد و یــا در خدمــت آنهــا هســتند ،ثبــت نماینــد».
1-Charles, Sampford, Measuring Corruption, Ashgate, 2007, p.13.

 .2بــه موجــب بنــد  2مــاده  ،1منفعــت شــخصمدارانه دربرگیرنــده «...حــق یــا امتیــازی بالفعــل ،مالــی یــا غیرمالــی [اســت]
کــه تمامـاً یــا جزئـاً و بــه طــور مســتقیم یا غیرمســتقیم ،عایــد یکــی از اشــخاص مشمول...شــود یــا زیانــی را از وی دفــع کند».
 .3افشــاری ،فاطمــه و داور درخشــان« ،مدیریــت تعــارض منافــع بــورس اورق بهــادار در آیینه هنجارهــای تقنینی»،
مجلــه پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،دوره دوم ،1399 ،شــماره  ،5ص.169
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الیحــه یادشــده بــه ایــن رویکــرد توجــه کــرده اســت .مطابــق بنــد  1مــاده  ،1آن گاه کــه «شــخص
مشــمول ایــن قانــون یــا بســتگان او از نظــر مالــی یــا حرفـهای و شــغلی از تصمیــم ،اقــدام یــا دســتور
مــورد نظــر بــه نحــو نــاروا منتفــع شــوند» ،از جلوههــای تعــارض منافــع اســت .ایــن بنــد دارای دو
جنبــه اســت .جنبــه اول ،بــودن زمینـهای بــرای ســود بــردن کارگــزار اســت .بــه هــر رو ،تصمیمگیــری
یــا اقــدام از ســوی آن دســته کــه موضــوع تصمیمهــا ،دســتورها و اقدامهــای خودنــد ،قاعدتـاً تعــارض
منافــع را پدیــد مـیآورد .همیــن شــرایط ،اصــل ناجانـبداری را بــا چالــش همــراه میســازد .چــه بســا،
ایــن دســته در راســتای تصمیمگیــری ،دســتور دادن یــا اقــدام بــرای ســود بــردن خــود بــه شــکل
1
نامتعــارف گام بردارنــد.
البتــه در صــورت رعایــت نشــدن ناجانــبداری هنــگام تصمیمگیــری و اقــدام در عادالنــه بــودن
کنشگــری ایــن کارگــزاران چالــش پدیــد میآیــد .کمینــه اینکــه پنداشــت جامعــه ،تصمیمگیــری،
دســتور دادن یــا اقــدام از ســوی آن کارگــزار بــرای خــود اســت .بــه ایــن ترتیــب ،بــر اســاس بنــد
یادشــده ،آن گاه کــه کارگــزار در موقعیــت ســود بــردن قــرار گیــرد ،تعــارض منافــع نمایــان میشــود،
مثــل مــوردی کــه رییــس یــک دســتگاه در زمینــه پــاداش خــود تصمیمگیرنــده باشــد .در همیــن
چارچــوب ،بــه بنــد «چ» مــاده  6منشــور اخالقــی و اداری و اخــاق حرفـهای كارگــزاران نظــام ()1400
میتــوان اشــاره کــرد .مطابــق آن ،کارگــزاران وظیفــه یافتهانــد «در انجــام فعالیتهــا و تعامــات،
روابــط و مناســبات از قبیــل خویشــاوندی ،قومــی ،نــژادی ،مذهبــی و رویكــرد تبعیضآمیــز جنســیتی
را در تصمیمــات و اقدامــات خــود تأثیــر »...ندهنــد.
جنبــه دوم ،بــودن زمین ـهای بــرای ســود بــردن بســتگان کارگــزار اســت .رابطــه خویشــاوندی در
برتــری یافتــن منفعتهــای شــخصمدارانه بــر منفعتهــای عمومــی اثرگــذار اســت .مطابــق بنــد
یادشــده ،وجــود ایــن رابطــه بــا کارگــزاران یادشــده از جلوههــای تعــارض منافــع بــه شــمار آمــده
اســت؛ زیــرا چنیــن رابط ـهای ،زمینــه کنــار گذاشــتن ناجان ـبداری و تصمیمگیــری ،دســتور و اقــدام
ناعادالنــه و در واقــع ،بهرهمنــدی نامتعــارف و ارتــکاب فســاد اداری و مالــی را فراهــم م ـیآورد 2.بــرای
نمونــه ،وقتــی کــه رییــس شــعبه بانــک بــا درخواســت دریافــت وام کمبهــره فرزنــد خــود روبــهرو
 .1دادخدایی ،پیشین ،ص.156
 .2پیشتــر نیــز قانونگــذار در تبصــره  1مــادهقانــون راجــع بــه منــع مداخلــه وزرا و نماینــدگان مجلســین و کارمنــدان در معامــات
دولتــی و کشــوری ( ،)1337ایــن جلــوه از تعــارض منافــع را شناســایی کــرده بــود .مطابــق آن« :پــدر و مــادر و بــرادر و خواهــر و زن
یــا شــوهر و اوالد بالفصــل و عــروس ودامــاد اشــخاص منــدرج در ایــن قانــون و همچنیــن شــرکتها ومؤسســاتی کــه اقربــای
فوقالذکربــه نحومنــدرج در بنــد  7و  8در آن ســهیم یــا دارای ســمت باشــند ،نمیتواننــد باوزارتخانههــا و یــا بانکهــا و یــا
شــهرداریها وســازمانها و یــا ســایر مؤسســات مذکــور درایــن قانــون کــه ایــن اشــخاص در آن ســمت وزارت یــا معاونــت یــا
مدیریــت دارنــد ،وارد معاملــه یــادآوری شــوند»
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شــود ،تعــارض منافــع پدیــد میآیــد و میتوانــد زمین ـهای بــرای ســوء اســتفاده از موقعیــت و نادیــده
انگاشــتن شــماری از ضوابــط مربــوط بــه چگونگــی دریافــت وام باشــد.
عــاوه بــر ایــن ،بــودن کشــمکش میــان کارگــزار بــا مراجعهکننــدگان نیــز از جلوههــای تعــارض
منافــع اســت .بــه موجــب بنــد  4مــاده یادشــده ،وجــود دعــوای کیفــری یــا حقوقــی میــان کارگــزاران
یــا بســتگان آنــان بــا آن شــخص کــه از کنشگــری ایــن دســته اثــر میپذیــرد ،تعــارض منافــع اســت؛
1
چــون بــودن اختــاف و خصومــت برآمــده از آن چــه بســا بــه کنشگــری ناعادالنــه بیانجامــد.
ایــن وضعیــت از رهگــذر شــماری از نگرههــای جرمشناســانه بررســیپذیر اســت .نگــره فنــون
خنثیکننــده 2از جملــه مهمتریــن آنهاســت .در پرتــو ایــن نگــره ،مرتکبــان رفتارهــای مجرمانــه
اصــوالً بــه هنجارســتیز بــودن ایــن پدیــده آگاهنــد .بــا ایــن حــال ،تعــدادی مؤلفــه در توجیــه ارتــکاب
جــرم و بــه تعلیــق درآوردن پایبنــدی دســتهای بــه ارزشهــا و هنجارهــا اثرگــذار اســت و زمینــه
بــزهکاری را فراهــم م ـیآورد .ایــن فنــون متعددنــد 3.در ایــن میــان ،بــه توســل بــه وفــاداری و انــکار
بزهدیــده میتــوان بیشتــر توجــه کــرد.
بــر اســاس فــن یکــم ،بــزهکار ،خواســتههای دســته کوچکتــر ماننــد خانــواده را بــر ارزشهــای
بنیادیــن اجتماعــی و منفعتهــای عمومــی برتــر میشــمارد و در راســتای بــرآورده ســاختن انتظارهــای
آنــان گام برمــیدارد .از ایــن رو ،پیونــد خویشــاوندی میتوانــد زمینههــای پیدایــش ایــن جلــوه از
وضعیــت تعارضآمیــز و گرویــدن اشــخاص بــه ارتــکاب جــرم را فراهــم آورد .بــه ایــن ســان ،ممنــوع
بــودن کنشگــری در ایــن موقعیــت کــه در الیحــه یادشــده شناســایی شــده اســت ،احتمــال برتــری
دادن منفعتهــای دســته کوچکتــر و متضــاد بــا منفعتهــای همــگان را کاهــش میدهــد.
عــاوه بــر ایــن ،در پرتــو فــن دوم ،بــزهکار از رهگــذر شایســته پنداشــتن بزهدیــده بــه ارتــکاب
جــرم دســت میزنــد .در واقــع ،بــزهکار بــا توجــه بــه خصیصههــا و نــوع رفتــار بزهدیــده ،زیــان
رســاندن وی را توجیــه میکنــد .بــه ایــن ســان ،بــودن کشــمکش میــان کارگــزار میتوانــد ســازوکاری
خنثیکننــده و زمینــه ســاز کنشگــری در راســتای فســاد اداری و مالــی باشــد.
ب) برخورداری از شغل تعارضآفرین
گاهــی شــغل اشــخاص ،زمینـهای بــرای تعــارض منافــع پدیــد مـیآورد؛ زیــرا برخــورداری کارگزاران
از یــک شــغل یــا چنــد شــغل ،آنــان را بــا منفعتهــای متعــدد و در ســتیز بــا منفعتهــای عمومــی
 .1ســرفرازی ،مهرداد و دیگران« ،رویکردهای پیشگیری از فســاد اداری ،ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت
سالم و شفاف» ،مجله چشمانداز حسابداری و مدیریت ،دوره سوم ،1399 ،شماره .32
2-Techniques of Neutralization Theory.
3-See: Sykes, Gresham M. & David Matza,“Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency”, American
Sociological Review, Vol. 22, No. 6, 1957
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روبـهرو میســازد 1.ایــن وضعیــت در الیحــه یادشــده بــه دو شــکل شناســایی شــده اســت:
شکل نخست ـ داشتن بیش از یک شغل
برخــورداری اشــخاص از شــغلهای متعــدد میتوانــد بــه تعــارض منافــع بیانجامــد .چــه بســا
میــان هــر یــک از آن شــغلها تعــارض وجــود داشــته باشــد .ایــن وضعیــت میتوانــد در هســتار
تصمیــم و دســتور یــا چگونگــی اقــدام اثــر بگــذارد .ایــن جلــوه از تعــارض منافــع پیشتــر در اصــل
 141قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ( )1358و تبصــره 4قانــون ممنوعیــت تصــدی بیــش
از یــک شــغل ( )1373شناســایی شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــه مــاده  25آییننامــه اجرایــی مــاده
 33قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان ( )1383میتــوان اشــاره کــرد .بــه موجــب آن« ،ناظــر
نمیتوانــد مجــری تمــام یــا بخشــی از ســاختمان تحــت نظــارت خــود باشــد .انجــام نظــارت ســاختمان
چ گونــه رابطــه مالــی بــا
توســط طــراح ســاختمان بالمانــع اســت .ناظــر همچنیــن نمیتوانــد هیــ 
مالــک ایجــاد نمایــد یــا بــه نحــوی عمــل نمایــد کــه دارای منافعــی در پــروژه گــردد ».ایــن رویکــرد
در مــواد  13و  14الیحــه یادشــده نیــز شناســایی شــده کــه برابــر آن ،تصــدی همزمــان بیــش از یــک
شــغل در نهادهــا از جملــه نهادهــای دولتــی و خصوصــی از مصداقهــای تعــارض منافــع بــه شــمار
رفتــه اســت .ایــن وضعیــت نیــز اســتثنا دارد .مطابــق مــاده  ،13اعضــای هیئــت علمــی میتواننــد
همزمــان تصــدی شــغل دیگــری را بــر عهــده داشــته باشــند.
شکل دوم ـ قرار گرفتن در موقعیت به چالش کشاننده وظیفه نظارتی و محاسباتی
شــماری از شــغلها هســتاری نظــارت و ارزیابیکننــده دارنــد .اگــر اشــخاص مشــمول کــه عهــدهدار
وظیفــه نظــارت و ارزیابــی کنشگریهــای خــود ،بســتگان یــا آن دســته از اشــخاص حقوقــی باشــند
کــه در آنهــا ســهام و نفــع دارنــد ،مطابــق بنــد  5مــاده  3تعــارض منافــع پیــش میآیــد .عــاوه
بــر ایــن ،بــه موجــب بنــد  6مــاده یادشــده ،همــکاری اشــخاص عهــدهدار وظیفــه نظــارت و ارزیابــی
بــه عنــوان بــازرس ،حســابرس یــا مشــاور حقوقــی نهــاد نظــارت و ارزیابیشــونده از جلوههــای
تعــارض منافــع بــه شــمار مــیرود .ایــن وضعیــت در چارچــوب موازیــن و رفتارنامههــای حرفــهای
مربــوط بــه نظــارت و ارزیابــی ماننــد منشــور اخالقــی و اداری و اخــاق حرفــهای کارگــزاران نظــام
( )1400شناســایی شــده اســت .در پرتــو آن نیــز بایدهــای رفتــاری حرفـهای متعــددی از جملــه اصــل
ناجانــبداری بــرای اجــرا وظیفههــای کارگــزاران بــه شــکل عادالنــه پیشبینــی شــده اســت.
بــر اســاس بندهــای  6و  9مــاده  5ایــن منشــور ،کارگــزاران تکلیــف یافتهانــد تــا اســتوار بــر
 .1بنســون ،مایــکل ال .و ســالی اس .سیمپســون ،جرایــم یقهســفیدی؛ رویکــردی فرصتمــدار ،ترجمــه :اســماعیل
رحیمینــژاد ،تهــران :میــزان ،چــاپ نخســت ،1391 ،ص.130
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اصــول «شــفافیت در فرآینــد و عملكــرد كاری ،پاكدســتی و عــدم سوءاســتفاده از موقعیــت شــغل» و
«تعهــد و وفــاداری بــه اهــداف و مأموریتهــای ســازمان و حفــظ اســرار ســازمانی» کنشگــری کننــد.
آشــکار اســت کــه مدیریــت تعــارض منافــع از ایــن رهگــذر و نداشــتن دو یــا چنــد شــغل بــه صــورت
همزمــان از مصداقهــای ایــن بندهــا خصوص ـاً «عــدم ســوء اســتفاده از موقعیــت شــغل» و یــا «تعهــد
و وفــاداری» بــه هدفهــا و مأموریتهــای نهــادی بــه شــمار مـیرود؛ زیــرا فعالیــت همزمــان از ســطح
تعهــد و وفــاداری بــه هدفهــای نهــادی میکاهــد ،بــه ویــژه آن جــا کــه مأموریــت آنهــا در تضــاد بــا
یکدیگــر قــرار دارد و زمینــه ســوء اســتفاده از موقعیــت را فراهــم مـیآورد.
عــاوه بــر ایــن ،در منشــور اخــاق حرفـهای کارگــزاران دیــوان محاســبات کشــور نیــز بــه موجــب
بنــد  9پیشبینــی شــده اســت کــه آنــان بایــد «همــه تواناییهــای خــود را فــارغ از هــر گونــه
تأثیرپذیــری از جریانهــا و عوامــل سیاســی ،اجتماعــی و مالــی ،در جهــت انجــام وظیفــه و اثبــات
حقیقــت بــه کار بســته و از هــر گونــه پیــشداوری نســبت بــه موضــوع یــا اشــخاص ذیمدخــل در
موضــوع رســیدگی یــا حسابرســی اجتنــاب ورزیــده و روابــط شــخصی یــا اجتماعــی خــود را بــا
دســتگاه یــا اشــخاص در کارش تأثیــر ندهــد .همچنیــن نبایــد هیــچ گونــه ســابقه همــکاری یــا
معامــات تجــاری بــا دســتگاه یــا اشــخاص مرتبــط بــا موضــوع مــورد رســیدگی داشــته باشــد.»...
ایــن جلــوه از تعــارض منافــع در چارچــوب نگــره بیهنجــاری نهــادی 1بررســیپذیر اســت.
در پرتــو ایــن نگــره ،هــر نهــادی دارای کارکــردی در جامعهپذیــری اســت و زدودن تمرکــز آن،
چالشهایــی پرشــمار را پدیــد مـیآورد .بــه همیــن دلیــل ،برخــورداری اشــخاص از شــغلهای متعــدد
بــه ویــژه شــغلهای دارای هســتار نظارتکننــده کــه از رهگــذر ایــن الیحــه در جایــگاه وضعیتهــای
تعارضآمیــز قــرار گرفتهانــد ،اجــرای دقیــق کارکــرد نهادهــای نظارتکننــده را از نظــر آمــوزش
اخــاق حرفــهای ،ارزیابــی وضعیتهــا و کاهــش فرصتهــای ارتــکاب جــرم دچــار ضعــف میکنــد.
افــزون بــر ایــن ،بــه نگــره پنجرههــای شکســته 2میتــوان اشــاره کــرد 3کــه در پرتــو آن ،بــودن
چالــش در بهکارگیــری شــیوههای نظــارت و مهارکننــده میتوانــد زمینههــای ارتــکاب بــزهکاری
را فراهــم ســازد .بنــا بــر ایــن ،کاهــش ســطح مهارگــری ،اســباب گرایــش یافتــن اشــخاص بــه نقــض
هنجارهــای کیفــری را ایجــاد میکنــد 4.وضعیتهــای تعارضآمیــز بــه ویــژه در میــان آن دســته از
1-Instititional Anomie Theory.
2-Broken Windows Theory.

 .3بــرای آگاهــی بیشتــر نــک :پاکنهــاد ،امیــر ،دانشنامــه جرمشناســی نظــری ،تهــران :میــزان ،چــاپ نخســت،
.1399
4-Gau, Jacinta M. &Travis C. Pratt, “Revisiting Broken Windows Theory: Examining the Sources of the Discriminant Validity of Perceived Disorder and Crime”, Journal of Criminal Justice, Vol.38, 4,p.759
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کارگــزاران کــه وظیفــه نظــارت را بــه عهــده دارنــد ،تردیــد پدیــد مـیآورد و چــه بســا آنــان را از انجــام
ایــن تکلیــف بــاز دارد.
بــر همیــن اســاس ،از رهگــذر بنــد  8مــاده  ،1اقــدام اشــخاص مشــمول در زمینــه « ...گزینــش،
انتخــاب ،امتحــان ،داوری ،اجــرای یــک مســابقه ،آزمــون یــا رقابــت و هــر نــوع احــراز صالحیــت »...در
شــمار تعــارض منافــع قــرار گرفتــه اســت ،ماننــد آنکــه آزموندهنــده ،مســئول گــردآوری پرس ـشها
و آزمونســازی باشــد .بــه همیــن دلیــل ،ممنوعیــت پیشبینیشــده در الیحــه یادشــده را میتــوان
در چارچــوب نگــره فنهــای خنثیکننــده بررســی کــرد؛ زیــرا کنشگریهــای شناساییشــده در
بنــد پیشگفتــه ،زمینــه توجیــه تصمیمگیــری و اقــدام در راســتای منفعتهــای دســته کوچکتــر
یــا تالفیجویــی را فراهــم م ـیآورد.
بــر اســاس بنــد  7مــاده  3نیــز اشــخاص مشــمول بایــد پیشتــر نســبت بــه موضــوع در جایــگاه
نظــارت و ارزیابــی بــه صــورت رســمی اعــام نظــر نکــرده باشــند .در پرتــو ایــن بنــد ،اعــام نظــر
پیشــین اشــخاص بــا فراهــم آوردن زمینــه جانــبداری و پافشــاری بــر تصمیــم گذشــته ،وضعیــت
تعــارض منافــع را شــکل میدهــد .در همیــن زمینــه میتــوان بــه بنــد «ت» مــاده  421قانــون آییــن
دادرســی کیفــری ( )1392اشــاره کــرد .مطابــق آن ،اظهــار نظــر هســتاری دادرســان در گذشــته نســبت
بــه موضــوع از جلوههــای رد آنــان در فرآینــد رســیدگی پیشبینــی شــده اســت.
ج) برونسپاری وظیفه
در نظــام اداری ،هــر یــک از کارگــزاران در راســتای منفعتهــای عمومــی تکلیفهایــی دارنــد.
آنــان در جایگاههــای مختلــف بــرای انجــام دادن مأموریتهــای مربــوط بــه حقهــا و مصلحتهــای
همــگان قــرار میگیرنــد و بــه همیــن دلیــل ،در برابــر کنشگریهــا و وظیف ـهای کــه بــه اجــرا مــی
گذارنــد ،حقــوق دریافــت میکننــد .از ایــن رو ،واگــذاری انجــام ایــن وظیفههــا بــه نهــادی دیگــر کــه
بــرای اشــخاص مشــمول یــا بســتگان آنــان دارای ســود باشــد ،جلــوهای از تعــارض منافــع اســت؛ زیــرا
ایــن اشــخاص بــه جــای انجــام دادن تکلیــف پیشبینیشــده در قانــون ،آن را بــه مجموع ـهای دیگــر
از بخــش خصوصــی میســپارند کــه بــرای آنــان یــا نزدیــکان ایــن دســته ســودآور اســت .بــرای نمونــه،
اشــخاص مشــمول از جملــه پزشــک یــک بیمارســتان دولتــی ،بیمــاری را کــه بــه آن جــا مراجعــه کــرده
اســت ،بــه بیمارســتان خصوصــی راهنمایــی کنــد کــه در آن جــا ســهام دارد .از رهگــذر مــاده  19الیحــه
پیشگفتــه ،برونســپاری وظیفــه ،تعــارض منافــع میآفرینــد.
ایــن جلــوه بــر اســاس نگــره انتخــاب عقالنــی 1تحلیلپذیــر اســت .در پرتــو ایــن نگــره اصــوالً
اشــخاص پــس از حســابگری و ارزیابــی ســود و زیــان برآمــده از رفتــاری ،در صــورت ســودآور بــودن ،آن
1-Rational Choice Theory .
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را انجــام میدهنــد .برونســپاری تکلیــف بــه نهادهــای نفعرســان بــه کارگــزار چــه بســا آنــان را بــه
ســمت کنشگــری تعارضآمیــز پیــش ببــرد .بــه هــر رو ،بــودن ایــن موقعیــت ،اشــخاص را در شــرایط
انتخــاب قــرار میدهــد و آنــان کــه انگیــزهای بــرای بــردن منفعــت شــخصمدارانه دارنــد ،میتواننــد
از ایــن وضعیــت بــرای ارتــکاب فســاد اداری و مالــی بهــره بگیرنــد.
د) دریافت کمک و هدیه
در نظــام اداری ،کارگــزاران در برابــر خدمتهــا و وظیف ـهای کــه انجــام میدهنــد ،حقــوق دریافــت
میکننــد .در فصــل دهــم قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ( )1386بــا عنــوان «حقــوق و مزایــا» در
ایــن زمینــه ضابطهگــذاری شــده اســت .همچنیــن میتــوان بــه مــاده  14قانــون راجــع بــه کارشناســی
رســمی دادگســتری ( )1317اشــاره کــرد کــه مطابــق آن« ،دریافــت هــر وجــه یــا مالــی از اشــخاص
ذینفــع ...ممنــوع اســت ومتخلــف بــه مجــازات مرتشــی محکــوم خواهــد شــد ».بنا بر ایــن ،مطالبــه وجه
یــا امتیــازی فراتــر از آنچــه بــر اســاس ضوابــط شناســایی شــده اســت ،از مراجعهکننــدگان نهادهــای
مشــمول از دو جهــت ایــراد دارد .یکــم اینکــه اشــخاص مشــمول بیــش از آنچــه شایســته آن هســتند،
بــه ســود رســیدهاند .ایــن واقعیــت ،عدالــت اداری را بــه چالــش میکشــد .دوم اینکــه برابــر مجموعــه
هنجارهــا ،خدماترســانی نهادهــای دولتــی و عمومــی بــه شــهروندان قاعدت ـاً بایــد رایــگان باشــد تــا از
ایــن رهگــذر ،زمینههــای پیدایــش تفاوتگــذاری و نابرابــری و تحمیــل هزینــه بــر افــراد بــرای دریافــت
خدمــات یادشــده از بیــن رود .بنــا بــر ایــن ،دریافــت کمــک و هدیــه بــه هــر شــکل بــر ناجان ـبداری و
برقــراری عدالــت و برابــری اداری اثــر میگــذارد و اســباب برهــم خــوردن نظــم اداری و عمومــی را فراهــم
مــیآورد .بــر اســاس بنــد  2مــاده  3الیحــه پیشگفتــه ،دریافــت کمــک و هدیــه از ســوی اشــخاص
مشــمول ،یــک ســال پیــش یــا پــس از تصمیمگیــری ،صــدور دســتور و اقــدام در شــمار جلوههــای
تعــارض منافــع قــرار گرفتــه اســت.
2
1
ایــن وضعیــت از رهگــذر نگــره فرهنــگ طبقــه پاییــن تحلیلپذیــر اســت .در پرتــو ایــن نگــره ،طبقــه
پاییــن جامعــه دارای فرهنــگ و ارزشهــای متعــددی اســت کــه در ارتــکاب یافتــن بــزهکاری نقشآفریــن
اســت .در ایــن میــان ،ارزش زرنــگ بــودن از جملــه آنهاســت .بــر ایــن اســاس و در چارچــوب فرهنــگ ایــن
دســته ،زرنــگ ،کســانی هســتند کــه بــرای بــه دســت آوردن امتیــاز و منفعتهــای مــادی بــا هــر شــیوهای و
فریــب دادن دیگــران گام بردارنــد .بنــا بــر ایــن ،دریافــت کمــک و هدیــه و انجــام دادن وظیفــه بــا توجــه به آن
میتوانــد شــماری از کارگــزاران را بــه ســوی صرفـاً ســود بــردن و رســیدن بــه امتیــاز و منفعــت گرایــش دهد.
ایــن تحلیــل بــا توجــه بــه هســتار تعــارض منافــع تقویــت میشــود؛ زیــرا پدیــدهای نیرنگمدارانــه اســت.
1-Lower Class Culture Theory.

 .2بــرای آگاهــی بیشتــر نــک :ویلیامــز ،فرانــک پــی .و ماریلیــن دی .مکشــین ،نظریههــای جرمشناســی ،ترجمــه:
حمیدرضــا ملکمحمــدی ،تهــران :میــزان ،چــاپ نخســت.1393 ،
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بند دوم ـ فرآیند شناسایی تعارض منافع

در ســطح الیحــه یادشــده ،مرحلههــای متعــددی بــرای شناســایی مصداقهــای تعــارض منافــع
پیشبینــی شــده اســت .مرحلــه یکــم ،مرحلــه نخســتین اســت کــه در پرتــو آن ،هیئتهــای نخســتین،
موقعیــت تعــارض منافــع را در مرحلــه بــدوی تشــخیص میدهنــد .مرحلــه دوم ،مرحلــه پســین اســت
کــه بــر اســاس آن ،هیئتهــای تجدیــد نظــر پیشبینیشــده در ایــن الیحــه ،بررســیهای الزم را
بــرای تعــارض منافــع تشــخیص دادهشــده انجــام میدهنــد.
الف) ساختار و آمیختار هیئتهای مدیریت تعارض منافع
بــر اســاس بنــد  1مــاده  5ایــن الیحــه ،دو ســطح هیئــت بــرای شناســایی مصداقهــای تعــارض
منافــع پیشبینــی شــده اســت .ســطح یکــم ،هیئتهــای نخســتین هســتند کــه در مرکــز دســتگاهها،
ســتاد دســتگاههای اســتانی و شهرســتانی تشــکیل میشــوند .هیئتهــای نخســتین مرکــزی پنــج
عضــو دارنــد کــه کمینــه بایــد از یــک عضــو حقــوقدان اســتفاده کننــد .هیئتهــای اســتانی و
شهرســتانی ســه عضــو دارنــد کــه کمینــه ،یــک عضــو آن بایــد حقــوقدان باشــد .ایــن اعضــا از ســوی
باالتریــن مقــام هــر دســتگاه انتخــاب میشــوند.
ســطح دوم ،هیئتهــای تجدیــد نظــر هســتند .در بنــد  5مــاده  5الیحــه یادشــده ،بــرای بررســی
دقیــق مصداقهــای تعــارض منافــع و پیشگیــری از بــه چالــش کشــیده شــدن حقهــای اشــخاص و
تضمیــن نظــم اداری ،حــق اعتــراض بــرای آن دســته از کارگــزاران پیشبینــی شــده اســت کــه موضــوع
تصمیــم تعــارض منافــع قــرار گرفتهانــد .بــه ایــن اعتــراض در هیئتهــای تجدیــد نظــر رســیدگی
میشــود کــه در ســتاد دســتگاهها تشــکیل میشــوند .ایــن هیئتهــا بــه موجــب ایــن بنــد ،دارای
پنــج نفــر هســتند کــه کمینــه ،یــک عضــو آن بایــد حقــوقدان باشــد .مطابــق بنــد پیشگفتــه ،ایــن
هیئتهــا صرف ـاً بــه اعتــراض اشــخاص نســبت بــه تصمیــم هیئتهــای نخســتین اســتانی رســیدگی
میکننــد و بــر اســاس بنــد  4مــاده یادشــده ،تصمیمهــای هیئتهــای نخســتین شهرســتانی بــه
مــدت ده روز پــس از ابــاغ در هیئتهــای نخســتین اســتانی اعتراضپذیــر اســت.
ب) وظیفههای هیئتهای مدیریت تعارض منافع
بــر اســاس بنــد  2مــاده  5الیحــه یادشــده« ،تعییــن فهرســت مصادیــق تعــارض منافــع ،برنامهریزی
و نظــارت در جهــت پیشگیــری از تعــارض منافــع ،رســیدگی بــه اعتراضــات اشــخاص و اعــام
بیاعتبــاری تصمیــم یــا احتــرام بــه رأی اشــخاص دچــار تعــارض منافــع »...از جملــه وظیفههــای
پیشبینیشــده بــه شــمار مــیرود .بــه ایــن ســان ،هیئتهــای یادشــده در در دو ســطح نخســتین
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و تجدیــد نظــر بایــد افــزون بــر شناســایی مصداقهــای تعــارض منافــع ،در زمینــه نظــارت و وضعیــت
تصمیمهــا ،دســتورها و اقدامهــا در صــورت بــودن تعــارض منافــع گام بردارنــد.

گفتار دوم ـ چگونگی مدیریت تعارض منافع در الیحه
تعــارض منافــع در تصمیمگیریهــا ،صــادر کــردن دســتورها و اقدامهــای ناعادالنــه نقشآفریــن
اســت .در چارچــوب ایــن الیحــه ،سلســله شــیوههایی بــرای مدیریــت آن شناســایی شــده اســت .ایــن
روشهــا گاه پیشــینمدارانه هســتند کــه در پرتــو آن بــرای شــکل نگرفتــن وضعیتهــای تعــارضزا
و خــودداری ورزیــدن از کنشگــری در ایــن موقعیــت اقــدام میشــود .گاهــی شــیوههای مدیریــت
تعــارض منافــع پســینمدارانه هســتند کــه بــه موجــب آن ،از رهگــذر جرمانــگاری بــرای بازداشــتن
1
کارگــزاران از کنشگــری در شــرایط تعارضآمیــز گام برداشــته میشــود.
مدیریــت تعــارض منافــع ،فرآینــدی اســت کــه در چارچــوب آن ،زمینههــای دور شــدن از
موقعیتهــای تعارضآمیــز و چگونگــی اســتفاده شایســته کارگــزاران از اختیارهــا و بــه انجــام رســاندن
تکلیفهــا فراهــم میشــود .بــر همیــن اســاس ،فرآینــد یادشــده بایــد بــه صــورت عادالنــه و بــر پایــه
سلســلهای از اصــول پیــش بــرود کــه در تضمیــن حقهــای بنیــادی اشــخاص و جامعــه ریشــه دارنــد.

بند یکم ـ اصول مدیریت تعارض منافع

تعــارض منافــع بایــد بــر اســاس سلســلهای از اصــول مدیریــت شــود .توجــه بــه ایــن اصــول در
فرآینــد مدیریــت تعــارض منافــع ،اســباب شناســایی و پاســخ دادن عادالنــه نســبت بــه موقعیتهــا را
فراهــم م ـیآورد .در ایــن الیحــه ،ایــن اصــول ،آشــکارا شناســایی نشــدهاند ،امــا از رهگــذر مجموعــه
فصلهــای آن میتــوان اصــول متعــددی را بــرای مدیریــت عادالنــه تعــارض منافــع برشــمرد.
الف) قانونمند بودن مدیریت تعارض منافع
رعایــت و تضمیــن قانــون از برجســتهترین اصــول عادالنــه بــودن کنشگریهــا از جملــه مدیریــت
تعــارض منافــع اســت؛ زیــرا کنشگــری بــر اســاس قانــون کــه دربرگیرنــده مجموع ـهای از بایدهــا و
نبایدهــا و چگونگــی اقدامهاســت ،زمینــه برقــراری نظــم ،امنیــت و عدالــت را فراهــم مــیآورد 2.در
مدیریــت تعــارض منافــع نیــز رعایــت قانــون اهمیتــی دوچنــدان دارد؛ زیــرا در ایــن فرآینــد ،بایــد
بــه حــق جامعــه در زمینــه کنشگــری کارگــزاران بــر پایــه برابــری و بــدون تفاوتگــذاری و حــق
اشــخاص مشــمول بــر تغییــر نیافتــن اختیارهــای قانونــی آنــان بــه صــورت بنیادیــن توجــه شــود.
 .1توسلیزاده ،توران ،پیشگیری از جرایم اقتصادی ،تهران :جنگل ،چاپ نخست ،1392 ،ص .165
 .2رایجیــان اصلــی ،مهــرداد« ،مطالعــه تطبیقــی اصــل قانونمنــدی حقــوق جنایــی و قاعدههــای آن در ایــران و
انگلســتان» ،مجلــه حقــوق تطبیقــی ،دوره دوم ،1390 ،شــماره  ،2ص .77
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عــاوه بــر توجــه بــه اصــل قانونمنــدی در قوانیــن بنیادیــن ماننــد اصــل  36قانــون اساســی ،در
ایــن الیحــه نیــز بــه گونـهای بــه رعایــت و تضمیــن آن در فرآینــد شناســایی و مدیریــت تعــارض منافــع
اشــاره شــده اســت .بنــد  1مــاده  1و مــاده  14نمونههایــی برجســته در ایــن زمینــه هســتند .در پرتــو
آنهــا ،در تعریــف و نیــز اســتثناهای مربــوط بــه تعــارض منافــع ،معیــار همــان قانــون و هنجارهــای
پیشبینیشــده در آن بــه شــمار رفتــه اســت.
ب) برابریمدار بودن مدیریت تعارض منافع
هســتار انســانها بــا یکدیگــر برابــر اســت و در همــه عرصههــا بایــد بــر اســاس اصــل برابریمــداری
بــا آنــان رفتــار شــود .رعایــت و تضمیــن ایــن اصــل چنــان اهمیــت دارد کــه از رهگــذر اصــول نوزدهــم
و بیســتم قانــون اساســی بــه آن توجــه شــده اســت 1.بــه موجــب ایــن اصــول ،همــگان بــا یکدیگــر
برابرنــد و بــه شــکل « ...یکســان در حمایــت قانــون قــرار دارنــد ». ...ایــن اصــل بنیــادی در فرآینــد
مدیریــت تعــارض منافــع نیــز بایــد شناســایی و تضمیــن شــود ،بــه ویــژه اینکــه ســازوکار پیشگفتــه
بــرای رعایــت برابــری در مجموعــه کنشگریهــای کارگــزاران بــه میــان آمــده اســت.
در ایــن الیحــه بــه ایــن اصــل بــه گونـهای از رهگــذر بنــد  11مــاده  1و مــاده  2توجــه شــده اســت.
بــه موجــب آن ،کارگــزاران همــه بخشهــای حاکمیــت و بســیاری از نهادهــای خدماترســان یــا دارای
تأثیــر گســترده عمومــی ماننــد کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری ،موضــوع مدیریــت تعــارض
منافــع قــرار گرفتهانــد .شناســایی رویکــرد بیشــینهگرایانه نســبت بــه مشــموالن ایــن ســازوکار و نیــز
رویکــرد کمینهگرایانــه نســبت بــه اســتثناهای آن نمایانگــر بــه رســمیت شــناختن اصــل یادشــده در
چارچــوب مدیریــت تعــارض منافــع اســت.
ج) فراگیر بودن مدیریت تعارض منافع
چالــش تعــارض منافــع فقــط در پهنههــای مدیریتــی ســتادی (مرکــزی) پدیــد نمیآیــد ،بلکــه
در همــه عرصههــا ،امــکان نمایــان شــدن و اثرگــذاری آن بــر تصمیمگیــری ،دســتور دادن و اقــدام
وجــود دارد .در ایــن الیحــه ،اصــل فراگیــر بــودن مدیریــت تعــارض منافــع شناســایی شــده اســت .بــر
ایــن اســاس ،ســازوکار یادشــده بایــد در همــه ســطحهای مدیریتــی و اداری و همــه منطقههــا ـ ملــی،
اســتانی و شهرســتانی ـ بــه کار گرفتــه شــود.
ایــن اصــل در مــاده  5الیحــه پیشگفتــه بــه رســمیت شــناخته شــده اســت .در چارچــوب آن ،در
ســطحهای مرکــزی ،اســتانی و شهرســتانی ،هیئتهــای مدیریــت تعــارض منافــع تشــکیل میشــوند
 .1بــرای آگاهــی بیشتــر نــک :مهرپــور ،حســین ،مختصــر حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،تهــران :دادگســتر،
چــاپ ششــم.1398 ،
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تــا پــس از بررســی همــه جنبههــای موضــوع شناساییشــده نســبت بــه آن اظهــار نظــر کننــد .ایــن
مــاده ناظــر بــر چگونگــی ســپری شــدن فرآینــد مدیریــت تعــارض منافــع اســت ،ولــی گویــای ایــن
اصــل هــم هســت.
د) مشارکتمدارانه بودن مدیریت تعارض منافع
در سیاســت جنایــی ،اصــل مشــارکتمدارانه بــودن از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت؛ چــون در
پرتــو آن ،افــزون بــر ظرفیتهــای نهادهــای دولتــی ،از قابلیتهــای نهادهــای اجتماعــی نیــز بــرای
سیاس ـتگذاری و کنشگــری اســتفاده میشــود 1.توجــه بــه ایــن اصــل در زمینــه مدیریــت تعــارض
منافــع قاعدتــاً نقشــی مهــم در شناســایی واقعیتهــا و تصمیمگیــری عادالنــه نســبت بــه موضــوع
ایفــا میکنــد .در ایــن الیحــه ،اصــل پیشگفتــه بــه صورتهــای مختلــف شناســایی شــده اســت.
صــورت یکــم ،مدیریــت تعــارض منافــع از ســوی اشــخاص مشــمول اســت .ایــن دســته بــر اســاس مــواد
متعــدد از جملــه مــاده  9بــه ســوی خــودداری ورزیــدن از تصمیمگیــری ،دســتور صادرشــده یــا اقــدام
در موقعیــت تعــارض منافــع رهنمــون شــدهاند .بــه موجــب آن« ،چنانچــه شــخص مشــمول ...پیــش
از اقــدام ،متوجــه وجــود تعــارض منافــع گــردد ،بایــد ضمــن گــزارش موضــوع بــه مقــام مافــوق و هیئــت
مدیریــت تعــارض منافــع ذیربــط ،از انجــام وظیفــه امتنــاع کــرده و حســب مــورد طبــق دســتور کتبــی
آنــان اقــدام نمایــد ».بنــا بــر ایــن ،بــه خودمدیریتــی آنــان بــه عنــوان جلــوهای از ایــن اصــل در ایــن
الیحــه توجــه شــده اســت.
صــورت دوم ،گــزارش دادن آگاهشــدگان اســت .بــر ایــن اســاس ،همــه کارگــزاران نهادهــای مشــمول
وظیفــه یافتهانــد تــا پــس از آگاهــی از تعــارض منافــع ،آن را گــزارش کننــد .مطابــق مــاده « ،34کلیــه
اشــخاص مشــمول ایــن قانــون موظفنــد در صــورت اطــاع از مــوارد نقــض ایــن قانــون در مجموعــه
تحــت مدیریــت یــا دســتگاه متبــوع خــود ،مراتــب را بــه هیئــت مدیریــت تعــارض منافــع گــزارش
دهنــد ».بــه ایــن ســان ،مشــارکت افــراد در مدیریــت تعــارض منافــع بــه رســمیت شــناخته شــده اســت
تــا از ایــن رهگــذر بــا اســتفاده از همــه ظرفیتهــا در زمینــه کاهــش پیدایــش تعــارض منافــع و
کنشگــری در ایــن وضعیــت اقــدام شــود.
هـ) آسیبرسان نبودن مدیریت تعارض منافع
هــدف از ســازوکار مدیریــت تعــارض منافــع بــرای بِهزمــامداری ،برقــراری عدالــت اداری و کاهــش
احتمــال ارتــکاب فســاد اداری و مالــی اســت .بــا وجــود ایــن ،بهــره جســتن از آن ،ســازوکاری بــرای
پاســداری از حقهــای همــگان در فرآینــد اداری اســت ،نــه اینکــه زمینههــای بــه چالــش کشــیدن
 .1جمشیدی ،علیرضا ،سیاست جنایی مشارکتی ،تهران :میزان ،چاپ نخست ،1390 ،ص .24
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رویکرد سیاست جنایی الیحه «نحوه مدیریت تعارض

منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»

نظــم اداری و حقهــای بنیادیــن اشــخاص از جملــه مــدتدار شــدن کنشگریهــا در نهادهــا را فراهــم
آورد .بــر اســاس مــاده  10الیحــه ،اگــر « ...امتنــاع از ادامــه انجــام وظیفــه موجــب اختــال اساســی
در امــر نظــارت و محاســبه و فــوت منافــع عمومیشــود ،اجــرای وظیفــه بایــد ادامــه یافتــه و وجــود
تعــارض منافــع ،ضــرورت ادامــه مداخلــه و نتیجــه اقدامــات صورتگرفتــه بایــد در صورتجلســه قیــد
گــردد و بــه هیئــت مدیریــت تعــارض منافــع ذیربــط گــزارش شــود.»...
بــه ایــن ســان ،در الیحــه یادشــده بایــد بــه اصــل ســرعت در کنشگریهــای نهادهــا توجــه کــرد
کــه در تضمیــن منفعتهــای عمومــی نقشآفریــن اســت .بنــا بــر ایــن ،در پهنــه اداری نمیتــوان
مدیریــت تعــارض منافــع را دســتآویزی بــرای کنــار گــذاردن دیگــر اصــول و انجــام شایســته
وظیفههــای اداری بــه شــمار آورد.

بند دوم ـ شیوههای مدیریت تعارض منافع

کاهــش پیدایــش موقعیتهــای تعارضآمیــز و مدیریــت آن بــه اســتفاده از روشهــای متعــددی
وابســته اســت .شــماری از آنهــا جنبــه کنشمدارانــه دارنــد و دســتهای دیگــر از خصیصــه
واکنشمدارانــه برخوردارنــد .شــیوههای کنشمدارانــه اصــوالً پیــش از شــکلگیری وضعیتهــای
تعارضآمیــز یــا پیــش از کنشگــری در چنیــن وضعیتهایــی بــه کار گرفتــه میشــوند .روشهــای
واکنشمدارانــه پــس از کنشگــری در موقعیتهــای پیشگفتــه و بــرای مقابلــه کــردن بــا کارگــزاران
نقضکننــده ضوابــط مربــوط بــه اجــرا درمیآینــد.
الف) مدیریت کنشمدارانه تعارض منافع
در فرآینــد مدیریــت تعــارض منافــع اصــوالً کنشهــا نقشــی توجهپذیــر دارنــد .ایــن کنشهــا همانــا
پیشگیــری از جــرم هســتند کــه شــامل مجموعـهای از کنشهــای فردمدارانــه و موقعیتمدارانــه میشــوند
کــه بــا هســتاری ناقهرآمیــز پیــش از بــه وجــود آمــدن وضعیتهــای یادشــده یــا پــس از آن و پیــش از هــر
گونــه تصمیمگیــری ،دســتور دادن و اقــدام بــه کار میرونــد 1.در زمینــه مدیریــت تعــارض منافــع قاعدتـاً
شــیوههای پیشگیرانــه بــه دو شــکل تبلــور مییابنــد .یکــم ،ناظــر بــه شــکل ناگرفتــن وضعیتهــای
تعارضآمیــز اســت .در پرتــو ایــن روشهــا ،هــدف ،پیشگیــری از پیدایــش موقعیــت اســت تــا از ایــن
رهگــذر ،کارگــزاران در وضعیــت تعارضآمیــز قــرار نگیرنــد یــا اساسـاً ایــن وضعیــت پدیــد نیایــد .دوم ،ناظــر
بــه کنشگــری نکــردن در ایــن موقعیتهاســت .بــر ایــن اســاس ،بــا وجــود پیدایــش وضعیــت اصــوالً بــه
پیشگیــری از اقــدام در ایــن موقعیــت توجــه میشــود .آشــکار اســت کــه ایــن گونــه پیشگیــری ،ناظــر
بــه رفتارهایــی مجرمانــه اســت کــه در ایــن زمینــه پیشبینــی شــده اســت.
 .1نیازپور ،امیرحسن ،پیشگیری از جرم ،تهران :دادگستر ،چاپ نخست ،1400 ،ص .15
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.1کنشهای فردمدارانه
در ایــن پهنــه اصــوالً از مجموعــه روشهــای ناکیفــری بــرای هنجارمنــد ســاختن اشــخاص و
گرایــش نایافتــن آنــان بــه ســوی بــزهکاری اســتفاده میشــود .بنــا بــر ایــن ،شــیوههای یادشــده،
ناظــر بــر جامعهپذیرســازی اشــخاص هســتند و در زمینــه ارتــکاب نایافتــن جرمهــای مرتبــط بــا
موقعیتهــای تعارضآمیــز بــه کار میآینــد .برجســتهترین آنهــا آمــوزش رفتارنامههــای حرفــهای
اســت .ایــن رفتارنامههــا کــه اصــوالً شــامل مجموعــهای از موازیــن و معیارهــای اخالقــی بــرای
چگونگــی کنشگــری در قلمــرو حرف ـهای هســتند ،شــخصیت اشــخاص را در راســتای ســازمانپذیری
و پیــروی از هنجارهــای مربــوط بــه آن حرفــه میپروراننــد .آمــوزش کارگــزاران نســبت بــه چگونگــی
کنشگــری و رعایــت ضوابــط رفتــاری ماننــد نپذیرفتــن هدیــه یــا امتیــاز از آن جملــه اســت.
عــاوه بــر ایــن ،فرهنگســازی و ارتقــای ســطح آگاهیهــای عمومــی میتوانــد در اجتماعــی
شــدن اشــخاص و نــوع رفتــار جامعــه در زمینههــای مختلــف از جملــه نســبت بــه تعــارض منافــع
و چگونگــی کنشگــری بــه عنــوان کارگــزار دولتــی و عمومــی نقشآفریــن باشــد .بنــا بــر ایــن،
بهکارگیــری شــیوههای فرهنگســاز مثــل نمایــان ســاختن میــزان زیانهــای برآمــده از رفتارهــای
تعارضآمیــز در محیطهــای اداری و کاهــش اعتمــاد عمومــی میتوانــد بــه پیشگیــری فردمدارانــه
1
از ارتــکاب جرمهــای مرتبــط بــا آن موقعیتهــا بیانجامــد.
در ایــن الیحــه بــه ایــن گونــه پیشگیــری از رهگــذر مــاده  4توجــه شــده و شــورای عالــی نظــارت
بــر تعــارض منافــع وظیفــه یافتــه اســت تــا در زمینــه « ...فرهنگســازی[ ...و] آموزشهــای مرتبــط»...
سیاســتگذاری کنــد .ایــن تکلیــف ،جنبــهای برجســته از پیشگیــری یادشــده اســت کــه میتوانــد
در هنجارمنــد ســاختن کارگــزاران اثرگــذار باشــد.
.2کنشهای موقعیتمدارانه
گونــه دیگــر ،ناظــر بــر وضعیتهــای پیشجنایــی اســت .ایــن وضعیتهــا همــان وضعیــت پیــش
از ارتــکاب جرمنــد کــه فرصــت مناســب را بــرای نقــض هنجارهــای کیفــری پدیــد میآورنــد 2.در
ایــن زمینــه اصــوالً وضعیتهــا بــه دو شــکل تبلــور مییابنــد .یکــم اینکــه برخــی وضعیتهــا،
اســباب پیدایــش آن موقعیتهــا را ایجــاد میکننــد .آنهــا پیشموقعیتهاینــد کــه بــه صورتهــای
مختلــف ماننــد دریافــت هدیــه یــا مســاعدت مالــی ،کارگــزاران را در وضعیتهــای تعارضآمیــز قــرار
میدهنــد .دوم اینکــه پیدایــش ایــن وضعیتهــا زمینــه ارتــکاب دیگــر جرمهــا بــه ویــژه فســاد
 .1جندلــی ،منــون ،درآمــدی بــر پیشگیــری از جــرم ،ترجمــه و تحقیــق :شــهرام ابراهیمــی ،تهــران :میــزان ،چــاپ نخســت،
 ،1393ص .63
 .2محمد نسل ،غالمرضا (ترجمه و تحقیق) ،مبانی پیشگیری از جرم ،تهران :میزان ،چاپ نخست ،1391 ،ص .56
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اداری و مالــی را فراهــم مـیآورد .بنــا بــر ایــن ،در پهنــه پیشگیــری یادشــده ،از روشهــای متعــددی
بــرای کاهــش فرصتهــای مناســب از رهگــذر دشــوار کــردن فرآینــد ارتــکاب بــزهکاری ،افزایــش
هزینههــای مجرمانــه و کاهــش جاذبــه آمــاج جــرم اســتفاده میشــود.
در الیحــه پیشگفتــه بــه دو صــورت بــه ایــن نــوع پیشگیــری توجــه شــده اســت .صــورت
یکــم ،ناظــر بــر پیشگیــری از پیدایــش وضعیتهــای تعارضآمیــز اســت .افزایــش نظــارت و بازرســی
میتوانــد شــیوهای مناســب در ایــن زمینــه بــه شــمار آیــد کــه از رهگــذر مــاده  5مــدار توجــه
قــرار گرفتــه اســت .صــورت دوم ،مدیریــت تعــارض منافــع و دور شــدن اشــخاص از آن اســت کــه در
پیشگیــری از وقــوع فســاد اداری و مالــی یــا ســوء اســتفاده از قــدرت نقشآفریــن اســت.
ب) مدیریت واکنشمدارانه تعارض منافع
الیحــه یادشــده بــرای مدیریــت تعــارض منافــع و تضمیــن حقــوق جامعــه در ایــن زمینــه از
رهگــذر بخــش چهــارم ،ضمانــت اجــرا را پیشبینــی کــرده اســت .دســتهای از آنهــا جنبــه اداری
و مدنــی دارنــد و شــمار دیگــری از آنهــا از هســتاری کیفــری برخوردارنــد .بــه هــر رو ،شناســایی
ایــن واکنشهــا ،اســباب حمایــت از ارزشهــای اساســی در ایــن زمینــه و بازداشــتن اشــخاص از
کنشگــری در موقعیتهــای تعــارض منافــع و در واقــع ،اســتفاده از راهبــرد مقابلــه بــا رفتارهــای
آسیبرســان بــه منفعتهــای همــگان را فراهــم مــیآورد.
 .1واکنشهای اداری و مدنی
ضمانتهــای اجرایــی اداری و مدنــی از جملــه پاســخهای پیشبینیشــده بــرای نقــض بایدهــا و
نبایدهــای مربــوط بــه مدیریــت تعــارض منافــع بــه شــمار میرونــد .بــر اســاس مــاده  ،36کنشگــری
اشــخاص مشــمول در صــورت بــودن تعــارض منافــع موجــب بهکارگیــری واکنشهــای اداری را
فراهــم میســازد کــه در بندهــای «ج» تــا «ی» مــاده  9قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری ()1372
پیشبینــی شــده اســت .بنــا بــر ایــن« ،کســر حقــوق و مزایــا حداکثــر تــا یــک ســوم از یــک مــاه تــا
یــک ســال ،انفصــال موقــت از یــک مــاه تــا یــک ســال ،بازخریــد خدمــت و اخــراج از محــل خدمــت»...
از جملــه واکنشهــای ناظــر بــه ایــن بــزه اداری اســت .عــاوه بــر ایــن ،در الیحــه یادشــده ،از رهگــذر
مــاده  35بــرای ناقضــان ضوابــط مربــوط بــه مدیریــت تعــارض منافــع مســئولیت مدنــی نیــز شناســایی
شــده اســت .بــه موجــب آن ،کنشگــری در صــورت بــودن وضعیــت تعــارض منافــع ...« ،مســئولیت
جبــران کلیــه خســارات وارده بــه اشــخاص و اســترداد منافــع حاصلــه »...را بــه بــار مـیآورد.
بنــا بــر ایــن ،کارگــزاران نقضکننــده ایــن هنجارهــا مســئولیت مدنــی دارنــد و بایــد زیانهــا را
جبــران کننــد .در پرتــو مــاده یادشــده ،ضمانــت اجــرای بیاعتبــاری کنشگــری در صــورت بــودن
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تعــارض منافــع نیــز شناســایی شــده اســت .مطابــق مــاده یادشــده ...« ،درخواســت اعــام بیاعتبــاری
تــا یــک ســال از تاریــخ مشــاوره ،تصمیــم یــا اقــدام »...پذیرفتــه شــده و قاعدت ـاً بــه اعتبــار نداشــتن
کنشگــری انجامشــده میانجامــد.
 .2واکنشهای کیفری
در ایــن الیحــه ،بــرای حمایــت کیفــری از مجموعــه هنجارهــا و ارزشهــای اساســی مربــوط بــه
مدیریــت تعــارض منافــع جرمانــگاری نیــز صــورت گرفتــه اســت .بــر اســاس مــاده  ،37آن گاه کــه
اشــخاص مشــمول در موقعیــت تعــارض منافــع بــه تصمیمگیــری و اقــدام دســت بزننــد ،نقــض شــدن
ضوابــط مدیریــت تعــارض منافــع را گــزارش ندهنــد و پیــش از بــه ســر آمــدن محدودیتهــای زمانــی
پــس از بازنشســته شــدن یــا پایــان پذیرفتــن دوره خدمــت همکاریهــای تعارضآمیــز را در پیــش
گیرنــد ،شایســته ســرزنش اداری ،مدنــی و کیفــری پنداشــته شــدهاند .افــزون بــر ایــن ،مطابــق مــاده
 ،38ارتــکاب شــماری از کنشگریهــا در موقعیتهــای تعارضآمیــز آشــکارا جرمانــگاری شــده و
شایســته کیفــر زنــدان یــا مجــازات مالــی شــدتیافته بــه شــمار آمــده اســت .بــر اســاس ایــن مــاده،
« ...دریافــت هــر گونــه وجــه ،امتیــاز یــا تســهیالت ،تخفیــف ،کمــک ،مســاعدت ،...پرداخــت یــا اعطــای
امتیــاز از منابــع دولتــی یــا عمومــی ،»...رفتــاری مجرمانــه شناســایی شــده اســت.
بــه ایــن ترتیــب ،در چارچــوب ایــن الیحــه ،کنشگــری در وضعیــت تعارضآمیــز جرمانــگاری
شــده اســت تــا از ایــن رهگــذر ،زمینههــای بازدارندگــی و زیانبــار نشــان دادن جــرم در فرآینــد
حســابگری کیفــری فراهــم آیــد .بــه هــر رو ،در پرتــو آموزههــای کیفــری ،شــماری از بــزهکاران
احتمالــی پیــش از وقــوع رفتارهــای مجرمانــه ،هزینــه و ســودهای برآمــده از بــزهکاری را ســنجش
میکننــد و در صــورت فایــده داشــتن ،بــرای ارتــکاب آن گام برمیدارنــد.
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نتیجهگیری
سیاســت جنایــی ،مجموعــهای از کنشهــا و واکنشهــای دولتــی و اجتماعــی را بــرای مهــار
پدیــده مجرمانــه دربرمیگیــرد .در ایــن پهنــه اصــوالً از همــه ظرفیتهــا بــرای حمایــت از ارزشهــای
اساســی اجتماعــی و رفتارهــای نقضکننــده آنهــا اســتفاده میشــود 1.کنشگــری در وضعیتهــای
تعارضآمیــز از جملــه موضوعهایــی اســت کــه سیاســتگذاران جنایــی دربــاره آن تدبیراندیشــی و
تصمیمگیــری میکننــد تــا از ایــن رهگــذر ،شــمار فســاد اداری و مالــی و دیگــر بزهکاریهــای مرتبــط
کاهــش یابــد .بــا ارتــکاب ایــن نــوع رفتارهــا ،ارزشهــای ناظــر بــر نظــام مدیریــت و اداری ،نظــم ،امنیت
و اعتمــاد عمومــی دچــار چالشهایــی گســترده میشــود .بــه همیــن دلیــل ،در سیاســت جنایــی
ایــران ،الیحـهای ویــژه بــرای پیشگیــری از تعــارض منافــع یــا کاهــش ســطح اثرگــذاری آن بــر فســاد
اداری و مالــی تدویــن و پــس از تصویــب در هیئــت دولــت بــه مجلــس شــورای اســامی فرســتاده شــد.
ایــن سیاس ـتگذاری میتوانــد در تضمیــن منفعتهــای عمومــی در عرصــه اداری مدیریتــی و کاهــش
نقــش گرایشهــا و منفعتهــای شــخصمدارانه در کنشگــری کارگــزاران اثرگــذار باشــد.
بــا وجــود ایــن ،بــه نظــر میرســد توجــه بــه شــماری پیشــنهاد میتوانــد بــه تقویــت ایــن الیحــه و
همســاز شــدن شــیوههای پیشگیرانــه و مدیریتکننــده وضعیتهــای تعارضآمیــز بــا یافتههــای
حقوقــی و جرمشناســانه بیانجامــد .یکــم ،ســرعت بخشــیدن بــه فرآینــد بررســی الیحــه یادشــده اســت.
بــا اینکــه مدتهاســت ایــن الیحــه بــه مجلــس شــورای اســامی فرســتاده شــده اســت ،هنــوز در
انتظــار بررســی نهایــی و تصویــب قــرار دارد .دوم ،هنجارگــذاری درون ســازمانهای مشــمول ایــن
وضعیــت اســت .از ایــن رو ،تهیــه و ابــاغ بخشنامــه از ســوی دســتگاههای مشــمول ایــن وضعیــت
میتوانــد تــا انــدازهای در آشــنا ســاختن مجموعــه کارگــزاران بــا چگونگــی مدیریــت تعــارض منافــع و
رعایــت ضوابــط مربــوط و نیــز پیشگیــری از فســاد ادارای مالــی اثرگــذار باشــد .ســوم ،فرهنگســازی
اســت .بــه هــر رو ،افزایــش ســطح آگاهیهــای عمومــی در جامعــه و میــان کارگــزاران اداری و مدیریتــی
در جنبههــای مختلــف آن و ســودهای برآمــده از مدیریــت موقعیتهــای تعارضآمیــز میتوانــد در
پاییــن آمــدن شــمار ایــن پدیــده نقــش داشــته باشــد .برگــزاری همایشهــای علمــی یــا دورههــای
آموزشــی در دوران خدمــت کارگــزاران از جملــه ســازوکارهای مناســب بــرای فرهنگســازی و آمــوزش
بــه شــمار میرونــد.
چهــارم ،تقویــت مشــارکت نهادهــای اجتماعــی اســت .ایــن بخــش از جامعــه دارای ظرفیــت
سرشــاری بــرای مهــار پدیــده مجرمانــه و مدیریــت تعــارض منافــع اســت .بنــا بــر ایــن ،افزایــش
میــزان نقــش ایــن نهادهــا در ایــن زمینــه میتوانــد بــه اثربخشتــر کــردن تدبیرهــای اندیشیدهشــده
 .1بــرای آگاهــی بیشتــر نــک :الزرژ ،کریســتین ،درآمــدی بــر سیاســت جنایــی ،ترجمــه :علیحســین نجفــی ابرندآبــادی،
تهــران :میــزان ،چــاپ نهــم.1400 ،
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بیانجامــد .ایــن الیحــه تــا انــدازهای بــه ایــن جنبــه از سیاســت جنایــی توجــه کــرده ،امــا تقویــت آن،
بایــدی انکارناپذیــر اســت .پنجــم ،افزایــش میــزان شفافســازی اســت .در زمینــه مهــار فســاد اداری
و مالــی و مدیریــت وضعیتهــای تعارضآمیــز ،شفافســازی نقشــی توجهپذیــر دارد .بــه همیــن
دلیــل ،نظــارت بــر دســتگاههای مشــمول بــرای شفافســازی و پاســخگو بــودن بــه آن اهمیــت
بســیاری دارد .در ایــن زمینــه ،نهادهــای دولتــی ماننــد ســازمان بازرســی کل کشــور و رســانهها
میتواننــد از رهگــذر افشــاگری در شیشــهای کــردن کنشگریهــا و پیشگیــری از پیدایــش ایــن
وضعیتهــا و اقــدام ناکــردن کارگــزاران اثرگــذار باشــند.
بــه هــر رو ،تعــارض منافــع از مؤلفههــای نقشآفریــن در ارتــکاب فســاد اداری و مالــی و رفتارهــای
مجرمان ـهای اســت کــه آســیبهای متعــددی بــه نظــام اداری و مدیریتــی وارد میســازد .از ایــن رو،
نهادهــای کارگــزار در زمینــه پیشگیــری از جــرم بــه ویــژه شــورای عالــی پیشگیــری از وقــوع جــرم
و کارگروههــای ارتقــای ســامت نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد بایــد از رهگــذر تهیــه و تدویــن برنامــه
راهبــردی و عملیاتــی پیشگیرانــه در راســتای کاهــش شــمار آن گام بردارنــد.
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قلمرو شــمول و اســتثنائات قانون مدیریت خدمات کشــوری
و قانــون کار :چالشهــا و راهکارها
مجتبی همتی *
چکیده

در نظــام اســتخدامی ایــران ،عــاوه بــر حاکمیــت دو قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری (بــرای
بخــش دولتــی) و قانــون کار (بــرای بخــش خصوصــی) ،بــا انــواع نظامهــای اســتخدامی خــاص روب ـهرو
هســتیم کــه پرسـشهای متعــددی را مطــرح میســازد :قلمــرو شــمول ایــن دو قانــون عــام و اســتثنائات
آنهــا چیســت؟ از جهــت قلمــرو شــمول چــه نســبتی بیــن آنهــا برقــرار اســت؟ نســبت ایــن دو قانــون
بــا حوزههــای مستثنیشــده چگونــه اســت و از منظــر عدالــت و کارآیــی ،چــه آســیبهایی در نظــام
اســتخدامی ایــران وجــود دارد؟
خ بگویــد .برآینــد
ایــن نوشــتار میکوشــد بــه صــورت توصیفــی و تحلیلــی بــه ایــن پرس ـشها پاس ـ 
مقالــه ایــن اســت کــه نظامهــای اســتخدامی خــاص کــه مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات نیســتند،
بایــد بــا در نظــر گرفتــن دالیــل موجــه و عقالنــی در مــاده  117ایــن قانــون تصریــح شــوند ،نــه اینکــه
بــه موجــب مقــررات داخلــی ســازمانها ،از شــمول قانــون مدیریــت خدمــات مســتثنی شــوند .نکتــه دوم
آن اســت کــه مســتثنی شــدن کارگاههــای کوچــک کمتــر از ده نفــر از قانــون کار لغــو شــود .نکتــه ســوم،
مبنــا و نــرخ حــق بیمــه ،کســور بازنشســتگی ،حداقــل حقــوق و مزایــای مشــمول کســر حــق بیمــه،
کســور بازنشســتگی و حداقــل حقــوق در همــه انــواع نظامهــای اســتخدامی عــام و خــاص بایــد یکســان
تعییــن شــوند تــا ضمــن تحقــق عدالــت اجتماعــی و اســتخدامی ،بــرای صندوقهــای بازنشســتگی چالش
ایجــاد نشــود .نکتــه چهــارم ایــن اســت کــه مقــررات اســتخدامی قانــون اســتخدام کشــوری کــه مغایــر
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نیســت ،بایــدروزآمــد گــردد و در قانــون مدیریــت خدمــات گنجانــده
شــود .در ایــن صــورت ،قانــون عــام و جامــع اســتخدامی در بخــش عمومــی و دولتــی خواهیــم داشــت.
کلیدواژهها :قلمرو شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری ،قلمرو شمول و استثنائات قانون کار،
عدالت اجتماعی ،کارآمدی ،اثربخشی.

* .استا دیار گروه حقوق عمومی ،دانشگاه علوم قضایی و خدمات دا دگستری ،تهران ،ایران ( .نویسنده مسئول)
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خدمات کشوری و قانون کار :چالشها و راهکارها

مقدمه

مدیریــت مطلــوب امــور عمومــی و خدمــات عمومــی امــروزه بحــث «بِهزمــامداری اداری» یــا
«حکمروایــی مطلــوب اداری» را مطــرح کــرده اســت« :بِهزمــامداری ،مشــارکتی شــفاف و پاســخگو،
کارآمــد و برابــر اســت و حاکمیــت قانــون و عدالــت برابــر را بــر اســاس قانــون ترویــج میکنــد.
بِهزمــامداری تضمیــن میکنــد کــه اولویتهــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی مبتنــی بــر
یــک اجمــاع گســترده در جامعــه بــوده و صــدای فقیرتریــن و آســیبپذیرترین افــراد در فرآینــد
تصمیمگیــری در طــول تخصیــص منابــع توســعه شــنیده شــود 1».بــدون شــفافیت و اطالعــات هیــچ
گفتوگویــی بیــن شــهروندان و حکومــت وجــود نــدارد و فســاد و ســوء اســتفاده از قــدرت میتوانــد
بــدون چالــش اتفــاق بیافتــد .از ایــن رو ،شــفافیت و اطالعــات میتوانــد بــه عنــوان مانعــی فــراروی
2
فســاد و عامــل حمایتــی بــرای زمــامداری پاســخگو عمــل کنــد.
نهادهــای عمومــی از طریــق حفــظ قانــون و نظــم در خدمــت مــردم هســتند .از ایــن رو ،مقامــات
عمومــی بایــد در قبــال اقدامــات خودشــان ،از نظــر سیاســی و مالــی پاس ـخگو باشــند .پــس مفهــوم
پاس ـخگویی کام ـ ً
ا بــا مفهــوم حاکمیــت قانــون مرتبــط اســت .پیگیــری منافــع اقتصــادی فــردی در
یــک موضــوع تخییــری ،مطابــق بــا حاکمیــت قانــون نخواهــد بــود .نقطــه کلیــدی ،جلوگیــری از فســاد
و ســوء اســتفاده بعــدی از منابــع بــه همــراه اســتفاده کارآمــد از منابــع موجــود اســت .فســاد تنهــا
یــک عمــل کیفــری نیســت ،بلکــه اســتفاده ناکارآمــد (ســوء اســتفاده) از منابــع عمومــی هــم بــه شــمار
3
مـیرود.
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــا هــدف تحقــق حکمرانــی خــوب اداری تدویــن شــده بــود.
ایــن قانــون را میتــوان بــه لحــاظ ماهــوی بــه ســه قســمت تقســیم کــرد :یــک قســمت از ایــن قانــون
بــه نحــوه مدیریــت امــور عمومــی مربــوط اســت کــه از جملــه در فصلهــای دوم ،چهــارم ،پنجــم
و چهاردهــم آمــده اســت و بایــد متناســب بــا تحــوالت سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و
فنــاوری و در راســتای کارآمــدی و اثربخشــی اصــاح شــوند کــه از موضــوع مقالــه حاضــر خــارج اســت.
قســمت دوم بــه حقــوق شــهروندی مربــوط اســت کــه بســیار ناقــص اســت و بایــد بــا الهــام از مقرراتــی
چــون مصوبــه شــورای عالــی اداری در خصــوص حقــوق شــهروندی در نظــام اداری تکمیــل شــود.
1-United Nations Development Program, Governance for Sustainable Human Development, A United Nations Development Program Policy Document, 1997, p. 3

 .2همتی ،مجتبی ،حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشر ،تهران :خرسندی ،1393 ،ص .130
3-Koch, Ida Elisabeth, “Good Governance and The Implementation of Economic, Social and Cultural Rights”, in:
Hans_Otto Sano, Gudmundur Alfredsson and Robin Clapp, Human Rights and Good Governance, Martinus Nijhoff
Publishers, 2002, p. 89
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قســمت دیگــر ،بــه نظــام اســتخدامی و تأمیــن اجتماعــی مربــوط اســت .ایــن مــواد کــه قســمت عمــده
قانــون مدیریــت اســت ،بــه لحــاظ دسـتیابی بــه اهــداف مقــرر و نیــز تعییــن نســبت آن بــا قانــون کار
نیازمنــد بحــث و بررســی اســت کــه موضــوع مقالــه حاضــر اســت.
در نظــام حقوقــی ایــران ،شــاید در نــگاه اول ایــن گونــه بــه نظــر برســد کــه قانــون مدیریــت بــر
بخــش دولتــی و عمومــی و قانــون کار بــر بخــش خصوصــی حاکــم اســت و قلمــرو آن دو مشــخص
و شــفاف اســت .بــا ورود تخصصیتــر ،ابهامهــا و اشــکالها عیانتــر میشــود و ایــن پرســشها
مطــرح میگــردد کــه قلمــرو شــمول ایــن دو قانــون عــام و اســتثنائات آنهــا چیســت؟ از جهــت قلمــرو
شــمول چــه نســبتی بیــن آنهــا برقــرار اســت؟ نســبت ایــن دو قانــون بــا حوزههــای مستثنیشــده
چگونــه اســت و از منظــر عدالــت و کارآیــی ،چــه آســیبهایی در نظــام اســتخدامی ایــران وجــود دارد؟
هــدف ایــن مقالــه ،پاس ـخگویی بــه ایــن پرس ـشها بــه صــورت توصیفــی و تحلیلــی اســت .ابتــدا
بــه قلمــرو شــمول ایــن قوانیــن و ســپس بــه اســتثنائات هــر دو و در نهایــت بــه نســبت ایــن دو قانــون
بــه لحــاظ قلمــرو میپردازیــم .قوانیــن و مقــررات اســتخدامی بــه صــورت مســتقیم بــر حــوزه تأمیــن
اجتماعــی و صندوقهــای بازنشســتگی اثرگــذار اســت و اصــاح و بازنگــری قانــون مدیریــت خدمــات
هــم از جملــه دغدغههــای دولتهــا ،مجلــس و جامعــه حقوقــی بــوده و هســت .پرداختــن بــه ایــن
مســائل هــم اهمیــت موضــوع را نشــان میدهــد و هــم بــا تشــریح مســتدل مســائل و ارائــه راهکارهــای
پیشــنهادی ،بــه تصمیمگیــری بهتــر تصمیمگیــران کمــک اساســی میکنــد.

گفتار اول ـ قلمرو شمول قانون مدیریت و قانون کار
در این بحث به قلمرو شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار میپردازیم:

بند اول ـ قلمرو شمول قانون مدیریت خدمات کشوری

سیاســت کلــی خدمــات کشــوری آن اســت کــه ایــن قانــون شــامل همــه کارمنــدان دســتگاههای
اجرایــی کشــور شــود و از تنــوع قوانیــن و مقــررات اســتخدامی و تبعیــض جلوگیــری بــه عمــل آیــد،
مگــر در مــواردی کــه برخــی از ســازمانها بــه دلیــل سیاســی یــا فنــی یــا بنــا بــه مقتضیــات خــاص
خــود از شــمول آن خــارج هســتند 1.کارکنــان دولــت وظایــف متفاوتــی دارنــد و همگــی از نظــر رابطــه
حقوقــی و قانونــی بــا دولــت در وضــع یکســانی نیســتند .گروهــی از آنــان در بخشهایــی انجــام
وظیفــه میکننــد کــه بــه صورتــی ،اعمــال حاکمیــت دولــت شــمرده میشــود .گــروه دیگــر بــه
ـدی نــام دارنــد .بــا ایــن وصــف ،مشــکل اساســی در تقســیم
فعالیتهایــی مشــغولند کــه اعمــال تصـ ّ
 .1طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری تطبیقی ،تهران :ســمت ،1387 ،ص .175
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فعالیتهــا و وظایــف کارکنــان دولــت و نــوع مشــاغل آنــان نیســت .اشــکال از آن جــا ناشــی میشــود
کــه رابطــه اســتخدامی همــه افــرادی کــه از صنــدوق دولــت حقــوق میگیرنــد ،تابــع مقــررات یکســانی
نیســت .گــروه بســیاری از آنــان تابــع قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و گــروه بــزرگ دیگــری تابــع
ی هســتند .در کنــار ایــن دو دســته کــه
قوانیــن اســتخدامی مربــوط بــه نیروهــای نظامــی و انتظام ـ 
عمدهتریــن بخــش کارکنــان دولــت را تشــکیل میدهنــد ،گروههــای دیگــری هســتند کــه تابــع
1
مقــررات اســتخدامی جداگانهانــد.
در زمــان تهیــه و تنظیــم پیشنویــس الیحــه مدیریــت خدمــات کشــوری و قبــل از آنکــه ایــن
الیحــه جامــه قانــون بــر تــن کنــد ،قــرار بــود همــه دســتگاههای اجرایــی کشــور بــدون هیــچ اســتثنایی
مشــمول مقــررات ایــن قانــون باشــند 2.بــر اســاس مــاده  117قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری،
«کلیــه دســتگاههای اجرایــی بــه اســتثنای ...مشــمول مقــررات ایــن قانــون میشــوند».
بــر اســاس مــاده  5آن قانــون ،همــه وزارتخانههــا ،مؤسســات دولتــی ،مؤسســات یــا نهادهــای
عمومــی غیــر دولتــی ،شــرکتهای دولتــی و همــه دســتگاههایی کــه شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم
ذکــر یــا تصریــح نــام اســت ،از قبیــل شــرکت ملــی نفــت ایــران ،ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع
ایــران ،بانــک مرکــزی ،بانکهــا و بیمههــای دولتــی ،دســتگاه اجرایــی نامیــده میشــوند.
بــا توجــه بــه تعریــف مــاده  5قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و مفهــوم وســیعی کــه اصطــاح
«دســتگاه اجرایــی» از نظــر ایــن قانــون دارد و شــامل مؤسســات دولتــی و عمومــی غیــر دولتــی
هــم میشــود ،میتــوان گفــت هــر کســی کــه بــه موجــب حکــم یــا قــرارداد بــه خدمــت یــک
دســتگاه حکومتــی جمهــوری اســامی پذیرفتــه شــود ،کارمنــد محســوب میشــود .از ایــن نظــر،
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری را بایــد قانــون مــادر و بنیادیــن ناظــر بــر اســتخدام در دســتگاههای
دولتــی (دولــت بــه مفهــوم عــام) محســوب کــرد .در نتیجــه ،اگــر فــردی ،کارمنــد دســتگاه اجرایــی
باشــد ،طبــق مــاده  117ایــن قانــون ،اصــل بــر ایــن اســت کــه مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات
3
کشــوری اســت و مســتثنیات آن در مــواردی اســت کــه در قانــون تصریــح شــده باشــد.
گفتنــی اســت کــه اگــر فــردی بــر اســاس قوانیــن اســتخدام کشــوری بــه خدمــت یکــی از
دســتگاههای اجرایــی از جملــه شــرکت دولتــی درآمــده باشــد ،بــا خصوصــی شــدن شــرکتهای
4
دولتــی ســابق ،حقــوق و تکالیــف کارفرمــای دولتــی بــه کارفرمــای خصوصــی جدیــد انتقــال مییابــد
و روابــط کار بعــد از خصوصیســازی آن شــرکتها ،تابــع قانــون کار خواهــد بــود.
 .1عراقی ،سید عزتالله ،حقوق کار ،تهران :سمت ،چاپ پانزدهم ،1393 ،ج  ،1ص .151
 .2موسیزاده ،ابراهیم ،حقوق اداری ،تهران :دادگستر ،چاپ اول ،1391 ،ص .383

 .3رفیعی ،احمد ،حقوق کار (دفتر یکم) ،تهران :نگاه بینه ،چاپ اول ،1392 ،ص .97
 .4دادنامه شماره  9309970955400408مورخ  1393/03/24شعبه  18دیوان عدالت اداری.
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بــا توجــه بــه مــواد  52 ،45و  124و تبصــره مــاده  32قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری میتــوان
کارکنــان دســتگاههای اجرایــی را در یکــی از ایــن دو دســته قــرار داد :دســته اول ،کارمنــد دســتگاه
اجرایــی کــه رســمی یــا پیمانــی یــا قــراردادی(کار ســاعتی یــا کار معیــن موضــوع تبصــره مــاده 32
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری) باشــند و مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری هســتند
و رســیدگی بــه شــکایات اســتخدامی آنهــا در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت .دســته دوم،
کارگــران موضــوع مــاده  124قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری کــه مشــمول قانــون کارند و رســیدگی
بــه شــکایات اســتخدامی آنهــا ابتــدا در صالحیــت نهادهــای حــل اختــاف کارگــری و کارفرمایــی
(هیئــت تشــخیص و هیئــت حــل اختــاف) و ســپس در مقــام تجدیــد نظــر در صالحیــت دیــوان
عدالــت اداری اســت.
نکتــه قابــل ذکــر ،تبصــره مــاده  32قانــون یادشــده در خصــوص اســتخدام افــراد بــه صورت ســاعتی
و کار معیــن اســت کــه مقــرر مـیدارد« :دســتگاههای اجرایــی میتواننــد در شــرایط خــاص بــا تأییــد
ســازمان ،تــا ده درصــد پس ـتهای ســازمانی مصــوب ،بــدون تعهــد اســتخدامی و در ســقف اعتبــارات
مصــوب ،افــرادی را بــه صــورت ســاعتی یــا کار معیــن بــرای حداکثــر یــک ســال بــه کار گیرنــد».
چــون در حقــوق کار هــم قــرارداد کار معیــن وجــود دارد ،ممکــن اســت ایــن تردیــد ایجــاد شــود کــه
مســتخدمین مشــمول ایــن تبصــره ،مشــمول قانــون کار خواهنــد بــود.
بــا ایــن حــال ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری اعــام م ـیدارد« :نظــر بــه حکــم مقنــن در
مــاده  157قانــون کار ،مصــوب  1369/8/29مبنــی بــر صالحیــت هیئتهــای تشــخیص و حــل اختــاف
در رســیدگی بــه اختــاف فــردی میــان کارگــر و کارفرمــا کــه ناشــی از اجــرای قانــون کار ،قــرارداد
کارآمــوزی و موافقتنامههــای کارگاهــی یــا ســایر پیماننامههــای دســتهجمعی اســت ،اشــخاصی
کــه مطابــق مــاده  124قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،مصــوب  1386/7/8بــر اســاس قانــون
کار بــه کارگیــری میشــوند ،در صــورت بــروز اختــاف بــا کارفرمــا ،مرجــع صالــح بــرای رســیدگی
بــه شــکایات ،هیئتهــای تشــخیص و حــل اختــاف کارگــری و کارفرمایــی خواهــد بــود .از ایــن رو،
قبــل از رســیدگی بــه شــکایت در هیئتهــای مذکــور ،دیــوان عدالــت اداری ،صالحیــت رســیدگی بــه
شــکایات را نــدارد .بدیهــی اســت در ســایر مــوارد کــه اشــخاص مطابــق تبصــره ذیــل مــاده  32قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری ،مصــوب  1386/7/8بــه کارگیــری شــدهاند ،بــه لحــاظ عــدم شــمول قانــون
کار بــر روابــط آنهــا بــا ســازمان متبــوع ،هیئتهــای تشــخیص و حــل اختــاف کارگــری و کارفرمایــی
1
صالحیــت رســیدگی بــه شــکایات اشــخاص را ندارنــد».
رویکــرد دیــوان عدالــت اداری صحیــح اســت؛ چــون اگــر کارکنــان موضــوع تبصــره  32قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری مشــمول قانــون کار بودنــد ،نیــازی نبــود قانونگــذار در دو مــاده جداگانــه
بــه ایــن دو دســته از کارکنــان بپــردازد ،بــه ویــژه آنکــه بــرای درک نــوع رابطــه اســتخدامی بــا دولــت
 .1دادنامه شماره  336مورخ  1391/06/20هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
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یــا مؤسســات عمومــی ،متــن قــرارداد یــا حکــم اســتخدامی مــاک اســت.
بــر اســاس مــاده  ۱۸قانــون رســیدگی بــه تخلّفــات اداری (مصــوب ســال  ...« :)۱۳۷۲مشــموالن
قانــون کار از شــمول ایــن قانــون خــارج بــوده و تابــعمقــررات مربــوط بــه خــود خواهنــد بــود ».در
نتیجــه ،بــر مبنــای حکــم یادشــده ،مشــموالن قانــون کار علیاالطــاق از شــمول مقــررات قانــون
رســیدگی بــه تخلّفــات اداری خــارج هســتند .بنــا بــر ایـــن ،بخشنامــه شمـــاره ۲۶۷۴۵۱ـ۱۳۹۹/۵/۲۶
سـازمـــان اداری و اســتخدامی کشــور کــه متضمــن رســیدگی هیئــت رســیدگی بــه تخلّفــات اداری بــه
تخلّفــات افــرادی اســت کــه بــا قراردادهــای موضــوع قانــون کار در ســمتهای اداری یــا مدیریتــی
اشــتغال دارنــد ،خــاف قانــون و خــارج از حــدود اختیــار اســت 2.رســیدگی بــه شــکایت کارکنــان غیــر
مشــمول قانــون کار در دســتگاههای اجرایــی مبنــی بــر برخــورداری از مزایــای بازنشســتگی در مشــاغل
ســخت و زیــانآور نیــز در صالحیــت شــورای اداری و اســتخدامی اســت.
عــاوه بــر ایــن ،تشــریفات حاکــم بــر نحــوه اســتخدام هــم متفــاوت اســت :بــه کارگیــری نیــرو
در دســتگاههای اجرایــی چــه بــه صــورت قــراردادی (موضــوع تبصــره مــاده  32قانــون مدیریــت
خـــدمات کشــوری) و چــه بــه صــورت پیمانــی و رســمی (موضــوع مــاده  44قانــون یادشــده) ،مســتلزم
دریافــت مجــوز از ســازمان اداری و اســتخدامی اســت و هــر گونــه بــه کارگیــری نیــروی انســانی در
دســتگاههای اجرایــی خــارج از مجــوز اســتخدامی خــاف قانــون اســت 3.پــس بهکارگیــری کارمنــد
قــرارداد کار معیــن در دســتگاههای اجرایــی مســتلزم دریافــت تأییدیــه از ســازمان اداری و اســتخدامی
کشــور و حداکثــر تــا  10درصــد پسـتهای ســازمانی ،بــدون تعهــد اســتخدامی و در ســقف اعتبــارات
مصــوب اســت و صــرف اعــام نیــاز یــا بهکارگیــری فــرد از ســوی دســتگاه اجرایــی یــا انعقــاد قــرارداد
بــا وی بــدون رعایــت ایــن شــرایط و دریافــت مجــوز از ســازمان اداری و اســتخدامی ،حــق مکتســب
یــا مجــوزی بــرای کارمنــد محســوب شــدن فــرد و بــه تبــع آن ،صــدور شناســه کارمنــدی بــه وجــود
4
نم ـیآورد.
چــون کارمنــدان مشــمول تبصــره مـــاده  32قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــدون تعهــد
اســتخدامی ،بــه طــور موقــت و بــه صــورت ســاعتی یــا بــرای انجــام کار معیــن بــه کار گرفتــه میشــوند
و مســتخدم دســتگاه اجرایــی بــه موجــب مــاده  45قانــون یادشــده محســوب نمیشــوند ،از شــمول
مقــررات فصــل دهــم قانــون کــه مســتفاد از مــواد متعــدد آن ،مربــوط بــه ضوابــط پرداخــت حقــوق
و مزایــا بــه کارمنــدان اســتخدامی (رســمی و پیمانــی) مبتنــی بــر ارزشیابــی عوامــل شــغل و شــاغل
1

 .1رســتمی ،ولــی و ســمیرا اصغــری« ،مراجــع صالــح جهــت رســیدگی بــه شــکایات اســتخدامی در نظــام حقوقــی
ایــران (ابهامــات و راهکارهــا)» ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،ســال هفدهــم ،1394 ،شــماره  ،48ص .31

 .2دادنامه شماره ۱۳۲۵ـ ۱۳۲۴مورخ  1400/05/12هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .3رأی وحدت رویه شماره  9909970905811745مورخ  1399/11/18هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .4رأی وحدت رویه شماره  9909970905810524مورخ  1399/04/10هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
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اســت ،خــارج هســتند .پــس پرداختــی بــه آنهــا بــر اســاس مــاده  7قانــون یادشــده تابــع قــرارداد بــا
دســتگاه اجرایــی اســت .چــون بــه کارگیــری ایــن افــراد بــا تأییــد ســازمان اداری و اســتخدامی مجــاز
شــناخته شــده اســت ،ســازمان یادشــده میتوانــد بــا توجــه بــه اختیــارات حاصــل از مــاده  118قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری ،ضوابطــی را بــرای بــه کارگیــری و روش تعییــن حقــوق و مزایــای ایــن
1
افــراد تعییــن کنــد.
بهکارگیــری افــراد بازنشســته در دســتگاههای اجرایــی ،احــکام متفاوتــی از مســتخدمین شــاغل
در ایــن دســتگاهها دارد .احــکام متفــاوت حاکــم بــر بهکارگیــری افــراد بازنشســته نیــز ناشــی از حکــم
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری (مــاده  2)95و قانــون منــع بهکارگیــری بازنشســتگان کشــوری و
لشــکری در دســتگاههای اجرایــی (تبصــره  2مــاده واحــده) و احــکام مشــابه ایــن دو قانــون در قوانیــن
و مقــررات خــاص اســتخدامی اســت و قانــون کار بــر افــراد بازنشســته شــاغل در دســتگاههای اجرایــی
حاکــم نیســت.
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری را بــه لحــاظ ماهــوی بــه دو قســمت میتــوان تقســیم کــرد:
یــک قســمت از ایــن قانــون بــه مدیریــت و نحــوه اداره بخــش عمومــی ،ســاختار ســازمانی ،حــدود و
انــدازه دولــت ،تعییــن اهــداف ،راهبردهــا و تکنیکهــا در بخــش عمومــی مربــوط اســت کــه از جملــه
در فصلهــای دوم ،چهــارم ،پنجــم و چهاردهــم آمــده اســت .قســمت دیگــر بــه نظــام اســتخدامی و
تأمیــن اجتماعــی مربــوط اســت .مــوادی از ایــن قانــون کــه بــه نحــوه مدیریــت امــور عمومــی مربــوط
اســت ،بایــد متناســب بــا تحــوالت سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و فنــاوری و در راســتای
کارآمــدی و اثربخشــی اصــاح شــوند .مــواد و فصلهــای مربــوط بــه نظــام اســتخدامی کــه بــا حقــوق
کارمنــدان مرتبــط اســت ،بایــد از ثبــات و اســتحکام برخــوردار باشــند و الزمــه امــر آن اســت کــه
ایــن مــواد ابتــدا در راســتای تحقــق عدالــت اجتماعــی و اســتخدامی و رفــع تبعیــض استانداردســازی
شــوند تــا زمینــه تثبیــت آنهــا فراهــم شــود .در مقــام مقایســه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و
قانــون اســتخدام کشــوری ،مباحــث قانــون اســتخدام کشــوری خیلــی کاملتــر و مفصلتــر از قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری اســت .پــس الزم اســت مباحــث اســتخدامی قانــون اســتخدام کشــوری کــه
بــا قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مغایــر نیســت ،روزآمــد گــردد و در قانــون مدیریــت خدمــات
گنجانــده شــود .در ایــن صــورت ،قانــون عــام و جامــع اســتخدامی در بخــش عمومــی و دولتــی پدیــد
خواهــد آمــد.
اصــل کلــی و راهبــردی ایــن اســت کــه قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری بــر حــوزه عمومــی
و دولتــی حاکــم باشــد و مــوارد اســتثنا بــر شــمول ایــن قانــون بایــد متکــی بــر دالیــل موجــه و عقالنــی
 .1رأی وحدت رویه شماره  9610090905800598مورخ  1396/06/28هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .2ماده  95قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نسخ شد.
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باشــد و بــه صراحــت در خــود ایــن قانــون ذکــر شــود .در غیــر ایــن صــورت ،فلســفه وجــودی وضــع
آنکــه تأمیــن برابــری و رفــع تبعیــض از یــک طــرف و مدیریــت کارآمــد و اثربخــش امــور عمومــی از
طــرف دیگــر اســت ،زیــر ســؤال خواهــد رفــت.

بند دوم ـ قلمرو شمول قانون کار

هــر کارگــری کــه مشــمول تعریــف منــدرج در قانــون کار باشــد یعنــی کار خــود را بــه فرمــان
کارفرمــا در مقابــل دریافــت مــزد انجــام دهــد ،زیــر پوشــش قانــون کار قــرار خواهــد گرفــت .بــه عبــارت
دیگــر ،هــر کــس بــرای دیگــری و بــه امــر او کار کنــد ،اصــل بــر شــمول قانــون کار نســبت بــه اوســت و
هــر جــا قانــون دیگــری از نیــروی کار تابــع حمایــت نکنــد ،لزومـاً فــرد تحــت پوشــش قانــون کار خواهد
بــود .پــس در مقــام تردیــد ،الزم نیســت بــرای اثبــات شــمول قانــون کار بــر کارگــر تابــع دنبــال دلیــل
بگردیــم؛ چــون قانــون کار ،خودبهخــود ،دربرگیرنــده تمــام روابــط شــغلی مبتنــی بــر تبعیــت کارگــر از
ـرح در متــون قانونــی ،تحــت پوشــش دیگــر مقــررات
کارفرماســت ،مگــر آنکــه بــه دالیــل متقــن و مصـ ّ
1
اســتخدامی باشــد یــا موانعــی از شــمول قانــون کار نســبت بــه آن ممانعــت کنــد.
در خصــوص شــمول قانــون کار بــر روابــط کاری افــراد شــاغل در دســتگاههای اجرایــی ،بــه
داللــت مــاده  4قانــون اســتخدام کشــوری و مــاده  124قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،کارکنــان
دســتگاههای اجرایــی صرف ـاً در صورتــی کــه در مشــاغل کارگــری اعالمشــده از ناحیــه ســازمان اداری
2
و اســتخدامی کشــور مشــغول خدمــت باشــند ،مشــمول قانــون کار میشــوند.
ســؤالی کــه ممکــن اســت در ذهــن ایجــاد شــود ،ایــن اســت کــه آیــا روابــط کاری ایرانیــان خــارج از
کشــور نیــز تابــع قانــون کار ایــران اســت؟ پاســخ ایــن اســت کــه طبــق اصــل ســرزمینی بــودن قانــون،
3
روابــط کار در خــارج از کشــور ایــران ،تابــع قانــون کار ایــران نخواهــد بــود.
مــزد و مزایــای کارگرانــی کــه بــه صــورت نیمهوقــت یــا کمتــر از ســاعت قانونــی تعیینشــده
بــه کار اشــتغال دارنــد ،بــه نســبت ســاعتهای کار انجامشــده محاســبه و پرداخــت میشــود .پــس
کارگــران پارهوقــت نیــز مشــمول قانــون کار هســتند .اگــر شــخصی شــغل دولتــی یــا کار آزاد دارد و
بعــد از اتمــام کار اداری یــا شــغل اصلــی خــود ،بــه صــورت تماموقــت یــا پارهوقــت در مؤسســهای
شــاغل شــود ،مث ـ ً
ا کارمنــد دولــت در اوقــات بعــد از ظهــر یــا وکیــل دادگســتری عــاوه بــر شــغل
وکالــت بــه موجــب قــرارداد ،چنــد ســاعتی را بــرای شــرکتی کار کنــد ،آیــا در ســاعات کار کــردن،
 .1نــک :عراقــی ،پیشــین ،ص 150؛ رنجبــری ،ابوالفض ـل« ،بررســی وضعیــت اســتخدامی کارگــران شــاغل در بخــش
عمومــی» ،دانشــگاه تبریــز ،دوفصلنامــه فقــه و حقــوق اســامی ،ســال ســوم ،1391 ،شــماره  ،5ص 48؛ موحدیــان ،غالمرضــا،
حقــوق کار ،تهــران :فکرســازان ،چــاپ ششــم ،1392 ،ص .48
 .2رأی وحدت رویه شماره  9610090905800417مورخ  1396/05/03هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .3دادنامه شماره  9309970905200075مورخ  1393/03/25شعبه یک تجدید نظر دیوان عدالت اداری.
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مشــمول قانــون کار اســت یــا خیــر؟
در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت کــه کارمنــد دولــت ،خــارج از وقــت اداری (بــه جــز مشــاغل
درجشــده در اصــل  141قانــون اساســی) یــا افــراد بازنشســته در مؤسسـهای خصوصــی بــه صــورت غیــر
مســتمر اشــتغال داشــته باشــند ،ممنوعیــت قانونــی نــدارد و بــدون در نظــر داشــتن میــزان ســاعات
کار ،در زمــان کارکــرد مشــمول قانــون کار خواهنــد بــود 1.دیگــر شــاغالنی کــه مشــاغل دیگــری دارنــد،
مثــل وکیــل دادگســتری کــه عــاوه بــر اشــتغال بــه وکالــت دادگســتری ،ســاعاتی را در مؤسســه
خصوصــی اشــتغال دارد ،همیــن وضعیــت را دارنــد و اصلــی و فرعــی بــودن شــغل در مشــمول قانــون
2
کار شــدن یــا نشــدن اثــری نــدارد و همــه در قلمــرو قانــون کار قــرار میگیرنــد.
بــا توجــه بــه مــواد  5 ،1و  188قانــون کار روشــن اســت کــه ایــن قانــون بــه عنــوان قانــون عــام و
مــادر بــر همــه اشــخاصی حاکــم اســت کــه اطــاق عنــوان کارگــر بــر آنهــا صــادق باشــد (و مشــمول
قوانیــن خــاص و عــام اســتخدام کشــوری نباشــند یــا از شــمول کارگــران کارگاههــای خانوادگــی خــارج
باشــند) .هنــگام تردیــد در شــمول یافتــن یــا نیافتــن قانــون کار بــه شــخصی کــه کار تبعیتــی انجــام
میدهــد ،اصــل بــر شــمول و حاکمیــت مقــررات ایــن قانــون بــر وی خواهــد بــود و ایــن قانــون،
گســتردهترین چتــر حمایــت شــغلی از افــرادی اســت کــه بــرای دیگــری کار میکننــد و از حقــوق
3
اســتخدامی ایــن افــراد صیانــت میکنــد.
تابعیــت ایــران نیــز شــرط شــمول قانــون کار بــر کارگــران نیســت .پــس اتبــاع خارجــی دارای پروانه
کار شــاغل در ایــران نیــز کــه در خدمــت اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی یــا حقــوق خصوصــی
هســتند ،اگــر مشــمول مقــررات اســتخدامی خاصــی نباشــند ،هماننــد کارگــران شــاغل ایرانــی (در
مــدت اعتبــار پروانــه کارشــان) مشــمول قانــون کار شــناخته میشــوند .آنــان از مزایــای مقــرر در ایــن
قانــون بــه جــز مــواردی کــه بــه موجــب صریــح قانــون مســتثنی شــده باشــند ،برخــوردار خواهنــد
4
بــود.

 .1رویــه دســتگاههای اجرایــی و نهادهــای عمومــی خصوصــی (از جملــه دانشــگاههای آزاد و غیــر انتفاعــی) ایــن اســت کــه
بازنشســتگان شــاغل درآن دســتگاهها بــا ارائــه مــدارک بازنشســتگی یــا ارائــه ســند واریــزی بیمــه یــا کســور بازنشســتگی ،از
حکــم مــاده  148قانــون کار مبنــی بــر پرداخــت حــق بیمــه شــاغالن مشــمول قانــون توســط کارفرمایــان و کســور بازنشســتگی
معــاف میشــوند.
 .2موحدیان ،پیشین ،صص 61ـ.62
 .3رفیعی ،پیشین ،صص 97ـ.98
 .4رفیعی ،احمد ،قانون کار در نظم حقوق کنونی ،تهران :نگاه بینه ،چاپ دوم ،1396 ،ص .1371
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قلمــرو شــمول و اســتثنائات قانون مدیریت

خدمات کشوری و قانون کار :چالشها و راهکارها

گفتــار دوم ـ اســتثنائات (افــراد غیــر مشــمول) قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری و قانــون کار
در ایــن بخــش ،از اســتثنائات مشــترک هــر دو قانــون ،اســتثنائات خــاص قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری و اســتثنائات خــاص قانــون کار ســخن خواهیــم گفــت.

بند اول ـ استثنائات مشترک قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار

اســتثنائات قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و قانــون کار کــه مشــمول قوانیــن خــاص اســتخدامی
اســت و از شــمول هــر دو قانــون خــارج شــده اســت ،بــر اســاس مــاده  117قانــون مدیریــت و مــاده
 188قانــون کار عبارتنــد از:
الف) دستگاههای مستثنیشده
 .1نهادهــا ،مؤسســات ،تشــکیالت و ســازمانهایی کــه زیــر نظــر مســتقیم مقــام والیــت اداره
میشــوند
بــا توجــه بــه اصــل  57قانــون اساســی کــه همــه قــوای حاکــم در جمهــوری اســامی ایــران زیــر
نظــر والیــت مطلقــه امــر و امامــت امــت اعمــال میشــود ،منظــور از نهادهــا ،مؤسســات ،تشــکیالت
و ســازمانهای زیــر نظــر مســتقیم مقــام والیــت منــدرج در مــاده  117قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری ،کــدام نهادهــا و مؤسســات اســت؟ آیــا شــامل ســازمانهایی چــون صــدا و ســیما ،نیروهــای
مســلح و قــوه قضاییــه نیــز میشــود یــا صرفـاً دفترهــا و نهادهایــی اداری هســتد کــه بــه طــور مســتقیم
تحــت امــر ایشــان اداره میشــوند؟ بــه عبــارت بهتــر ،شــاخص اصلــی بــرای تفکیــک نهادهــای زیــر
نظــر مســتقیم مقــام والیــت از دیگــر نهادهــا و قــوای حاکــم منــدرج در اصــول  57و  110قانــون
اساســی کــدام اســت؟
بــه نظــر میرســد منظــور قانونگــذار از نهادهــا و تشــکیالت زیــر نظــر مســتقیم مقــام والی ـت،
صرفــاً شــامل نهادهــا ،ســازمانها و دســتگاههایی اداری میشــود کــه بــه طــور مســتقیم و بــدون
هیــچ واســطهای ،ترکیــب ،فعالیــت و عملکــرد آنهــا بــه موجــب صالحیــت و فرمــان اداری مقــام
والیــت ایجــاد میشــوند ،مثــل دفتــر رســیدگی بــه شــکایات مردمــی ،دفتــر بازرســی ویــژه رهبــری و
نهادهــای ایجادشــده در دفتــر رهبــری .پــس شــامل نهادهــا و ســازمانهای غیــر اداری نمیشــود .در
غیــر ایــن صــورت ،لزومــی نداشــت کــه قانونگــذار بــه نهادهایــی مثــل مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام ،نیروهــای نظامــی و انتظامــی و نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی کــه برخــی از آنهــا نهــاد انقالبــی
و وابســته بــه مقــام والیــت هســتند ،بــه طــور مســتقل تصریــح کنــد .از ایــن رو ،ایــن معیــار کــه هــر
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نهــادی کــه عالیتریــن مقــام آن بــه موجــب قانــون توســط مقــام معظــم رهبــری انتخــاب و تعییــن
میشــود ،آن نهــاد را بــه عنــوان نهــاد زیــر نظــر مســتقیم مقــام والیــت قــرار میدهــد ،معیــار درســتی
1
نخواهــد بــود.
 .2وزارت اطالعات
کارکنــان ایــن وزارتخانــه مشــمول قانــون اســتخدامی وزارت اطالعــات (مصــوب )1374/4/25
هســتند .حقــوق و مزایــای کارکنــان ایــن وزارتخانــه میتوانــد در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
تعییــن شــود.
 .3شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
چــون ســازوکار انتخــاب یــا انتصــاب اعضــای ایــن نهادهــا در قانــون اساســی مشــخص شــده،
طبیعــی اســت کــه اعضــای ایــن نهادهــا مشــمول مقــررات اســتخدامی قانــون مدیریــت کشــوری
نباشــند .البتــه اگــر اعضــای ایــن نهادهــا از محــل منابــع عمومــی حقــوق دریافــت میکننــد ،بایــد در
مــورد میــزان حقــوق و مزایــای آنهــا در قانــون تعییــن تکلیــف شــود کــه در مــاده  71قانــون نســبت
بــه حقــوق اعضــای شــورای نگهبــان بیــان شــده اســت .اگــر منظــور از ذکــر نــام ایــن نهادهــا در بخــش
مســتثنیات ،شــمول نیافتــن قانــون بــر کارکنــان آنهــا باشــد ،ایــن امــر پذیرفتنــی نیســت؛ چــون هیــچ
دلیــل و مبنــای حقوقــی بــرای شــمول نیافتــن قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــر کارکنــان ایــن
دســتگاهها وجــود نــدارد .پــس مســتثنی کــردن کارکنــان ایــن دســتگاهها بــا اصــول حقوقــی و هــدف
اصلــی در وضــع قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری تعــارض دارد .ایــن در حالــی اســتکــه کارکنــان
مجلــس شــورای اســامی کــه از نظــر شــکلی ،نهــادی شــبیه مجلــس خبــرگان اســت ،مشــمول قانــون
2
مدیریــت خدمــات کشــوری هســتند.
 .4نهادهای عمومی غیر دولتی
نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی بــا تعریــف منــدرج در مــاده  3قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
از شــمول ایــن قانــون مســتثنی شــدهاند .بــر اســاس ایــن مــاده ،واحــد ســازمانی مشــخصی اســت کــه
دارای اســتقالل حقوقــیاســت و بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی ایجــاد شــده اســت یــا میشــود
و بیــش از پنجــاه درصــد بودجــه ســاالنه آن از محــل منابــع غیــر دولتــی تأمیــن گــردد و عهــدهدار
وظایــفو خدماتــی اســت کــه جنبــه عمومــیدارد .مســتفاد از مفهــوم مخالــف ایــن مــاده آن اســت
کــه اگــر پنجــاه یــا بیــش از پنجــاه درصــد بودجــه آنهــا از محــل منابــع دولتــی تأمیــن شــود ،نهــاد
 .1موسیزاده ،پیشین ،صص 385ـ.386
 .2امامی ،محمد و کورش استوار سنگری ،حقوق اداری ،تهران :میزان ،چاپ نوزدهم ،1394 ،ج  ،1ص .222

253

قلمــرو شــمول و اســتثنائات قانون مدیریت

خدمات کشوری و قانون کار :چالشها و راهکارها

عمومــی غیــر دولتــی محســوب نمیشــود و مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری خواهنــد بــود.
بــه لحــاظ عملــی و روی ـهای ،نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی را بــه ســه دســته میتــوان تقســیم
کــرد :دســته اول ،مؤسســاتی هســتند کــه تابــع قوانیــن کلــی اســتخدام در ایــن زمینــه هســتند ،ماننــد
جمعیــت هــال احمــر کــه امــور اســتخدامی کارکنــان ثابــت و حقوقبگیــر آن تابــع قوانیــن و مقــررات
اســتخدام کشــوری اســت 1و مشــاغل کارگــری آن نیــز مشــمول قانــون کار اســت.
دســته دوم ،مؤسســاتی هســتند کــه تابــع نظــام اســتخدامی ویــژه خودنــد .نظــام اســتخدامی ایــن
قبیــل مؤسســات بــه دلیــل برخــورداری از جایــگاه خاصــی کــه دارنــد ،توســط مراجــع صالحی ـتدار
مرکــزی (بــه جــز ارکان مؤسســات یادشــده) تعییــن شــده اســت ،ماننــد مقــررات اداری و اســتخدامی
بنیــاد شــهید انقــاب اســامی کــه هیئــت وزیــران در تاریــخ  1376/4/18بــه اســتناد اســاسنامه
بنیــاد شــهید ،بــه پیشــنهاد آن بنیــاد و تأییــد ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور بــه تصویــب
رســاند.
دســته ســوم ،مؤسســاتی هســتند کــه در زمینــه امــور اســتخدامی تابــع مقرراتــی هســتند کــه
ارکان خــود ایــن مؤسســات بــا ســازوکاری متفــاوت تصویــب کردهانــد .قســمت عمــده ایــن مؤسســات،
بنیادهــا و نهادهــای انقالبــی هســتند کــه مقــررات اســتخدامی بیشتــر ایــن بنیادهــا تابــع مقرراتــی
بــه جــز قوانیــن عمومــی اســتخدام یــا قانــون کار اســت .اصــوالً هــر یــک از ایــن بنیادهــا و نهادهــا
دارای مقــررات اســتخدامی ویــژه خــود هســتند کــه مقامهــا و ارکان مســئول ایــن مؤسســات آنهــا را
تصویــب کردهانــد ،ماننــد آییننامــه اســتخدامی کمیتــه امــداد امــام خمینــی کــه بــه تصویــب شــورای
2
مرکــزی ایــن کمیتــه رســیده اســت.
در قانــون فهرســت نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی (مصــوب  1373بــا الحاقــات بعــدی)،
دو دســته نهــاد بــا ماهیــت متفــاوت ذکــر شــده اســت:
دســته اول ،نهادهــای انقالبــی هســتند کــه از منظــر برخــی قوانیــن از جملــه قانــون تشــکیالت
و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری (مصــوب  ،)1392هماننــد نهادهــای دولتــی بــا آنهــا رفتــار
میشــود و مشــمول صالحیــت دیــوان در رســیدگی بــه شــکایات اشــخاص ذکــر شــدهاند .مســتثنی
کــردن مســتخدمان نهادهــای انقالبــی بــه موجــب «مــاده واحــده الیحــه قانونــی عــدم شــمول مقــررات
قانــون کار دربــاره کارکنــان نهادهــای انقالبــی» (مصــوب  1359/4/13شــورای انقــاب) از قانــون کار
شــاید موجــه باشــد .بــه موجــب ایــن مــاده واحــده ،نهادهــای انقالبــی بــه ارگانهایــی اطــاق میشــود
کــه بنــا بــه نیــاز دوران بعــد از انقــاب اســامی ایــران ( 22بهمــن  1357بــه بعــد) بــا تصویــب مراجــع
قانونگــذاری بــه وجــود آمــده اســت.
 .1رأی وحدت رویه شماره  9909970905810689مورخ  1399/05/21هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .2نک :حسینیپور اردکانی ،مجتبی ،نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات عمومی غیر دولتی ،تهران :جنگل جاودانه،1389 ،
صص 128ـ ،133به نقل از :رستمی و اصغری ،پیشین ،صص 34ـ.35
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ایــن اســتثنا شــامل کارمنــدان اصلــی نهادهــای انقالبــی میشــود؛ چــون برابــر تبصــره یــک مــاده
واحــده قانــون شــمول مقــررات قانــون کار و حفاظــت فنــی و بهداشــت کار در مــورد کارکنــان و اتبــاع
خارجــی نهادهــای انقــاب و مؤسســاتی کــه تولیــدات غیــر تســلیحاتی دارنــد (مصــوب ،)1369/9/19
مجلــس ،کارکنــان واحدهــای تولیــدی ،صنعتــی و خدماتــی وابســته بــه نهادهــای انقــاب یــا دیگــر
مؤسســاتی کــه تولیــدات غیــر تســلیحاتی دارنــد ،مشــمول همــه مقــررات قانــون کار خواهنــد بــود.
برابــر خــود مــاده واحــده قانــون یادشــده ،از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون ،همــه قوانیــن و مقــررات
مربــوط بــه حفاظــت فنــی و بهداشــت کار و نیــز مقــررات مربــوط بــه اشــتغال اتبــاع خارجــیدر مــورد
آن دســته از کارکنانــی کــه در نهادهــای انقالبــی بــه کار اشــتغال دارنــد و مشــمول مقــررات اســتخدامی
خــاص نیســتند ،الزماالجــرا خواهــد بــود .اگــر نهــاد یــا نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی دارای قانــون
اســتخدامی خاصــی نباشــند ،بــه دلیــل تصریــح قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مبنــی بــر مســتثنی
شــدن ایــن نهادهــا از شــمول ایــن قانــون ،مشــمول قانــون کار خواهنــد بــود.
چــون تقریب ـاً تمــام بودجــه ســاالنه نهادهــای انقالبــی کــه در قانــون فهرســت نهادهــای عمومــی
غیــر دولتــی ذکــر شــدهاند ،از محــل بودجــه عمومــی تأمیــن میشــود ،بــه لحــاظ ماهیتــی ،جــزو
نهادهــای حکومتــی محســوب میشــوند و مســتثنی کــردن ایــن نهادهــا از شــمول قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری ،موجــه بــه نظــر نمیرســد .بــر همیــن اســاس ،رســیدگی بــه تصمیمــات و اقدامــات
تشــکیالت و نهادهــای انقالبــی و مؤسســات وابســته بــه آنهــا و نیــز مأمــوران آن نهادهــا بــه موجــب
بنــد  1از مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری در صالحیــت ایــن دیــوان
ذکــر شــده اســت.
در خصــوص نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی کــه کمتــر از  50درصــد بودجــه آنهــا از محــل
بودجــه عمومــی تأمیــن میشــود ،اقتضــای امــر آن اســت کــه بــه صــورت خودگــردان و مســتقل و بــا
اســتفاده از اصــول و روشهــای مدیریــت خصوصــی ســازماندهی و مدیریــت شــوند تــا کارآمدیشــان
تأمیــن و تضمیــن شــود .بــا ایــن حــال ،ضابطهمنــد کــردن روش اســتخدام ،تعییــن نظاممنــد حقــوق
و تکالیــف و تأمیــن اجتماعــی مســتخدمین آنهــا بــر اســاس قانــون عــام و جامــع مدیریــت خدمــات
کشــوری و نیــز قانــون جامــع تأمیــن اجتماعــی کشــوری ،بیشتــر عدالــت اســتخدامی و تأمیــن
اجتماعــی را تأمیــن میکنــد .پــس ایــن نهادهــا نیــز از لحــاظ اســتخدامی بایــد تابــع قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری باشــند.
ب) مقامات مستثنیشده
مــاده  71قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،ســمتهای سیاســی را کــه بــه عنــوان «مقــام»
شــناخته میشــوند ،رؤســای ســه قــوه ،معــادن اول رییــس جمهــوری ،نــواب رییــس مجلــس شــورای
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اســامی ،اعضــای شــورای نگهبــان ،وزیــران ،نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ،معاونــان رییــس
جمهــوری،اســتانداران ،ســفیران و معاونــان وزیــران اعــام کــرده اســت .تبصــره  4مــاده  54ایــن
قانــون ،بــه غیــر از مدیــران منــدرج در مــاده  ،71بقیــه را مدیــران حرفـهای اعــام کــرده و انتخــاب و
انتصــاب افــراد بــه پسـتهای مدیریــت حرفـهای را از مســیر ارتقــای شــغلی الزامــی دانســته اســت .از
طــرف دیگــر ،بنــد ب مــاده  54قانــون یادشــده ،عــزل و نصــب متصدیــان پسـتهای سیاســی (موضــوع
مــاده  )71را بــدون الــزام بــه رعایــت مســیر ارتقــای شــغلی (مقــرر در قانــون) از اختیــارات مقامــات
باالتــر بیــان کــرده اســت .پــس عــزل و نصــب و بــه طــور کلــی ،وضعیــت حقوقــی مقامــات سیاســی
مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نیســت و ایــن مقامــات صرفـاً از نظــر حقــوق و مزایــا تابــع
1
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری هســتند.
مســتثنی کــردن حقــوق و مزایــای مقامــات از قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری خــاف فلســفه
وجــودی قانــون جامــع اســتخدامی (قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری) و خــاف اقتضائــات عدالــت
اســتخدامی فراگیــر اســت کــه از جملــه شــقوق عدالــت اجتماعــی بــه شــمار مـیرود .بهتــر بــود قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری بــه جــای مســتثنی کــردن دســتگاهها ،روش اســتخدام و بهکارگیــری
افــراد و مقامــات را از شــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مســتثنی میکــرد ،امــا حقــوق و
مزایــای افــراد و مقامــات را بــدون اســتثنا در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری تعییــن میکــرد تــا از
عدالــت اســتخدامی و بــه تبــع آن ،عدالــت اجتماعــی عــدول نشــود.
ج) مشاغل مستثنیشده
مشاغل مستثنیشده از قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار عبارتند از:
 .1اعضای هیئت علمی
در مــاده  117قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،اعضــای هیئــت علمــی از ایــن قانــون مســتثنی
شــده اســت .بــا ایــن حــال ،بــه موجــب بنــد «ب» مــاده  20قانــون برنامــه پنجم توســعه (منقضیشــده)
کــه در مــاده یکــم «قانــون احــکام دایمــی برنامههــای توســعه کشــور» کــه قانــون الزماالجراســت،
تکــرار شــده ،دانشــگاهها از شــمول قوانیــن عمومــی از جملــه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری

 .1امامی و استوار سنگری ،پیشین ،صص 222ـ.223
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مســتثنی شــده اســت و بــه دلیــل اطــاق ،ایــن حکــم ،همــه دانشــگاههای دولتــی 1،آزاد 2و غیــر
انتفاعــی را دربرمیگیــرد.
بــر ایــن اســاس ،روش اســتخدام ،حقــوق و مزایــا و بازنشســتگی اعضــای هیئــت علمــی و اعضــای
غیــر هیئــت علمــی دانشــگاهها بــه ترتیــب ،مشــمول آییننام ـه اســتخدام هیئــت علمــی و آییننامــه
اســتخدام اعضــای غیــر هیئــت علمــی و دیگــر مقــررات وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری میشــود
کــه بــه تصویــب هیئــت امنــای هــر دانشــگاه میرســد .شــیوه مدیریــت دانشــگاهها و اســتقالل
عملکــردی آنهــا و نیــز جــذب (اســتخدام) ،حقــوق و مزایــا و بازنشســتگی اعضــای هیئــت علمــی از
جملــه اقتضائــات رشــد و توســعه علمــی اســت.
 .2قضات
علــت مســتثنی شــدن قضــات از قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،تأمیــن بهتــر اســتقالل
آنهاســت و قانــون شــرایط انتخــاب قضــات دادگســتری (مصــوب  1361/12/14مجلــس شــورای
اســامی) ،آییننامــه اجرایــی قانــون گزینــش و اســتخدام قضــات (مصــوب  )1379/1/31و قانــون
نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولــت (مصــوب  1370/6/13مجلــس شــورای اســامی) بــر آنهــا
حاکــم اســت .اگــر بنــا باشــد حقــوق و مزایــای قانونــی قضــات تابــع قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت
کارکنــان دولــت ،مصــوب ( 1370موضــوع تبصــره  1مــاده  117قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری)
 .1هــر گونــه اصــاح ســاختار و مقــررات مالــی ،اداری ،معامالتــی ،اســتخدامی و تشــکیالتی دانشــگاهها و فرهنگســتانهای
تخصصــی در صالحیــت هیئــت امنــای دانشگاههاســت (رأی وحــدت رویــه شــماره  9010090905800012مــورخ
 1399/12/12هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری) و وزارت علــوم بــدون دریافــت مصوبــه هیئــت امنــا اجــازه اصــاح
آییننامــه اســتخدامی اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاهها را نــدارد (رأی وحــدت رویــه شــماره 9210090905800231
مــورخ  1392/04/10هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری).
 .2رأی وحدت رویه شماره  9909970905811819مورخ  1399/11/21هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
الف) «بند (ح) ماده  12اساسنامه اصالحی دانشگاه آزاد اسالمی مصوب  1389/1/28یکی از وظایف و اختیارات هیئت امنای
دانشگاه آزاد اسالمی را تصویب مقررات مربوط به اعضای هیئت علمـی و کارکنان اداری دانشگاه اعـالم کرده و بند  6سـومین
صـورتجلسـه کمیسیون دایمی هیئت امنـای دانشگاه ،مصوب آذر  ،1392اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
را صرفاً تابع آییننامههای خاص اداری استخدامی مصوب هیئت امنا اعالم کرده است .طبق ماده  188قانون کار نیز مقرر شده
است که اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی ،مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود .بنا بر این ،اعضای هیئت
علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد از شمول مقررات قانون کار خارجند و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره
155ـ 1393/2/29نیز مؤید این امر است.
ب) با توجه به ماده  5اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمی ،اصالحی  ،1389/8/11دانشگاه ،مؤسسهای غیر خصوصی و غیر دولتی
است و با این وصف ،از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده  103آن خارج میباشد».
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باشــد ،پیــروی حقــوق و مزایــای آنهــا از قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــرای حفــظ جامعیــت این
قانــون و پاسداشــت فلســفه وجــودی وضــع آن ،بهتــر و مناســبتر و موافــق عدالــت بــود.
 .3نیروهای مسلح
شــیوه و شــرایط جــذب و اســتخدام ،شــرایط شــغلی نیروهــای مســلح (مشــاغل نظامــی) بــه صــورت
موجــه ،ایــن نیروهــا را از قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مســتثنی میســازد ،امــا حقــوق و مزایــا
و تأمیــن اجتماعــی ایــن نیروهــا میتوانــد تابــع احــکام قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری باشــد .ایــن
امــر در تبصــره ســه مــاده  117آن قانــون هــم پیشبینــی شــده اســت.
 .4مشاغل سیاسی
بــر اســاس تبصــره  5مــاده  117قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،کارمنــدان سیاســی و کارمندان
شــاغل در پس ـتهای سیاســی وزارت امــور خارجــه مشــمول مقــررات تشــکیالتی ،اســتخدامی ،مالــی
و انضباطــی وزارت امــور خارجــه (مصــوب  )1352هســتند و کارمنــدان غیــر سیاســی شــاغل در
پســتهای پشــتیبانی از ایــن قانــون پیــروی میکننــد.
د) ایثارگران
ایثارگــران از جملــه اقشــاری هســتند کــه بــه دلیــل ایثارگــری و از جــان گذشــتگی و وضعیــت
جســمی و روحــی ناشــی از جانبــازی خــود ،نیازمنــد و ســزاوار حمایتهــای شایســته و ویــژه هســتند
کــه در قالبهــای اســتخدامی و تأمیــن اجتماعــی عــام امکانپذیــر نیســت .در ایــن راســتا ،قانــون
جامــع خدماترســانی بــه ایثارگــران (مصــوب  1391/10/2مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام)،
حمایتهــای اســتخدامی ،تأمیــن اجتماعــی و رفاهــی منصفانـهای را بــرای ایــن قشــر فــداکار و ایثارگــر
مقــرر کــرده اســت کــه در راســتای تبصــره  3مــاده  42قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه تصویــب
رســید .ایــن تبصــره مقــرر مــیدارد« :اســتخدام ایثارگــران و خانوادههــای آنــان بــر اســاس قوانیــن
مصــوب مربــوط بــه خــود خواهــد بــود».
هـ) مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
بــر اســاس بنــد الــف مــاده  ۶۵قانــون احــکام دایمــی برنامههــای توســعه کشــور (مصــوب
 ،)۱۳۹۵/۱۱/۱۰ســازمانهای مناطــق آزاد منحصــراً بــر اســاس قانــون چگونگــی اداره مناطــق آزاد تجــاری
1
ـ صنعتــی و اصالحــات بعــدی آن و قانــون كار اداره میشــوند .هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری
 .1دادنامــه شــماره  9909970905811028مــورخ  ۱۳۹۹ /۹/12و دادنامــه شــماره  140009970906010833مــورخ
 1400/06/23هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری.
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مقــرر کــرده اســت« :بــا توجــه بــه فلســفه ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری و جــذب ســرمایه و نیــروی
انســانی و نظــر بــه اینکــه مناطــق مذکــور از شــمول حاکمیــت قوانیــن ســرزمینی خــارج بــوده و تابــع
مقــررات خــاص اشــتغال میباشــند و مطابــق مــاده  ۱۲قانــون چگونگــی اداره مناطــق آزاد تجــاری ـ
صنعتــی ،مصــوب  ،۱۳۷۲اختیــار وضــع مقــررات مربــوط بــه اشــتغال نیــروی انســانی ،بیمــه و تأمیــن
اجتماعــی بــه موجــب آییننامههــای مصــوب هیئــت وزیــران خواهــد بــود و هیئــت وزیــران مطابــق
اختیــار قانونــی ،مصوبــه مــورد شــکایت را تصویــب کــرده اســت ،بنــا بــر ایــن ،مــاده  ۱۱و بنــد «ث»
مــاده  ۱۲۴قانــون اســتخدام کشــوری و بنــد «د» مــاده  ۱۲۰قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و
نیــز مــاده  ۵آییننامــه اجرایــی تبصــره  ۲مــاده  ۲۱و مــاده  ۱۲۱قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
(مصــوب  ۱۳۸۸ /۱۰/۱۳هیئــت وزیــران) ،مأموریــت را حالــت اســتخدامی بیــان کــرده کــه مســتخدم
بــه طــور موقــت ،مأمــور بــه انجــام وظیفــه خاصــی گردیــده و مأموریــت کارمنــدان مشــمول قانــون بــه
دســتگاههای دیگــر مشــمول قانــون بــا حفــظ پســت ســازمانی در دســتگاه متبــوع و پرداخــت حقــوق
و فوقالعــاده از دســتگاه متبــوع مجــاز دانســته شــده اســت و در قوانیــن و مقــررات ،هیــچ گونــه
اختیــاری راجــع بــه تغییــر قانــون مشــمول مســتخدم مأمــور در دســتگاه دیگــر از جملــه در خصــوص
حقــوق و مزایــا مــورد تصریــح قــرار نگرفتــه کــه در مــوارد ســکوت قانــون ،اصــل بــر عــدم اختیــار
اســت و مطابــق مــاده  ۱۸۸قانــون کار ،اشــخاص مشــمول قانــون اســتخدام کشــوری یــا ســایر قوانیــن و
مقــررات خــاص اســتخدامی مشــمول مقــررات قانــون کار نیســتند .بنــا بــر مراتــب بنــد  ۳مصوبــه مــورد
اعتــراض ،مغایــر قانــون بــه شــرح فوقالذکــر اســت و مســتند بــه بنــد  ۱مــاده  ۱۲و مــاده  ۸۸قانــون
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب ســال  ۱۳۹۲ابطــال میشــود».
البتــه «نظــر بــه اینکــه در مــوارد اجمــال و ابهــام و ســکوت مقــررات منطق ـهای ،قانــون عــام و
ســرزمینی و آمــره بــر موضــوع حاکمیــت دارد و در خصــوص پرداخــت مزایــای انگیزشــی از جملــه
عیــدی و پــاداش ســنوات ،در مقــررات منطقــه ویــژه اقتصــادی پیشبینــی نشــده اســت ،بنــا بــر ایــن،
1
مقــررات قانــون کار در ایــن مــوارد اعمــال خواهــد شــد».
نکتــه قابــل تأمــل در خصــوص شــیوه تنظیــم و کنتــرل امــور حاکمیتــی در مناطــق آزاد تجــاری ـ
صنعتــی و ماهیــت دخالــت دولــت در ایــن مناطــق اســت .بــه عبارتــی ،مناطــق آزاد صنعتــی ـ تجــاری،
بخشــی از ســرزمین کشــور و تابــع حاکمیــت ملــی اســت و نهــاد اعمالکننــده حاکمیــت موضــوع مــاده
 8قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری کــه غیــر قابــل واگــذاری هســتند ،ســازمان یــا ادارات مناطــق
آزاد صنعتــی ـ تجــاری اســت .در ایــن صــورت ،کارکنــان ایــن ســازمان یــا ادارات از کارمنــدان دولــت
خواهنــد بــود کــه یــا تابــع قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری یــا تابــع قوانیــن خــاص حاکــم بــر
بخــش دولتــی هســتند.
 .1رأی وحدت رویه شماره  ۳۶۶مورخ  1397/3/8هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
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خدمات کشوری و قانون کار :چالشها و راهکارها

بــه همیــن دلیــل ،بنــد «الــف» مــاده  65قانــون احــکام دایمــی برنامههــای توســعه بــه عنــوان
آخریــن قانــون در ایــن خصــوص ،ابهــام اساســی دارد کــه ابهــام آن بــه ابهــام در رأی دیــوان هــم دامــن
زده اســت .البتــه خــارج از ســازمان یــا ادارات مناطــق آزاد صنعتــی ـ تجــاری کــه کار حاکمیتــی انجــام
میدهنــد و کارمنــدان آن نیــز کارمنــد دولــت محســوب میشــوند ،فعالیــت اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی داخلــی و بینالمللــی و کارگــران آنهــا ،مشــمول مقــررات اســتخدامی عــام و خــاص کشــوری
نیســتند و تابــع مقــررات خــاص بخــش خصوصــی (مقــررات خــاص حاکــم بــر ایــن مناطــق) اســت کــه
در مــوارد ســکوت ،اجمــال و ابهــام ،قانــون عــام کار بــر قضیــه حاکــم خواهــد بــود.
بــه جــز مــوارد یادشــده کــه مشــموالن قوانیــن و مقــررات خــاص اســتخدامی بودنــد و صریحـاً در
قانــون مدیریــت خدمــات مســتثنی شــدهاند (صــرف نظــر از اشــکالهای متعــددی کــه بــر ایــن حکــم
وارد اســت و بیــان شــد) یــا بــه موجــب دو قانــون مصــوب مجلــس (هــر چنــد مســتثنی کــردن مــواردی
از قلمــرو شــمول قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری یــا قانــون کار بــه موجــب قوانیــن متعــدد و
ـدی اســت) وضــع شــدهاند ،در عمــل ،دســتگاههای متعــددی صرفــا بــه
پراکنــده هــم مــورد ایــراد جـ ّ
اســتناد قوانیــن و مقــررات یــا اســاسنامه خــاص خــود ،از شــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
خــارج شــدهاند .بــه ایــن صــورت ،قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری از جامعیــت مــورد انتظــار و از
فلســفه وجــودی خــود دور شــده و مدیریــت امــور عمومــی از اصــول حکمرانــی خــوب کــه قانــون
مدیریــت مبتنــی بــر آن بــود ،منحــرف گشــته اســت.
نظــر بــه اینکــه وضــع قواعــد آمــره در بــاب شــرایط اســتخدام افــراد در واحدهــای دولتــی و
عمومــی از وظایــف و اختیــارات قــوه مقننــه یــا مــأذون از قبــل قانونگــذار اســت و بــا عنایــت
بــه تبصــره مــاده  112قانــون اســتخدام کشــوری مبنــی بــر لــزوم موافقــت ســازمان امــور اداری و
اســتخدامی کشــور بــا هــر نــوع وضــع و اصــاح و تغییــر تشــکیالت و مقــررات اســتخدامی در مؤسســات
دولتــی غیــر مشــمول قانــون اســتخدام کشــوری ،بخشنامــه شــماره 31/30351ـ 1374/9/11ســازمان
تأمیــن اجتماعــی کــه متضمــن وضــع قواعــد آمــره در بــاب شــرایط اســتخدام داوطلبــان ورود بــه
خدمــت در آن ســازمان اســت ،مغایــر قانــون و خــارج از حــدود اختیــارات معاونــت یادشــده تشــخیص
داده میشــود و مســتنداً بــه قســمت دوم مــاده  25قانــون دیــوان عدالــت اداری ابطــال میگــردد1.
یکــی از نهادهایــی کــه بــر اســاس مــاده  114قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،بــه منظــور ایجــاد
تحــول در نظــام اداری کشــور در ابعــاد ،نقــش و انــدازه دولــت ،ســاختار تشــکیالتی و نظامهــای
اســتخدامی،مدیریــت منابــع انســانی ،روشهــای انجــام کار و فنــاوری اداری و ارتقــا و حفــظ کرامــت
مــردم و نیــل بــه نظــام اداری و مدیریتــی کارآ ،بهــرهور و ارزشافــزا ،پاســخگو ،شــفاف و عــاری از
فســاد و تبعیــض ،اثربخــش ،نتیجهگــرا و مردمســاالر اســت ،شــورای عالــی اداری اســت کــه دارای
صالحیــت مقرراتگــذاری اســت و «اعطــای صالحیــت تصویــب دســتورالعمل بــه شــورای عالــی اداری...
 .1دادنامه شماره  85/224مورخ  1385/04/18هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
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ســال چهارم  /شمـــاره یازدهم  /تابستان 1401

صرفــاً مربــوط بــه تصویــب دســتورالعمل واحــد نمیباشــد و شــورای مذکــور ،صالــح بــه تصویــب
1
دســتورالعملهای متعــدد مطابــق بــا شــرایط و اختیــارات متفــاوت مشــمولین میباشــد».
البتــه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــرای دســتگاههای اجرایــی (مشــمول و غیــر مشــمول)
احــکام تشــکیالتی (مــواد  34 ،33،31 ،29و  ،)35الــزام بــه ارائــه کلیــه اطالعــات ،اســناد و مــدارک
مربــوط بــه ســازمان برنامــه و بودجــه (مــاده  )118و هماهنگــی در تعییــن حقــوق و مزایــای کارمنــدان
دســتگاههای اجرایــی از طریــق کســب موافقــت شــورای حقــوق و دســتمزد (مــاده  ،)74ایجــاد
تحــول در نظــام اداری از طریــق شــورای عالــی اداری (مــاده  ،)114تنظیــم و ارائــه بودجــه دســتگاههای
اجرایــی در صــورت رعایــت مفــاد قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،بــه ویــژه مــاده  16ایــن قانــون
مبنــی بــر اســتقرار نظــام کنتــرل نتیجــه و محصــول و کنتــرل مراحــل انجــام کار (تبصــره  2مــاده ،)16
نظــارت دیــوان محاســبات و ســازمان بازرســی کل کشــور بــر اجــرای احــکام و مفــاد مقــررات قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوریدر دســتگاههای اجرایــی (تبصــره  3مــاده  ،)24تعییــن مجمــوع مجوزهــای
اســتخدام دســتگاههای اجرایــی بــا رعایــت فصــل دوم قانــون مدیریــت خدمــات کشــوریدر قوانیــن
برنامههــای پنجســاله و تصویــب ســهم هــر یــک از وزارتخانههــا و مؤسســات دولتــی توســط هیئــت
وزیــران بــا پیشــنهاد ســازمان اداری و اســتخدامی و ممنوعیــت هــر گونــه بهکارگیــری نیــرو خــارج از
ایــن مجوزهــا (مــاده  51قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری) را مقــرر داشــته اســت 2.بــه جــز شــورای
توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی ،مقــام و مرجــع دیگــری صالحیــت اظهــار نظــر و پاسـخگویی بــه
اســتعالمها و ابهامهــای اداری و اســتخدامی دســتگاههای اجرایــی را در مــورد اجــرای مفــاد قانــون
3
مدیریــت خدمــات کشــوری نــدارد.
پرسشــی کــه ایــن جــا مطــرح میشــود ،ایــن اســت کــه یکــی از مهمتریــن دالیــل تصویــب قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری ،ایجــاد عدالــت در پرداختهــا و جلوگیــری از اعمــال و اجــرای قوانیــن
متعــدد و پراکنــده اســتخدامی در دســتگاههای اجرایــی بــود .آیــا بــه راســتی الزم بــود کــه ایــن قانــون،
ایــن همــه اســتثنا داشــته باشــد؟
بــرای مســتثنی کــردن دســتگاهها و مشــاغل همیشــه میتــوان بــه راحتــی بهانههــای سیاســی ،فنــی
و قضایــی پیــدا کــرد .تنــوع و تعــدد قوانیــن اســتخدامی ،موضــوع را پیچیــده میکنــد و بــر تبعیــض و
نابرابــری وضــع اســتخدامی مســتخدمان میافزایــد .وضــع و تصویــب قانــون جامــع اســتخدامی بــرای همــه
مســتخدمان کشــور دشــوار نیســت و در چارچــوب همــان قانــون جامــع میتــوان ویژگیهــای فنــی،
4
ی آنــان را نیــز در نظــر گرفت.
سیاســی و کاری برخــی مســتخدمان بــه ویــژه حقــوق و مزایــا و اســتقالل کار 
 .1دادنامه شماره  140009970906011190مورخ  1400/10/01هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری.
 .2نــک :عباســی ،بیــژن ،حقــوق اداری ،تهــران :دادگســتر ،چــاپ اول ،1381 ،ص 200؛ طباطبایــی مؤتمنــی ،پیشــین،
صــص 176ـ177؛ موســیزاده ،پیشــین ،صــص 386ـ.388
 .3دادنامه شماره  1171مورخ  1396/11/17هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .4موسیزاده ،پیشین ،ص .384
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بند دوم ـ استثنائات مختص قانون مدیریت خدمات کشوری

بــر اســاس تبصــره  4مــاده  ،117کارمندانــی کــه بــا رعایــت مــاده  124مطابــق قانــون کار جمهوری
اســامی ایــران در دســتگاههای اجرایــی اشــتغال دارنــد ،از شــمول ایــن قانــون مســتثنی هســتند.
مــاده  124مقــرر کــرده اســت« :بهکارگیــری نیــروی انســانی در برخــی از مشــاغل کــه ســازمان اعــام
مــیدارد ،در ســقف پســتهای ســازمانی مصــوب و مجوزهــای اســتخدامیبــر اســاس قانــون کار
امکانپذیــر میباشــد».
بــه کار بــردن واژه «کارمنــد» بــرای افــراد شــاغل در دســتگاههای اجرایــی کــه مشــمول قانــون
کارنــد ،نادرســت اســت؛ چــون «کارمنــد» ،عنوانــی اســت بــرای شــاغالن دســتگاههای اجرایــی
مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات .بهتــر بــود قانونگــذار ،افــراد یــا نیــروی انســانی را جایگزیــن
«کارمنــد» در تبصــره  4مــاده  117و تبصــره مــاده  124قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری میکــرد.

بند سوم ـ استثنائات مختص قانون کار

بــه موجــب مــاده  188قانــون کار ،اشــخاص مشــمول قانــون اســتخدام کشــوری و نیــز کارگــران
کارگاههــای خانوادگــی کــه انجــام کار آنهــا منحصــراً توســط صاحــبکار و همســر و خویشــاوندان
نســبی درجــه یــک از طبقــه اول وی انجــام میشــود ،مشــمول مقــررات ایــن قانــون نخواهنــد بــود.
الف) مشموالن قانون استخدام کشوری
قانــون الزماالجــرای اســتخدام کشــوری در حــال حاضــر ،قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
(مصــوب  )1386اســت کــه بــه موجــب مــاده  126آن قانــون ،جایگزیــن مــواد مغایــر قانــون
اســتخدام کشــوری شــده اســت .مــاده  117قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مقــرر م ـیدارد کــه
«کلیــه دســتگاههای اجرایــی بــه اســتثنای ...مشــمول مقــررات ایــن قانــون میشــوند» کــه تفصیــل
ایــن موضــوع بیــان شــد.
ب) کارگران کارگاههای خانوادگی
بر اساس ماده  188قانون کار ،کارگاه خانوادگی ،کارگاهی است که:
 .1کارگــران آن دارای رابطــه خویشــاوندی نزدیــک (پــدرـ فرزنــدی یــا مــادرـ فرزنــدی) یــا رابطــه
همســری باشــند؛
 .2کار را صاحبکار (پدر یا مادر) همراه با همسر و فرزندان انجام دهند؛
 .3فرد دیگری غیر از اعضای خانواده حضور ندارد.
از نظــر شــیوه قانوننویســی بهتــر بــود عبــارت «صاح ـبکار و همســر و فرزنــدان» ذکــر میشــد.
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آنچــه از شــمول قانــون مســتثنی شــده ،کارگاههــای خانوادگــی اســت ،نــه کارگــران آن و عبــارت
«کارگــران کارگاههــای خانوادگــی» صحیــح نیســت؛ زیــرا رابطــه کارگــری و کارفرمایــی در چنیــن
کارگاههایــی وجــود نــدارد 1.اگــر شــخص دیگــری در کارگاه خانوادگــی کار کنــد ،کارگاه از وضعیــت
خانوادگــی خــارج میشــود .همچنیــن کارگاه وقتــی خانوادگــی محســوب میشــود کــه کارفرمــا،
شــخص حقیقــی باشــد ،نــه شــخص حقوقــی.
مهمتریــن دالیــل خــروج کارگــران کارگاههــای خانوادگــی از شــمول موازیــن کار عبــارت اســت
از رعایــت حریــم و حرمــت خانــواده و پراکندگــی و دور از دســترس بــودن ایــن کارگاههــا 2.البتــه
کارگاههــای خانوادگــی از همــه مقــررات قانــون کار مســتثنی نشــدهاند .تبصــره مــاده  ،85ایــن
کارگاههــا را مشــمول مقــررات فصــل چهــارم قانــون کار (حفاظــت فنــی و بهداشــت کار) دانســته و
مقــرر داشــته اســت کــه کارگاههــای خانوادگــی مکلفنــد اصــول فنــی و بهداشــت کار را رعایــت کننــد.
بازرســان کار و کارشناســان بهداشــت کار در حــدود وظایــف خویــش حــق دارنــد بــدون اطــاع قبلــی
در هــر موقــع از شــبانهروز بــه مؤسســات مشــمول مــاده  ۸۵ایــن قانــون وارد شــوند و بازرســی کننــد.
بــا ایــن حــال ،بــه دلیــل مالحظــات حریــم خانــواده ،ورود بازرســان کار بــه کارگاههــای خانوادگــی بــه
اجــازه کتبــی دادســتان محــل نیــاز دارد( .مــاده  98و تبصــره آن)
ج) کارگران کشاورزی
ً
فعالیتهــای خــاص موضــوع مــاده  189قانــون کار کــه عمدتــا کشــاورزی و دامداری اســت ،بــا
پیشــنهاد شــورای عالــی کار و تصویــب هیئــت وزیــران میتوانــد از شــمول قســمتی از قانــون کار معــاف
شــود .در گذشــته ،فعالیتهــای موضــوع ایــن مــاده تابــع قانــون کار کشــاورزی (مصــوب  )1353بودنــد
کــه هــر چنــد مزایــای کمتــری را نســبت بــه قانــون کار مقــرر میداشــت ،بــه هــر حــال ،وضعیــت
آنهــا روشــن بــود .اکنــون کــه قانــون کار کشــاورزی ملغــی شــده اســت ،هــر گاه کارگــر کشــاورزی از
شــمول بخشهایــی از قانــون کار مســتثنی شــود ،چــه قانونــی از او حمایــت خواهــد کــرد؟
در ایــن خصــوص ،الزم اســت شــورای عالــی کار و هیئــت وزیــران در مقــام تعییــن معافیــت
فعالیتهــای موضــوع مــاده  189از شــمول قســمتی از قانــون کار ،حقــوق کارگــران را در کنــار
سیاســتهای توســعه بخــش کشــاورزی و حمایــت از فعالیتهــای کشــاورزی در نظــر بگیرنــد و
حقــوق افــراد را فــدای مصلحتــی دیگــر نســازند.
د) موضوعات مشمول ماده  190قانون کار
بــه موجــب مــاده  190قانــون کار ،مــدت کار ،تعطیــات و مرخصیهــا ،مــزد یــا حقــوق صیــادان،
 .1عراقی ،پیشین ،صص 155ـ.157
 .2رفیعی ،پیشین ،ص .1275
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کارکنــان حمــل و نقــل (هوایــی ،زمینــی و دریایــی) ،خدمــه و مســتخدمان منــازل ،معلــوالن و نیــز
کارگرانــی کــه طــرز کارشــان بــه صورتــی اســت کــه تمــام یــا قســمتی از مــزد و درآمــد آنهــا بــه
وســیله مشــتریان یــا مراجعــان تأمیــن میشــود و همچنیــن کارگرانــی کــه کار آنهــا نوعــاً در
ســاعتهای متنــاوب انجــام میگیــرد ،در آییننامههایــی تعییــن میشــود کــه شــورای عالــی کار
تدویــن میکنــد و بــه تصویــب هیئــت وزیــران میرســد .در مــوارد ســکوت ،مــواد ایــن قانــون حاکــم
اســت.
در خصــوص یکــی از مشــموالن مــاده  ،190آییننامــه چگونگــی مــدت کار ،تعطیــات و
مرخصیهــا ،مــزد و حقــوق کارگرانــی کــه طــرز کارشــان بــه صورتــی اســت کــه تمــام یــا قســمتی از
مــزد آنهــا بــه وســیله مشــتریان یــا مراجعــان تأمیــن میشــود ،در شــورای عالــی کار تدویــن شــد و در
تاریــخ  1372/4/13بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســید .در خصــوص معلــوالن ،قانــون جامــع حمایــت
از حقــوق معلــوالن در ســال  1383مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــده و در جهــت حمایــت از
معلــوالن ،مقرراتــی را مقــرر کــرده اســت .در خصــوص مــدت کار ،تعطیــات ،مرخصیهــا ،مزایــا و
حقــوق معلــوالن شــاغل ،مقرراتــی در ایــن قانــون پیشبینــی نشــده اســت و تصویــب آییننامــه
اختصاصــی بــرای معلــوالن در ایــن خصــوص ضــرورت دارد .در خصــوص بقیــه مشــموالن ایــن مــاده،
بــه تجویــز تبصــره مــاده  199قانــون کار ،آییننامــه  1349شــورای عالــی کار کــه در ارتبــاط بــا
تبصــره  2مــاده  6قانــون کار ســال  1337تصویــب شــده بــود ،همچنــان الزماالجراســت .در ایــن
آییننامــه ،خدمــه و مســتخدمان منــازل و معلــوالن ذکــر نشــده اســت 1.تــا تصویــب آییننامــه خــاص،
ایــن دو گــروه مشــمول قانــون کار هســتند.
هـ) کارگاههای کوچک
بــه موجــب مــاده  191قانــون کار ،کارگاههــای کوچــک کمتــر از ده نفــر را میتــوان بــر حســب
مصلحــت بــه طــور موقــت از شــمول بعضــی از مقــررات ایــن قانــون مســتثنی کــرد .تشــخیص مصلحــت
و مــوارد اســتثنا بــه موجــب آییننامـهای خواهــد بــود کــه بــا پیشــنهاد شــورای عالــی کار بــه تصویــب
هیئــت وزیــران خواهــد رســید.
بــر همیــن مبنــا و بــه پیشــنهاد شــورای عالــی کار ،مــوارد معافیــت کارگاههای کوچــک از شــمول برخی
از مــواد قانــون کار بــه موجــب تصویبنامــه شــماره /56392ت 27929ـ 1381/11/7بــه تأییــد هیئــت
وزیــران رســید .مــوارد استثناشــده دو گونــه اســت :گونــه اول ،مــوادی از قانــون کار که نســبت بــه کارگاههای
کوچــک مســتنثی شــده اســت و جایگزیــن دارنــد .گونــه دوم ،مــواردی اســت کــه بــه کلــی حــذف شــدهاند
و جایگزیــن ندارنــد .البتــه برخــی از مــواردی کــه در نــوع اول اســتثناهایی ذکــر شــده ،توســط هیئــت
عمومــی دیــوان عدالــت بــه موجــب دادنامــه شــماره 250ـ248ـ 1386/4/17ابطــال شــده اســت.
 .1عراقی ،پیشین ،ص .164
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مصلحــت مــورد نظــر قانونگــذار در مــاده  ،191حمایــت از اشــتغالزایی بــوده ،امــا ایــن
مصلحتســنجی درســت و واقعبینانــه نیســت؛ چــون کارگاههــای متوســط بــرای مســتثنی شــدن از
قانــون کار ممکــن اســت تعدیــل نیــرو داشــته باشــند یــا برخــی کارگاههــا بــرای اســتفاده از مزایــای
مــاده  ،191از بهکارگیــری و اســتخدام کارگــر بیشتــر از ده نفــر خــودداری کننــد .ایــن سیاســت
کارآمــد نیســت و بهتــر اســت از راهکارهــای دیگــری چــون پرداخــت حــق بیمــه کارگــران کارگاههــای
جدیــد توســط دولــت تــا مــدت معیــن ،معافیتهــای مالیاتــی یــا اعطــای وام بــا قائــل شــدن شــرطهای
خــاص بــرای کارگــران کارگاههــا و دیگــر سیاس ـتهای کارآمــد اســتفاده کــرد.

گفتار ســوم ـ نســبت قانــون کار و قانــون مدیریت خدمات کشــوری
از منظــر قلمرو شــمول
صــرف اشــتغال بــه کار فــرد در یــک مؤسســه دولتــی موجــب خــروج وی از شــمول قانــون کار
نیســت ،بلکــه مــاک آن اســت کــه مقــررات خــاص اســتخدامی آن دســتگاه از نظــر نــوع قــرارداد
و اشــتغال پســت مصــوب ســازمانی ،دریافتیهــا و احــکام حقوقــی و از ایــن قبیــل امــور در مــورد
وی رعایــت شــده باشــد 1.چــون تشــخیص مصــداق کارمنــد و کارگــر از یکدیگــر در بخــش عمومــی
و تعییــن مرجــع صالــح بــرای رســیدگی بــه شــکایات اســتخدامی آنــان ،در برخــی مــوارد خالــی
از اشــکال نیســت ،در نتیجــه ،بررســی ضوابــط تمییــز ایــن دو طبقــه از کارکنــان دولــت بیفایــده
نخواهــد بــود .بــا توجــه بــه حاکمیــت قانــون در تنظیــم روابــط حقوقــی اشــخاص ،احــراز شــمول یافتــن
یــا نیافتــن موازیــن قانــون کار در روابــط اســتخدامی افــراد نیــزبایــد بــر اســاس معیارهــا و ضوابــط
2
قانونــی صــورت پذیــرد.
بــا توجــه بــه مــاده  2قانــون کار (درخواســت کارفرمــا) و مــاده  7قانــون مدیریــت خدمــات (پذیرش
خدمــت کارمنــد در دســتگاه اجرایــی) ،مهمتریــن تفــاوت بیــن کارگــر و کارمنــد ،تفــاوت در نقــش و
تأثیــر کارفرمــا و دولــت اســت 3.بــه عبارتــی ،اســتخدام کارگــر بــه وســیله کارفرمــا یــک عمــل حقوقــی
دوجانبــه مبتنــی بــر ایجــاب کارفرمــا و قبــول کارگــر اســت ،ولــی پذیــرش کارمنــد بــه خدمــت دولــت،
عملــی یکســویه یــا ایقــاع اداری اســت 4.روابــط بیــن کارگــر و کارفرمــا (حتــی اگــر کارفرمــا ،دولــت
باشــد) ،ماهیتــی دوگانــه دارد .از یــک ســو ،بــه دلیــل نقــش قانونگــذار در تعییــن بســیاری از شــرایط
 .1رفیعی ،پیشین ،ص .1371
 .2همان ،ص .1273
 .3رنجبری ،پیشین ،ص .55
 .4ابوالحمد ،عبدالحمید ،حقوق اداری ایران ،تهران :توس ،1370 ،ج  ،3ص .64
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قلمــرو شــمول و اســتثنائات قانون مدیریت

خدمات کشوری و قانون کار :چالشها و راهکارها

کار دارای ماهیتــی قانونــی و از ســوی دیگــر ،بــه علــت مبنــا بــودن قــرارداد دوطرفــه در تنظیــم روابــط
1
کار ،دارای ماهیتــی قــراردادی اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه اســتخدام دولتــی و رابطــه بیــن کارمنــد و دولــت ،وضعیــت خــاص قانونــی
اســت کــه شــرایط ،احــکام و آثــار آن را قانونگــذار مشــخص میکنــد و اراده اشــخاص در تعییــن
و تغییــر آنهــا اثــر نــدارد 2و کارمنــد در شــکلگیری ،تکامــل ،تغییــر و پایــان ایــن رابطــه و شــرایط
آن ،نقشــی بیــش از اعــام رضایــت در آغــاز کار نــدارد .اگــر رابطــه بیــن کارمنــد و دولــت مبتنــی بــر
قــرارداد باشــد (آن گونــه کــه مــاده  7قانــون مدیریــت خدمــات تصریــح کــرده اســت) ،قــرارداد یادشــده
از نظــر ماهــوی از نــوع قراردادهــای کار نیســت.
بــر ایــن اســاس ،اگــر مســتخدم بــر مبنــای یــک رابطــه قانونــی بــه اســتخدام دولــت درآمــده باشــد،
کارمنــد و اگــر بــر اســاس یــک قــرارداد کار اســتخدام شــده باشــد ،کارگــر تلقــی میشــود .بــه عــاوه،
کارمنــدان دولــت یــا در اعمــال حاکمیــت دولــت مشــارکت دارنــد یــا تصدیگــری امــوری را بــر عهــده
دارنــد کــه بــرای تأمیــن منافــع عمومــی جامعــه ضــرورت دارد .در حالــی کــه کارگــران در بخشهایــی کار
میکننــد کــه در تصمیمگیریهــای اداری مشــارکتی ندارنــد و کارهــای یــدی و فیزیکــی را بــر عهــده
دارنــد کــه بیشتــر بــه نیــروی بدنــی و مهــارت بســتگی دارد تــا قــدرت خالقیــت و تصمیمگیــری.
البتــه مالکهــای یادشــده ،مالکهــای نظــری هســتند و احتمــال دارد کــه در همــه مــوارد ،بــا واقعیــت
3
انطبــاق کامــل نداشــته باشــد .بنــا بــر ایــن ،بــه معیارهــای قانونــی نیــز بایــد توجــه کــرد.
بــر اســاس مــاده  45قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،اســتخدام در دســتگاههای اجرایــی بــه دو
روش رســمی و پیمانــی انجــام میپذیــرد و مطابــق بــا مــاده  52ایــن قانــون ،هــر نــوع بهکارگیــری
افــراد در دســتگاههای اجرایــی بــه جــز حــاالت منــدرج در مــاده  45و تبصــره مــاده  32ممنــوع شــده
اســت .تبصــره مــاده  32ناظــر بــر بهکارگیــری افــراد بــه صــورت ســاعتی یــا کار معیــن طبــق شــرایط
خاصــی اســت .همچنیــن بــه موجــب مــاده  24آن قانــون ،بهکارگیــری نیــروی انســانی در برخــی از
مشــاغل کــه ســازمان اعــام م ـیدارد ،در ســقف پس ـتهای ســازمانی مصــوب و مجوزهــای اســتخدامی
بــر اســاس قانــون کار امکانپذیــر اســت .حکــم مــاده  124مبنــی بــر اعــام مشــاغل کارگــری توســط
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور شــبیه حکــم تبصــره مــاده  4قانــون اســتخدام کشــوری اســت.
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی هــر چنــد بــه اســتناد مــاده  124قانــون مدیریــت ،مشــاغل کارگــری
را اعــام نکــرد ،امــا در اجــرای تکلیــف تبصــره مــاده  4قانــون اســتخدام کشــوری ،در بخشنامــه شــماره
9/1301ـ 1364/6/6و ملحقــات بعــدی 32 ،عنــوان شــغلی را بــه عنــوان مشــاغل کارگــری معرفــی کــرد.
چــون بــا عنایــت بــه مــاده  127قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،همــه قوانیــن و مقــررات
 .1رنجبری ،پیشین ،ص .56
 .2امامی و استوار سنگری ،ص .218
 .3همان ،صص 56ـ.57
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عــام و خــاص مغایــر بــا ایــن قانــون ملغــی شــدند ،ایــن ابهــام وجــود داشــت کــه آیــا تبصــره مــاده 4
قانــون اســتخدام کشــوری و بخشنامــه مــورد اشــاره نیــز لغــو شــدهاند؟ در جــواب بایــد گفــت هــر
چنــد قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،قانــون اســتخدام کشــوری را لغــو کــرده ،ایــن قانــون ،قانــون
اســتخدام کشــوری را در مــوارد مغایــر نســخ کــرده اســت .در آن مــواردی کــه هــر دو قانــون حکمــی
دارنــد ،قانــون ســابق نســخ شــده و قانــون جدیــد حاکــم اســت ،امــا در مــواردی کــه قانــون جدیــد
ســاکت اســت ،بــه قانــون ســابق میتــوان مراجعــه کــرد .در ضمــن ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری در رأی خــود بــه شــماره دادنامــه 594ـ 1389/12/9بــه صــورت تلویحــی بــه لغــو نشــدن تبصــره
1
مــاده  4قانــون اســتخدام کشــوری و بخشنامــه صادرشــده در ایــن زمینــه اشــاره کــرده اســت.
قــدر متیقــن ایــن اســت کــه حکــم مــاده  124قانــون مدیریــت و تبصــره مــاده  2قانــون اســتخدام
کشــوری مشــابه و یکســان بــوده و بخشنامــه موصــوف در اجــرای حکــم واحــد صــادر شــده اســت.
امــور عمومــی تعطیلبــردار نیســت و صــادر نشــدن بخشنامــه جدیــد توســط ســازمان بــه اســتناد
مــاده  124قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نمیتوانــد انجــام امــر عمومــی (تعییــن وضعیــت حقوقــی
و اســتخدامی کارگــران موضــوع ایــن مــاده و آثــار حقوقــی مترتــب بــر آن از جملــه نهادهــای صالــح
رســیدگی بــه شــکایات شــغلی ایــن افــراد) را معلــق یــا تعطیــل کنــد .پــس بخشنامــه موصــوف بــه
طــور قاطــع معتبــر و الزماالجراســت.
یکــی از ایرادهــای ایــن شــیوه تفکیــک کارگــران شــاغل در دســتگاههای اجرایــی از کارمنــدان
ایــن اســت کــه تشــخیص مشــاغل کارگــری را بــه خــود ســازمانها و وزارتخانههــا محــول نکــرده
اســت تــا آنهــا بتواننــد مقتضیــات ســازمان و وزارتخانــه یــا مؤسســه خــود را در تفکیــک مشــاغل در
نظــر بگیرنــد؛ چــون ممکــن اســت یــک شــغل واحــد ،در یــک وزارتخانــه یــا مؤسســه جــزو مشــاغل
2
کارگــری شــناخته شــود ،ولــی در جــای دیگــر ،شــاغل بــه آن ،کارمنــد رســمی بــه حســاب آیــد.
قانونگــذار حداقــل میتوانســت تشــخیص و پیشــنهاد فهرســت ایــن مشــاغل بــه وزارتخانههــا و
مؤسســات دولتــی و عمومــی و تأییــد آن را در صالحیــت ســازمان قــرار دهــد.
در مــواردی کــه شــمول مقــررات اســتخدامی (خــواه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و خــواه مقررات
اســتخدامی خــاص) نســبت بــه فــردی مسـلّم باشــد ،در شــمول یافتــن مقــررات کاری بــر او تردیــد وجــود
نــدارد؛ زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه مقــررات اســتخدامی نوعـاً ســابقه بیشتــری دارنــد و نســبت به مشــموالن
3
خــود حمایــت بیشتــری را منظــور میکننــد ،نســبت بــه قانــون کار اولویــت دارنــد.
اگــر در قوانیــن و مقــررات خــاص اســتخدام عمومــی و دولتــی ،خــأ یــا ابهــام وجــود داشــته باشــد،
بــه حکــم اصــل ،احــکام و مقــررات قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه عنــوان قانــون جامــع حاکــم
 .1رستمی و اصغری ،پیشین ،صص 29ـ.30
 .2رنجبری ،پیشین ،ص .58
 .3عراقی ،پیشین ،صص 151ـ.152

267

قلمــرو شــمول و اســتثنائات قانون مدیریت

خدمات کشوری و قانون کار :چالشها و راهکارها

بــر اســتخدام بخــش عمومــی و دولتــی حاکــم خواهــد بــود .اگــر نــه در قوانیــن اســتخدامی خــاص و نــه
در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نســبت بــه افــرادی کــه در دســتگاههای اجرایــی بــه کار گرفتــه
شــدهاند ،حکمــی وجــود نداشــته باشــد ،مشــمول قانــون کار خواهنــد بــود.
اگــر بیــن حاکمیــت و شــمول قانــون کار و قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نســبت بــه فــردی که
در دســتگاههای اجرایــی مشــغول بــه کار اســت ،بــه دلیــل تصریــح نداشــتن قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری ،تردیــد حاصــل شــود ،بــا توجــه بــه اطــاق و عمــوم مــاده  188قانــون کار بــه نظــر میرســد
شــمول ایــن قانــون نســبت بــه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری اعــم اســت و بایــد بــه شــمول قانــون
1
کار بــر فــرد یادشــده قائــل باشــیم.

 .1رفیعی ،حقوق کار ،ص .98

268

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

نتیجهگیری
 .1در نظــام حقوقــی ایــران ،دو قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری و قانــون کار بــه ترتیــب بــر
حــوزه عمومــی و دولتــی و حــوزه روابــط خصوصــی (کارگــری و کارفرمایــی) کار حاکــم هســتند کــه
اصــل بــر حاکمیــت هــر کــدام از ایــن قوانیــن بــر قلمــرو خــود اســت.
 .2اســتثنائات دو قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری و قانــون کار در ایــن مقالــه بــه ســه دســته
اســتثنائات مشــترک هــر دو قانــون (موضــوع مــاده  117قانــون مدیریــت خدمات کشــوری) ،اســتثنائات
خــاص قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری (موضــوع مــاده  124قانــون یادشــده) و اســتثنائات خــاص
قانــون کار (موضــوع مــاده  188قانــون کار) تقســیم شــد.
 .3اســتثنائات قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در مــاده  117ایــن قانــون ذکــر شــده اســت.
هــر چنــد مصادیــق و قلمــرو مــوارد منــدرج در مــاده  117ایــن قانــون دارای ابهــام اساســی اســت کــه
قانونگــذار بایــد رفــع ابهــام کنــد .بــا ایــن حــال ،چالــش اساس ـیتر ایــن اســت کــه مــوارد اســتثنا
صرفــاً بــه مــوارد تصریحشــده در ایــن مــاده محــدود نیســت ،بلکــه خیلــی از نهادهــای عمومــی و
دولتــی صرفــاً بــا تصویــب مقــررات داخلــی ،خــود را از قلمــرو شــمول قانــون مدیریــت مســتثنی
کردهانــد .شــورای عالــی اداری بــا توجــه بــه رســالت قانونــی خــود (موضــوع مــواد  114و  115قانــون
مدیریــت خدمــات) بایــد بــرای ســاماندهی اســتثناهای قانونــی بــا دالیــل موجــه و منطقــی و عقالنــی
اقــدام کنــد .ســاماندهی اســتثناهای منــدرج در مــاده  117قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری کــه
اســتثناهای مشــترک هــر دو قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری و قانــون کار هــم محســوب
میشــود ،بــه اجــرای هــر چــه بهتــر هــر دو قانــون عــام و تحقــق حکمرانــی خــوب اداری کمــک
شــایانی خواهــد کــرد.
 .4قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری را از نظــر ماهــوی بــه ســه قســمت میتــوان تقســیم
کــرد :یــک قســمت از ایــن قانــون بــه شــیوه مدیریــت امــور عمومــی مربــوط اســت کــه از جملــه
در فصلهــای دوم ،چهــارم ،پنجــم و چهاردهــم آمــده اســت و بایــد متناســب بــا تحــوالت سیاســی،
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و فنــاوری و در راســتای کارآمــدی و اثربخشــی اصــاح شــوند .قســمت
دوم بــه حقــوق شــهروندی مربــوط اســت کــه بســیار ناقــص اســت و بایــد بــا الهامگیــری از مقرراتــی
چــون مصوبــه شــورای عالــی اداری در خصــوص حقــوق شــهروندی در نظــام اداری تکمیــل شــود.
قســمت دیگــر بــه نظــام اســتخدامی و تأمیــن اجتماعــی مربــوط اســت .مــواد و فصلهــای مربــوط بــه
نظــام اســتخدامی کــه بــا حقــوق کارمنــدان مرتبــط اســت ،بایــد از ثبــات و اســتحکام برخــوردار باشــند
و الزمــه امــر ایــن اســت کــه ایــن مــواد ابتــدا بایــد در راســتای تحقــق عدالــت اجتماعــی و اســتخدامی
و رفــع تبعیــض اســتاندارد شــوند.
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بــا ارتقــای ابعــاد سـهگانه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و استانداردســازی آنهــا ،حکمروایــی
خــوب اداری قابــل تحقــق اســت .در مقــام مقایســه قانــون مدیریت خدمــات کشــوری و قانون اســتخدام
کشــوری ،مباحــث قانــون اســتخدام کشــوری بســیار کاملتــر و مفصلتــر از قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری اســت .مباحــث اســتخدامی قانــون اســتخدام کشــوری کــه بــا قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری مغایــر نیســت ،بایــد روزآمــد گــردد و در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری گنجانــده شــود.
در ایــن صــورت ،قانــون عــام و جامــع اســتخدامی در بخــش عمومــی و دولتــی خواهیــم داشــت.
اصــل کلــی و راهبــردی ایــن اســت کــه قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری بــر حــوزه عمومــی
و دولتــی و قانــون عــام کار بــر حــوزه روابــط کار حــوزه خصوصــی حاکــم باشــد و مــوارد اســتثنا بــر
شــمول قوانیــن یادشــده بایــد بــر دالیــل موجــه و عقالنــی متکــی باشــد و بــه صراحــت ،در خــود ایــن
قوانیــن ذکــر شــود ،وگرنــه فلســفه وجــودی وضــع ایــن قوانیــن زیــر ســؤال خواهــد رفــت کــه تأمیــن
برابــری و رفــع تبعیــض از یــک طــرف و مدیریــت کارآمــد و اثربخــش امــور عمومــی از طــرف دیگــر
اســت.
 .5بــرای رفــع چالشهــای نظامهــای اســتخدامی متعــدد کــه در روابــط بیــن صندوقهــای
تأمیــن اجتماعــی و بازنشســتگی رخ میدهــد ،منبــع حــق بیمــه /کســور بازنشســتگی ،نــرخ حــق
بیمــه /کســور بازنشســتگی ،حقــوق و مزایــای مشــمول کســر حــق بیمــه /کســور بازنشســتگی و حداقــل
حقــوق و مزایــا در همــه انــواع نظامهــای اســتخدامی عــام (مشــمول قانــون مدیریــت و قانــون کار)
و نظامهــای اســتخدامی خــاص (کــه قلمــرو آن دقیقــاً مشــخص نیســت) در حوزههــای عمومــی،
دولتــی و خصوصــی یکســان تعییــن شــود و حداکثــر حقــوق و مزایــا در همــه حوزههــای اســتخدامی
عمومــی و دولتــی یکســان باشــد .ایــن امــر ،گام اساســی و در عیــن حــال ،کمهزینــه بــرای تحقــق
عدالــت اجتماعــی و اســتخدامی اســت .عــاوه بــر ایــن ،نقــل و انتقــال ســوابق بیمــه و بازنشســتگی
بــرای بیمهشــدگان ،دســتگاههای اجرایــی و حتــی نهادهــای دادرســی بــر خــاف وضعیــت کنونــی بــا
چالــش همــراه نخواهــد شــد
 .6بهتــر اســت همچنانکــه مباحــث تأمیــن اجتماعــی در قانــون کار نیامــده و همــه مباحــث
تأمیــن اجتماعــی در قانــون تأمیــن اجتماعــی بیــان شــده اســت ،فصــل ســیزدهم (تأمیــن اجتماعــی)
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری از ایــن قانــون حــذف گــردد .قانــون تأمیــن اجتماعــی (مصــوب
 1354بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی) و همــه قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه تأمیــن اجتماعــی نیــز
بــا در نظــر گرفتــن تحــوالت سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و بــا توجــه بــه اقتضائــات
فنــاوری ،مطابــق بــا مقاولهنامههــای ســازمان بینالمللــی کار در حــوزه تأمیــن اجتماعــی بــه صورتــی
بازنگــری ،اصــاح و تکمیــل شــوند کــه بحــث تأمیــن اجتماعــی بخــش عمومــی و دولتــی را هــم
دربربگیــرد تــا در نظــام حقوقــی ایــران ،تنهــا یــک قانــون عــام ،فراگیــر ،جامــع و اثربخــش تأمیــن
اجتماعــی داشــته باشــیم.
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در ایــن صــورت ،هــم مشــکل تعــدد قوانیــن و مقــررات در ایــن زمینــه و هــم چالــش صندوقهــای
تأمیــن اجتماعــی حــل میشــود ،چنانکــه در اصالحیــه مــاده  113قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
هــم اولویــت و رویکــرد قانونگــذار ،حرکــت بــه ســمت وحــدت ســازمانی و سیاس ـتگذاری اجرایــی
صندوقهــای تأمیــن اجتماعــی اســت .ادغــام نظاممنــد صندوقهــای بیمــهای متعــدد در چهــار
دســته صندوقهــای دولتــی ،نیروهــای مســلح ،خصوصــی و عمومــی غیــر دولتــی بــا مدیریتهــای
کارآمــد و اثربخــش منابــع مالــی و انســانی (ســاختاری ســهجانبهگرا و تخصصمحــور و نــه ســاختار
دولتــی ناکارآمــد) و بــا نظــارت قــوی شــرکای اجتماعــی میتوانــد امنیــت فکــری ،اجتماعــی و
اقتصــادی شــرکای اجتماعــی را در درازمــدت محقــق ســازد.
منطــق حاکــم بــر مدیریــت صندوقهــای بازنشســتگی بایــد ایــن باشــد کــه چــون همــه مشــموالن
اعــم از کارمنــدان و کارگــران ،حــق بیمــه را پرداخــت کردهانــد ،مدیریــت ایــن صندوقهــا بایــد بــه
گونـهای باشــد کــه آینــده صندوقهــا و مشــموالن یــا ذینفعــان صندوقهــا بــه خطــر نیافتــد .افــزون
بــر آن ،بــا مدیریــت کارآمــد و اثربخــش منابــع ایــن صندوقهــا بایــد دریافتــی مســتمریبگیران،
متناســب بــا هزینههــای زندگــی بهبــود پیــدا کنــد.
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اجــرای حکــم ،آخریــن مرحله در فرآیند یک دادرســی اســت کــه نتیجه رأی بــرای محکو ٌم
لــه محقــق خواهــد شــد .به عبــارت دیگــر ،اگــر مرحله اجــرای حکم بــه خوبــی محقق نگــردد ،همه
مراحــل دیگــر بینتیجــه خواهــد بــود .مقصــود از ثالــث ،همــه اشــخاص حقیقــی یا حقوقی هســتند
کــه در دادخواســت اصلــی ،عنوانــی از خواهــان و خوانــده ندارنــد .ثالث اگــر برای خود ،مســتق ً
ال حقی
قائــل باشــد یــا خــود را در محــق شــدن یکــی از اصحــاب دعــوای اصلــی ،ذینفــع بدانــد ،میتوانــد
قبــل از ختــم دادرســی در مرحلــه بــدوی یــا تجدیــد نظــر دخالت کنــد .در مرحلــه اجــرای حکم در
دادرسـیها اعــم از کیفــری ،حقوقــی و اداری نیــز ثالــث حــق ورود و دخالــت دارد ،بــه ایــن صــورت
کــه گاهــی ثالــث دارای حقوقــی در ایــن مرحلــه اســت و گاهــی نیــز قهــراً موضــوع و مخاطــب قــرار
میگیــرد .ایــن امــر در صورتــی اســت کــه ثالــث در مرحلــه اجــرای حکــم ،تکالیفــی داشــته باشــد.
مقــررات موجــود و رویــه قضایــی در نظــام حقوقــی ایــران نشــان میدهــد کــه در محاکــم حقوقــی،
مباحــث مربــوط بــه حقــوق و تکالیف ثالث ابهــام کمتری دارد ،امــا در خصوص نقش ثالــث در مرحله
اجــرای احــکام در دیــوان عدالــت اداری ،مــواد  107تــا  109قانون تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان
عدالــت اداری بــه صــورت پراکنــده بــه موضوعاتی اشــاره کــرده اســت .روش تحقیق در ایــن پژوهش،
از نــوع توصیفــی و تحلیلــی اســت و در گــردآوری منابــع از روش کتابخانهای اســتفاده شــده اســت.
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در محاکــم حقوقــی و دیوان عدالت اداری

مقدمه
ّ
بــر اســاس اصــل  34قانــون اساســی ،دادخواهــی ،حــق مســلم هــر فــرد اســت و هــر کــس
میتوانــد بــرای دادخواهــی بــه دادگاههــای صالــح رجــوع کنــد و هــدف اصلــی دادخواهــی ،تحصیــل
حکــم قطعــی و اجــرای آن اســت .بــه عبــارت دیگــر ،غایــت دادرســی ،اجــرای حکــم اســت .شــخصی
کــه حــق او تضییــع شــده و بــرای احقــاق حــق بــه دادگاه مراجعــه کــرده اســت ،میخواهــد حــق
خــود را بســتاند و صــرف دریافــت بــرگ حکــم ،مقصــود او را تأمیــن نمیکنــد 1.بیتردیــد ،در هــر
نظــام قضایــی ،اجــرای درســت و کامــل احــکام قضایــی ،مهمتــر از فرآینــد دادرســی و فصــل خصومــت
2
اســت .اجــرای حکــم ،اصلــی ضــروری در فرآینــد دادرســی مطلــوب و تأمیــن عدالــت اســت.
بــه عبــارت دیگــر ،غایــت و هــدف دادرســی اجــرای حکــم اســت .صــرف اخــذ برگــه حکــم مقصــود
او را تامیــن نمیکنــد و حکمــی کــه اجــرا نگــردد ارزشــی نخواهــد داشــت .بنابرایــن ،میتــوان گفــت
اجــرای حکــم مهمتــر از صــدور حکــم اســت کــه حــق دادخــواه از غاصــب ســتانده میشــود.
بــه طــور کلــی ،اصــل نســبیت در روابــط حقوقــی حاکــم اســت .در نتیجــه ،آثــار روابــط حقوقــی
اصــوالً دامنگیــر رابطــه میشــود .در حقــوق موضوعــه بــر ایــن اصــل تأکیــد شــده اســت .بــر ایــن
اســاس ،دعــوا در یــک مفهــوم ،وضعیــت ناشــی از نوعــی عــدم قطعیــت حقوقــی بیــن طرفیــن آن اســت
کــه در مرجــع دادخواهــی مطــرح شــده اســت .اشــخاصی کــه خــود یــا نماینــده قانونــی آنــان در نقــش
3
یکــی از طرفیــن دعــوا در آن دخالتــی ندارنــد ،بــه عنــوان ثالــث شــناخته میشــوند.
دخالــت شــخص ثالــث بــرای اجــرای حکــم و آرای مدنــی ،یکــی از موضوعــات مهــم در رویــه
قضایــی و دکتریــن حقوقــی اســت .بســیاری از مســائل جدیــد در ایــن حــوزه اتفــاق میافتــد کــه
ذهــن قضــات شــاغل در اجــرای احــکام مدنــی و مســئوالن اجــرای اســناد را بــه خــود مشــغول
میکنــد .در کتابهــای موجــود در زمینــه آییــن دادرســی مدنــی ،اجــرای احــکام مدنــی و اجــرای
اســناد رســمی الزماالجــرا ،پرســشهایی وجــود دارد کــه پاســخی بــرای آنهــا نمیتــوان یافــت.
قانــون اجــرای احــکام مدنــی و قوانیــن ثبتــی و آییننامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزماالجــرا نیــز
4
موضــوع را بــه طــور کلــی و بــدون پرداختــن بــه جزئیــات طــرح کردهانــد.
 .1بمهاجری ،علی ،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ،تهران :فکرسازان ،چاپ دوم ،1386 ،ج  ،2ص .9

 .2مقــدادی ،محمدمهــدی و نســرین نکوجــوی« ،راهکارهــای مؤثــر اجــرای احــکام مدنــی در ایــران و فرانســه» ،مجلــه
حقــوق تطبیقــی ،دوره ســیزدهم ،1396 ،شــماره  ،108ص .130
 .3رســتمی ،ولــی و کیومــرث ســپهری « ،اجــرای احــکام مدنــی علیــه اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی ،موانــع و
راهکارهــا» ،مجلــه دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران ،دوره  ،40شــماره  ،1389 ،2ص 160

 .4محســنی ،حســن و همایــون رضایینــژاد« ،شــکایت ثالــث از عملیــات اجرایــی در مقایســه بــا اعتــراض ثالــث بــه
رأی» ،مجلــه حقــوق خصوصــی ،دوره هشــتم ،1390 ،شــماره  ،1ص .85
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حکــم دادگاه فراتــر از اصحــاب دعــوا ،قائــم مقامهــای عــام و خــاص و بســتانکاران ،نســبت بــه
دیگــران بیاثــر اســت .از نظــر ماهــوی ،ثالــث بــودن نســبت بــه حکــم بــا ثالــث بــودن نســبت بــه
قــرارداد تفاوتــی نــدارد؛ زیــرا در هــر دو مــورد ،اثــر حکــم و قــرارداد نســبی اســت و بــه ثالــث توجهــی
نــدارد .بنــا بــر ایــن ،هــر گاه حکمــی بــه زیــان یکــی از مالــکان مــال مشــاع صــادر شــود ،ایــن حکــم
1
بــرای دیگــر شــرکای آن مــال بیاثــر اســت.
بــه بیــان دیگــر ،از نظــر آییــن دادرســی مدنــی ،افــرد بــه ســه دســته تقســیم میشــوند :گــروه
اول و دوم (خواهــان و خوانــده) ،اصحــاب دعــوا را تشــکیل میدهنــد .گــروه ســوم کــه خــارج از شــمول
اصحــاب دعــوا هســتند ،در برابــر دو گــروه قبلــی ،عنــوان «شــخص ثالــث» را دارنــد .قلمــرو اصلــی ورود
شــخص ثالــث ،دعــاوی مدنــی اســت کــه بــه لحــاظ طبیعــت ویــژه خــود ،عــاوه بــر طرفیــن دعــوای
اصلــی بــه حقــوق و منافــع شــخص یــا اشــخاص ثالــث مربــوط اســت .یکــی از مــواردی کــه ممکــن
اســت در جریــان دادرســی پیــش آیــد ،دخالــت اشــخاص ثالــث اســت و منظــور از شــخص ثالــث ،همــه
اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی هســتند کــه در دادخواســت اصلــی ،عنوانــی غیــر از خواهــان و خوانــده
دارنــد.
دخالــت شــخص ثالــث در دعوایــی کــه بیــن دو طــرف (اصحــاب دعــوای اصلــی) طــرح شــده ،بــه دو
روش اســت :روش اول ،دخالــت بــه صــورت اختیــاری اســت کــه شــخص ثالــث بــه صرافــت طبــع بــرای
حفــظ حقــوق خــود بــه دعوایــی وارد میشــود کــه دیگــران اقامــه کردهانــد کــه قانــون آن را ورود
شــخص ثالــث نامیــده اســت .روش دوم ،دخالــت اجبــاری اســت کــه شــخص ثالــث را بــدون اینکــه
درخواســت کــرده باشــد ،دو طــرف دعــوا بــه دعوایشــان وارد و او را در گفتوگــوی خــود شــریک
2
میکننــد .ایــن طریــق در قانــون ،جلــب شــخص ثالــث نامیــده شــده اســت.
حالــت ســومی نیــز وجــود دارد کــه از آن بــه عنــوان «اعتــراض ثالــث» نــام میبرنــد و آن ،اعتــراض
شــخصی غیــر از طرفیــن دعــوا نســبت بــه حکــم یــا قــراری اســت کــه بیــن اصحــاب دعــوای اصلــی
بــدون دخالــت او صــادر شــده و قطعیــت یافتــه و بــه ادعــای او یــا نماینــده قانونـیاش خلــل وارد کــرده
اســت .هــدف از هــر ســه نــوع مداخلــه ،احقــاق حــق ثالــث اســت بــا ایــن تفــاوت کــه زمــان مداخلــه
ثالــث چــه بــه عنــوان وارد ،جالــب یــا معتــرض ،مختلــف اســت .همچنیــن شــرایط طــرح آن بــا توجــه
بــه نــوع آن بــر اســاس قانــون آییــن دادرســی مدنــی ایــران ،مختلــف خواهــد شــد.
بــا وجــود نقــش مؤثــر اشــخاص ثالــث در اجــرای حکــم بــه صــورت ایجابــی ،متأســفانه بــه لحــاظ
ســکوت یــا اجمــال قانــون اجــرای احــکام مدنــی ،از ایــن موضــوع مهــم غفلــت شــده اســت .گاهــی
دیــده میشــود کــه مأمــوران اجــرا بــه ایــن موضــوع بیتوجهــی میکننــد و عملیــات اجرایــی
 .1صالحــی ذهابــی ،جمــال« ،اصــل نســبی بــودن رأی حقوقــی» ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،دوره هفتــاد و چهــارم،
 ،1389شــماره  ،71ص .64
 .2متین دفتری ،احمد ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ،تهران :مجد ،1387 ،ص .123

277

حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام

در محاکــم حقوقــی و دیوان عدالت اداری

شکســت میخــورد .نقشــی کــه در تبصــره مــاده  34قانــون اجــرای احــکام مدنــی پیشبینــی شــده،
نقــش مثبــت یــا ایجابــی اســت کــه شــخص ثالــث در راســتای عملیــات اجرایــی گام برمــیدارد؛
حرکتــی انتخابــی و داوطلبانــه از ســوی شــخص ثالــث بــرای وصــول محکــو ٌمبــه کــه شــرایط اجــرای
حکــم را فراهــم میکنــد .در خصــوص اجــرای احــکام در دیــوان عدالــت اداری ،بــا دو مــاده  57و 116
قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مواجــه هســتیم کــه نخســتین مــاده ،ناظــر
بــر اعتــراض ثالــث اصلــی و مــاده دوم ،ناظــر بــر اعتــراض ثالــث اجرایــی اســت.
عــاوه بــر مــوادی کــه در قانــون دیــوان عدالــت اداری در خصــوص شــرایط دادخواســت ،وکالــت،
دعــاوی ثالــث ،اســتماع شــهادت شــهود ،ر ّد دادرس و نحــوه ابــاغ و توقیــف و ضبــط متخلــف بــه آییــن
دادرســی مدنــی ارجــاع شــده ،در مــواردی همچــون پیوس ـتها ،تعــدد شــکایات در یــک دادخواســت
و رفــع نقــص نیــز در آییــن دادرســی دیــوان ،همســویی حداکثــری بــا آییــن دادرســی مدنــی در نظــر
گرفتــه شــدهاســت 1.بنــا بــر ایــن ،بــه نظــر میرســد کــه در مــوارد ســکوت قانــون دیــوان بایــد بــه
قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه عنــوان قانــون عــام رجــوع کــرد.
هــدف اصلــی ایــن تحقیــق ،بررســی حقــوق و تکالیفــی اســت کــه ثالــث در رونــد اجــرای احــکام
مدنــی داراســت .بــا وجــود اهمیــت نقــش ثالــث در عملیــات اجرایــی و فراوانــی دعــاوی ناشــی از
نقــش مثبــت اشــخاص ثالــث ،تــا کنــون در زمینــه موضــوع پژوهــش حاضــر ،تحقیقــی جامــع و
مســتقل صــورت نگرفتــه اســت .تمرکــز پژوهشهــای انجامشــده در زمینــه اعتــراض ثالــث اجرایــی
و پراکندگــی تحقیــق در مــورد دیگــر نقشهــای ثالــث در زمینــه اجــرای احــکام ،اهمیــت انجــام ایــن
تحقیــق را آشــکار میســازد؛ زیــرا بــا انجــام ایــن تحقیــق و اســتفاده از نتایــج آن میتــوان بــه بهبــود
ل و فصــل پروندههــای مطــرح امیــدوار بــود کــه بــه نقــش ایجابــی اشــخاص ثالــث ارتبــاط پیــدا
حـ 
میکنــد .همچنیــن نتایــج ایــن پژوهــش بــه ایجــاد نظــام شــفاف و انضبــاط در اجــرای احــکام مدنــی
کمــک شــایانی خواهــد کــرد.
بــا توجــه بــه ابهــام و اجمــال موجــود در مقــررات مربــوط بــه ثالــث در قانــون اجــرای احــکام مدنــی
مالحظــه میشــود کــه قانونگــذار در بســیاری از مــوارد اجرایــی ســکوت کــرده اســت .نبــود آییــن
دادرســی مشــخص و تشـ ّتت رویههــای قضایــی موجــب شــده اســت کــه ســلیقههای متفــاوت موجــب
اختــال در حقــوق اشــخاص شــود .ضــروری اســت تــا بــا اســتفاده از رویههــای مناســب در مراجــع
قضایــی و نظریههــای مشــورتی ،راهحلــی مناســب بــرای هــر یــک از مســائل مطــرح ارائــه شــود تــا از
تشـ ّتت آرا در ایــن زمینــه جلوگیــری گــردد .بــر همیــن اســاس ،تحقیــق حاضــر درصــدد پاسـخگویی
بــه ایــن پرســش اســت کــه ثالــث در مرحلــه اجــرای احــکام چــه حقــوق و تکالیفــی دارد؟ روش تحقیــق
 .1آگاه ،وحیــد« ،تأملــی انتقــادی بــر الیحــه آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری» ،مجلــه پژوهشهــای حقوقــی،
دوره هشــتم ،1388 ،شــماره  ،16ص .426
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در ایــن پژوهــش ،از نــوع توصیفــی و تحلیلــی اســت و در گــردآوری منابــع از روش کتابخانــهای
اســتفاده شــده اســت.

گفتــار اول ـ مبانــی حضــور ثالــث در اجــرای احــکام مدنــی و دیوان
عدالت اداری
امــکان حضــور ثالــث در دادرســی ،در فرآینــد رســیدگی و مرحلــه اجــرای احــکام ناشــی از مفهــوم
دادرســی منصفانــه و نیــز حــق دسترســی شــهروندان بــه دادگاه صالــح اســت .کســی کــه در مراحــل
اصلــی دادرســی حضــور نداشــته و حقــوق او بــر اثــر رأی صادرشــده بــه عنــوان نتیجــه دادرســی تحــت
تأثیــر قــرار گرفتــه اســت ،بایــد بتوانــد بعــد از اطــاع از مفــاد رأی ،از حقــوق خــود بــه صــورت مقتضــی
دفــاع کنــد .همچنیــن در مراحــل پــس از صــدور رأی و ختــم دادرســی ،هنــگام اجــرای حکــم ممکــن
اســت عملیــات اجرایــی آرای قضایــی بــر حقــوق مالــی و غیــر مالــی اشــخاص ثالــث اثــر بگــذارد،
بــدون آنکــه اصــل رأی در خصــوص ایشــان ،موجــد حــق یــا تکلیــف باشــد 1.عــاوه بــر آن ،حضــور
ثالــث در مرحلــه اجــرای حکــم گاهــی بــرای اســتیفای حقــوق محکــو ٌم لــه پرونــده صــورت میگیــرد.
پــس حضــور ثالــث در اجــرای احــکام ،ابعــاد متعــددی دارد .گاهــی شــخص ثالــث ،مخاطــب تکلیفــی
در اجــرای حکــم اســت و گاهــی بــه عنــوان ذیحــق بــا ادعــای تضییــع حقــوق خــود در مقــام مدعــی
قــرار میگیــرد.

بند اول ـ حق دادخواهی

حــق دادخواهــی و بــه رســمیت شــناختن ایــن حــق بــرای هــر فــرد ،صــرف نظــر از هــر گونــه
ویژگــی نــژادی ،جنســی ،قومــی ،قبیل ـهای و مذهبــی کــه بتوانــد در صــورت لــزوم بــه دادگاه صالــح
رجــوع کنــد ،از جملــه حقوقــی اســت کــه جــزو حقــوق و آزادیهــای فــردی محســوب میشــود و
آن را میتــوان ضامــن حراســت از دیگــر حقــوق و آزادیهــای فــردی و اجتماعــی قلمــداد کــرد 2.ایــن
حــق از جملــه حقــوق اولیــه همــه افــراد بــه شــمار مـیرود تــا در مــواردی کــه حقــوق و آزادیهایشــان
3
پایمــال شــود ،بــرای احیــای آن ،امــکان مراجعــه بــه مراجــع صالــح قضایــی را داشــته باشــند.
 .1رســتمی ،ولــی و حســن خســروی« ،الگــوی مناســب بــرای تدویــن قانــون آییــن دادرســی اداری در ایــران و

ضــرورت آن؛ نظــام فرانســوی یــا انگلیســی؟» ،مجلــه پژوهشهــای حقــوق تطبیقــی ،ســال هفدهــم ،1392 ،شــماره
 ،2ص .251
 .2مهرپور ،حسین ،نظام بینالمللی حقوق بشر ،تهران :اطالعات ،چاپ ششم ،1394 ،ص .78

 .3هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی و آزادیهای اساسی ،تهران :میزان ،1384 ،ص .294
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در محاکــم حقوقــی و دیوان عدالت اداری

جلوگیــری از صــدور احــکام متعــارض در موضوعــات مرتبــط ،یکــی از مبانــی مشــترک طــرح
اعتــراض ثالــث اســت .قانونگــذار بــا تأســیس مقــررات ورود شــخص ثالــث ،امتیــازی اســتثنایی و
ویــژه بــرای اشــخاص خــارج از دادرســی و بیگانــه از دعــوا قائــل شــده اســت تــا بتواننــد بــا احســاس
ذینفعــی یــا بیــم ضــرر حاصــل از دعــوای مطرحشــده ،بــرای جلوگیــری از تضییــع حقــوق و ضــرر ،بــا
1
میــل و اختیــار مداخلــه کننــد.
جلوگیــری از تشــکیل پروندههــای متعــدد در دادگســتری یکــی دیگــر از مبانــی مشــترک طــرح
اعتــراض ثالــث اســت .بــا نگاهــی بــه آمــار ســاالنه پروندههــای تشکیلشــده در محاکــم و بررســی
اصحــاب دعــوا و خواســتههای مطــرح مشــخص میشــود کــه تعــداد زیــادی از پروندههــا بــا هــم
ارتبــاط دارنــد .یــک جــا مطــرح شــدن پروندههــا موجــب کاهــش آمــار پروندههــا میشــود .در ضمــن،
تشــکیل پروندههــای متعــدد بــرای دادگســتری موجــب تراکــم کار ،کاهــش اوقــات رســیدگی متعــدد از
جانــب محاکــم ،نفــی صرفهجویــی اقتصــادی از جانــب طرفیــن یــا ثالــث و دســتگاه قضایــی در انــرژی
محیطــی و انســانی ،رفتوآمــد ،رســیدگی و ابالغهــای متعــدد و اعتراضهــای متعــدد میشــود.

بند دوم ـ اعتراض ثالث ،استثنایی بر اصل نسبی بودن آرای قضایی

بــا صــدور رأی دادگاه و الزماالجــرا شــدن آن در روابــط قضایــی طرفیــن ،نوعــی دگرگونــی بــه وجــود
میآیــد کــه پیــش از آن وجــود نداشــته اســت 2.اصــل نســبی بــودن رأی دادگاه کــه مدلــول خــروج از
وضعیــت طبیعــی اســت ،نشــانه ورود بــه وضعیــت مدنــی و قلمــروی حاکمیــت قضایــی قانــون اســت 3و
ظاهــراً پشــتوانه اخالقــی نیــز دارد .ایــن اصــل در متنــی قانونــی منصــوص نشــده اســت ،امــا بیتردیــد،
مبنــای بســیاری از قواعــد موجــود بــه ویــژه در حقــوق دادرســی خصوصــی اســت .بــرای توجیــه بنیــاد
آن ،گاهــی آن را بــه قراردادهــا ماننــد کــرده و زمانــی بــه ضــرورت حفــظ منافــع اشــخاص بیــرون از
دادرســی و ســرانجام بــه اصــل بیطرفــی دادرس متوســل شــدهاند 4.مقصــود از اثــر رأی در اصــل نســبی
بــودن ،اثــر مســتقیم آن بــر اصحــاب دعواســت بــه ایــن معنــی کــه حکــم اوالً و بالــذات در دارایــی
دادباختــه و دادبــرده مؤثــر باشــد ،حقــوق و الزامــات آنــان را افزایــش دهــد یــا از آن بکاهــد .التزامــات
ناشــی از حکــم ،بــدون واســطه بــر دادباختــه تحمیــل میشــود و در مقابــل ،دادبــرده ،منتفــع اصلــی
و نخســتین از ایــن رأی اســت 5.امــکان اعتــراض ثالــث ،راهــی بــرای گــذر از ایــن اصــل قانونــی اســت.
 .1متین دفتری ،پیشین ،ص .323
 .2جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،تهران :گنج دانش ،چاپ چهارم ،1383 ،ج  ،1ص .14
 .3مالوری ،فیلیپ ،اندیشههای حقوقی ،ترجمه :مرتضی کالنتریان ،تهران :آگاه ،چاپ اول ،1383 ،ص .200
 .4کاتوزیان ،ناصر ،اثبات و دلیل اثبات ،تهران :میزان ،چاپ اول ،1383 ،ج  ،2ص .186

 .5صفایــی ،ســید حســین ،دوره مقدماتــی حقــوق مدنــی :قواعــد عمومــی قراردادهــا ،تهــران :میــزان ،چــاپ ششــم،1387 ،
ج  ،2ص .250
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بند سوم ـ اعتراض ثالث ،استثنایی بر اصل تغییرناپذیری اصحاب دعوا

یکــی از اصــول دادرســی عادالنــه ،اصــل تغییرناپذیــری دعــوای حقوقــی اســت کــه بــه موجــب
آن ،هنگامــی کــه دادرســی آغــاز میشــود ،عناصــر و چارچــوب آن نبایــد تغییــر کنــد .بنــا بــر ایــن،
نمیتــوان شــخص ثالثــی را جایگزیــن یکــی از طرفیــن دعــوا کــرد یــا ســمت او را تغییــر داد یــا
موضــوع دعــوای اولیــه را بــا طــرح جدیــد تغییــر داد؛ زیــرا تقاضــای رســیدگی (دادخواســت) ،قلمــروی
دعــوا را از نظــر عناصــر ســازنده ،اطــراف ،موضــوع و ســبب دعــوا مشــخص میکنــد .حفــظ ارتبــاط
میــان ادعــا و دفــاع ،یکــی از آثــار اصــل تغییرناپذیــری دعــوای حقوقــی و الزمــه اســتمرار ســالم جریــان
1
دادرســی اســت.
در حقــوق رم ،اصــل تغییرناپذیــری اصحــاب دعــوا و ثبــات و پایــداری موضــوع ،نخســت بــه دلیــل
اصــل ثبــات و پایــداری موضــوع دعــوا پذیرفتــه نمیشــد .اصــل ثبــات و پایــداری عناصــر دعــوا بــه
ایــن معناســت کــه دعــوا هنگامــی کــه آغــاز شــود ،دیگــر طرفهــای آن و ادعاهایــی کــه مطــرح اســت،
نبایــد تغییــر نکنــد و بایــد ثابــت و پایــدار بمانــد.

بند چهارم ـ مبنای قانونی پذیرش ثالث در دادرسی

بــه صــورت کلــی ،حضــور ثالــث در اجــرای احــکام میتوانــد بــه صــورت ارادی یــا غیــر ارادی
واقــع شــود .نــوع اول ،ارادی اســت و بــه خواســت ثالــث اتفــاق میافتــد .شــکل دوم کــه خــارج از اراده
اوســت ،بنــا بــر تکالیــف قانونــی در فرآینــد اجــرا قــرار میگیــرد .نقــش ثالــث در فرآینــد دادرســی،
شــبیه ورود ثالــث اســت کــه بــه اراده شــخص ثالــث وابســته اســت یــا شــبیه جلــب ثالــث کــه ناشــی
از خواســت اصحــاب دعــوای اصلــی اســت 2.در ایــن میــان ،طبیعیتریــن طریــق ورود ثالــث ،ورود
اختیــاری ثالــث اســت ،بــه ایـن صــورت کــه شــخصی بــه جــز محکــو ٌم علیــه و محکــو ٌم لــه و متعهــد و
ـد لــه بــا طیــب خاطــر و بــا میــل و رغبــت در اجــرای احــکام و اســناد مداخلــه میکنــد و اعــام
متعهـ ٌ
م ـیدارد کــه حاضــر بــه اجــرای حکــم یــا تعهــدی اســت کــه دیگــری ،محکــو ٌم علیــه یــا متعهــد آن
3
اســت.
همچنیــن ورود ثالــث در اجــرای احــکام مدنــی و اجــرای اســناد در برخــی مــوارد ممکــن اســت
قهــری و بــه حکــم قانــون باشــد .ضمــن ایــن کــه مقصودمــان از ورود ثالــث بــه مفهومــی نیســت کــه
 .1محســنی ،حســن و محمــد پورطهماســبی فــرد« ،اصــل تســلط طرفیــن دعــوا بــر جهــات و موضوعــات دعــوا»،

نشــریه کانــون وکالی دادگســتری مرکــز ،دوره بیســت و یکــم ،1384 ،شــماره  ،190ص .74
 .2پوراســتاد ،مجیــد و اعظــم ایمانیــان« ،مالکیــت خواهــان بــر دعــوای مدنــی» ،فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی تطبیقــی
ایــران و بینالملــل ،دوره چهــارم ،1390 ،شــماره  ،14ص .44
 .3بابایــی ،محمــود« ،حقــوق و تکالیــف دارنــده چــک در حقــوق ایــران و کنوانســیون ژنــو» ،پایاننامــه کارشناســی
ارشــد ،رشــته حقــوق عمومــی ،دانشــکده معــارف اســامی و حقــوق ،دانشــگاه امــام صــادق (ع) ،1388 ،ص .12
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در محاکــم حقوقــی و دیوان عدالت اداری

در آییــن دادرســی و در مــواد  130بــه بعــد ق.ا.ا.م ذکــر شــده ،بلکــه منظــور ،دخالــت ثالــث در اجــرای
احــکام مدنــی و اجــرای اســناد اســت کــه مقیــد بــه تشــریفات منــدرج در آییــن دادرســی مدنــی نیســت.
قوانیــن مربــوط بــه اجــرای احــکام دیــوان عدالــت اداری بــر خــاف اجــرای احــکام مدنــی کــه
دارای نــص صریــح و نســبتاً مشــخصی اســت ،متأســفانه بــه صــورت پراکنــده در مــواد  107تــا 119
قانــون دیــوان اشــاره شــدهاســت .اجــرای حکــم ،غایــت نهایــی دادرســی اســت و اجــرای عدالــت بــا
اجــرای دقیــق حکــم دادگاه تبلــور مییابــد 1.مســلّم اســت کــه همــه افــراد بایــد در برابــر قانــون،
حقــوق و اختیاراتــی یکســان داشــته باشــند و در عمــل ،در دس ـتیابی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
بــه ضمانتهــای اجــرای قانونــی و اســتفاده از ابــزار و قــدرت پیشبینیشــده در قانــون بــرای احقــاق
2
حــق نبایــد تفاوتــی میــان آنهــا باشــد.
قانــون اجــرای احــکام مدنــی از نظــر چگونگــی و زمــان اجــرای حکــم میــان اشــخاص محکــو ٌم
علیــه اعــم از شــخص حقیقــی یــا حقوقــی حقــوق خصوصــی بــا شــخص حقوقــی حقــوق عمومــی هیــچ
تفاوتــی قائــل نشــده اســت 3.دعــاوی مطــرح در دیــوان عدالــت اداری بــا دیگــر دعــاوی مطــرح در نظــام
قضایــی متفــاوت اســت .در دعــاوی مدنــی و کیفــری ،رابطـهای در حــوزه حقــوق خصوصــی یــا حقــوق
کیفــری پدیــدار میشــود ،ولــی در دعــاوی مطــرح در دیــوان عدالــت اداری ،رابطـهای در حــوزه حقــوق
عمومــی مطــرح میشــود و بــه طــور طبیعــی ،از نظــر اصحــاب دعــوا نیــز متفــاوت بــا دعــاوی مدنــی
و کیفــری اســت .در دعــاوی دیــوان عدالــت اداری ،یکــی از اصحــاب دعــوا الزامـاً مقــام عمومــی اســت؛
4
چــون فلســفه تشــکیل دیــوان عدالــت اداری ،رســیدگی بــه شــکایت شــهروندان علیــه دولــت اســت.
رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری از نظــر ماهیــت بــا دادرســیهای مدنــی و کیفــری متفــاوت
اســت .مجموعــه دادرســی قضایــی ،دادرســی اداری و دادرســی محاســباتی ،نظامــی ویــژه را در جمهوری
اســامی ایــران شــکل میدهــد کــه شــیوه انتظــام و ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر و شــیوه دادرســی هــر
یــک ،از جملــه دادرســی اداری ،نظــام حقوقــی منحصــر بــه فــردی ایجــاد کــرده اســت .دادرســی اداری
را نمیتــوان واجــد ماهیــت صــرف حقــوق عمومــی دانســت .بنــا بــر ایــن ،در امــوری ،همــان دادرســی
5
مدنــی بــر دعــاوی علیــه اداره حاکــم اســت و در بیشتــر امــور ،هویــت خــاص خــود را دارد.
 .1باغبــان ،روحاللــه« ،تحلیلــی بــر اجــرای احــکام مدنــی و قانــون دیــوان عدالــت اداری از منظــر عدالــت
اجرایــی» ،فصلنامــه جســتارهای حقــوق عمومــی ،ســال دوم ،1397 ،شــماره  ،4ص .124
 .2دهقــان منشــادی ،محســن و ولــی رســتمی« ،قواعــد حقوقــی حاکــم بــر وصــول مطالبــات دولــت از اشــخاص؛
تحلیــل مــواد  47و  48قانــون محاســبات عمومــی کشــور» ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،دوره هشــتاد و ســوم،1398 ،
شــماره  ،108ص .52
 .3رســتمی ،ولــی و حســن خســروی« ،الگــوی مناســب بــرای تدویــن قانــون آییــن دادرســی اداری در ایــران و ضــرورت
آن؛ نظــام فرانســوی یــا انگلیســی؟» ،مجلــه پژوهشهــای حقــوق تطبیقــی ،ســال هفدهــم ،1392 ،شــماره  ،2ص .278
 .4محمودی ،جواد ،بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران ،تهران :جنگل ،1393 ،ص .23
 .5ســوادکوهی ،ســام« ،آییــن دادرســی اداری در تشــکیالت قضایــی جمهــوری اســامی ایــران» ،پژوهشنامــه
حقــوق خصوصــی ،ســال اول ،1391 ،شــماره  ،1ص .10
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فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره یازدهم  /تابستان 1401

یکــی از مشــکالت اساســی در حقــوق اداری ایــران ،نبــود آییــن عــام دادرســی اســت .بــه گفتــه
یکــی از پژوهشــگران ،فلســفه وجــودی دیــوان عدالــت اداری میتوانــد یکــی از ایــن دو فــرض باشــد
کــه یــا نهــادی بــرای مهــار قــدرت اســت یــا نهــادی تخصصــی اســت کــه بــرای حــل موضوعــی
تخصصــی بــه وجــود آمــده اســت 1.هــر کــدام از ایــن دو فــرض را بپذیریــم ،بایــد قبــول کــرد کــه ایــن
نهــاد ،قواعــدی ویــژه میطلبــد؛ زیــرا زمانــی کــه قواعــد و اصــول حقــوق اداری بــا قواعــد و اصــول
مدنــی و کیفــری متفــاوت باشــد ،آییــن دادرســی آنهــا نیــز متفــاوت خواهــد بــود .چــون حقــوق
عمومــی بــا حقــوق خصوصــی سرشــتی متفــاوت دارد و دارای اصــول و قواعــد مخصــوص بــه خود اســت،
دادگاههــای اداری نیــز بــا دادگاههــای حقوقــی و کیفــری ماهیتــی متفــاوت دارنــد و قواعــد متفاوتــی
بــر آنهــا حاکــم اســت .از ایــن رو ،عجیــب نیســت کــه دادرســی آنهــا نیــز تفــاوت داشــته باشــد.
بــه گفتــه برخــی صاحبنظــران ،اداره ،حقــوق ویــژه خــود را میطلبــد و ایــن حقــوق ویــژه ،دادگاه
2
مخصــوص خــود را میخواهــد و آن دادگاه ،آییــن دادرســی ویــژه خــود را دارد.
قانونگــذار در مــوادی از قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،ورود ثالــث
را پیشبینــی کــرده اســت .مــاده  57ایــن قانــون ،ناظــر بــر اعتــراض ثالــث اصلــی و مــاده  116آن،
ناظــر بــر اعتــراض ثالــث اجرایــی اســت .یکــی از روشهــای مداخلــه ثالــث در یــک پرونــده ،اعتــراض
ثالــث اســت .بــر اســاس مــاده  57همیــن قانــون ،اگــر آرای شــعب دیــوان عدالــت اداری کــه بــدون
دخالــت فــرد ثالــث ذینفــع در مرحلــه دادرســی صــادر شــده اســت ،بــه حقــوق شــخص ثالــث خللــی
وارد کنــد ،ظــرف دو مــاه از تاریــخ اطــاع از حکــم قابــل اعتــراض اســت .ایــن مــاده از عبــارت «حکــم
آرای شــعب» اســتفاده کــرده ،ولــی منظــور از آن ،هــر رأیــی نیســت ،بلکــه رأی بایــد قطعــی باشــد تــا
قابــل اعتــراض ثالــث باشــد .ثالــث مدعــی حــق در خصــوص آرای غیــر قطعــی میتوانــد در قالــب ورود
ثالــث اقــدام کنــد کــه رأی موضــوع مــاده  57نیــز اعــم از قــرار و حکــم اســت .البتــه مشــخص نیســت
3
ثالــث در چــه مــواردی میتوانــد نســبت بــه یــک قــرار اعتــراض کنــد.
در خصــوص شــناخت ثالــث در دیــوان عدالــت اداری ،نکاتــی چنــد قابــل توجــه اســت :در مــاده 57
قانــون یادشــده ،ســخن از اشــخاصی اســت کــه بــه عنــوان ثالــث ،مدعــی وارد شــدن خلل به حقوقشــان
در آرای قطعــی شــعب هســتند .در نــگاه اول میتــوان گفــت کــه ثالــث ،هــر شــخصی اســت کــه در
دعــوا (پرونــده) حضــور نداشــته اســت .اشــخاصی کــه میتواننــد بــه واســطه شــاکی اصلــی در دعــوا
حضــور داشــته باشــند ،ثالــث محســوب نمیشــوند .در نتیجــه ،قائــم مقــام شــاکی کــه در بندهــای
«پ» و «چ» مــاده  18و مــاده  22بــه آن اشــاره شــده اســت ،ثالــث محســوب نمیشــوند .پرسشــی
 .1صدرالحفاظــی ،نصراللــه ،نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت در دیــوان عدالــت اداری ،تهــران :شــهریار ،چــاپ اول،
 ،1372ص .157
 .2طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری تطبیقی ،تهران :سمت ،چاپ سوم ،1387 ،ص .120
 .3استوار سنگری ،کوروش ،حقوق دادرسی اداری ،تهران :داتیک ،1400 ،ص .98
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حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام

در محاکــم حقوقــی و دیوان عدالت اداری

کــه مطــرح میشــود ،ایــن اســت کــه وکیــل یــا نماینــده کــه از طــرف شــاکی در دعــوا حضــور داشــته
اســت و بعــداً بــه طریقــی در خصــوص موضــوع نیــز دارای حقــی مســتقل از شــاکی شــود ،میتوانــد
بــه عنــوان ثالــث اعتــراض کنــد؟در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت کــه ظاهــراً حضــور آنهــا بــه
عنــوان وکیــل یــا نماینــده بــا شــأن حقوقــی ثالــث دارای حــق مســتقل متفــاوت اســت ،ولــی اگــر بــه
عنــوان قائــم مقــام شــاکی (مثــل خریــدار ملــک و آرای پرونــده در کمیســیون مــاده  100شــهرداری)
باشــند ،در ایــن جــا ثالــث محســوب نمیشــوند .بنــا بــر ایــن ،ثالــث بایــد شــخصی باشــد کــه حقــی
مســتقل از اصحــاب دعــوا و قائــم مقــام آنهــا در یــک پرونــده داشــته باشــد .مث ـ ً
ا در فرضــی کــه
هیئــت حــل اختــاف کارگــر و کارفرمــا علیــه کارفرمــا حکمــی صــادر و کارفرمــا در شــعب دیــوان
طــرح دعــوا کنــد و رأی بــه نفــع کارفرمــا نقــض شــود ،کارگــر بــه عنــوان شــخص ثالــث میتوانــد بــه
1
رأی قطعــی دیــوان اعتــراض کنــد.
بحــث مهــم در خصــوص ثالــث شــناختن دســتگاههای دولتــی اســت .اگــر حکــم قطعــی علیــه یــک
دســتگاه دولــت (مثــل وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی) در شــعب دیــوان صــادر شــود ،آیــا دســتگاه
دولتــی دیگــر (مثــل وزارت جهــاد کشــاورزی) میتوانــد بــه عنــوان ثالــث در دیــوان نســبت بــه آن
رأی اعتــراض کنــد؟ صــرف نظــر از طــرح مباحثــی دربــاره اینکــه دســتگاههای دولتــی نمیتواننــد
در شــعب دیــوان بــه عنــوان شــاکی حضــور داشــته باشــند ،بــه نظــر نویســنده ،چــون وزارتخانههــا
شــخصیت حقوقــی مســتقل ندارنــد و همگــی بخشــی از پیکــره شــخصیت حقوقــی واحــد دولــت
محســوب میشــوند و در دیــوان عدالــت اداری نیــز دولــت (در اینجــا بــه لحــاظ اینکــه وزارتخانــه،
طــرف دعواســت ،بــه مفهــوم قــوه مجریــه) در دعــوای اصلــی ،طــرف دعواســت و وزارتخانــه بــه عنــوان
نماینــده دولــت از آن دفــاع کــرده اســت ،بخــش دیگــری از دولــت نمیتوانــد ثالــث محســوب شــود و
بــه عنــوان ثالــث بــه آن حکــم اعتــراض کنــد.
ً
برخــی شــارحان قانــون دیــوان عدالــت اداری معتقدنــد کــه اساسـا دســتگاههای دولتــی میتواننــد
دردیــوان بــه عنــوان ثالــث وارد دعــوا شــوند و اعتــراض ثالــث ،طــرح دعــوای ابتدایــی توســط دســتگاه
دولتــی نیســت کــه طبــق آرای وحــدت رویــه دیــوان عدالــت اداری منــع شــده اســت .بــه نظــر میرســد
کــه جهتگیــری قانــون دیــوان عدالــت اداری بــا ایــن تفســیر همــراه اســت.

گفتــار دوم ـ حالتهــای ورود ثالــث در اجــرای احــکام مدنــی و
دیــوان عدالــت اداری
ورود ثالــث در مرحلــه اجــرای احــکام ممکــن اســت بــه صــورت ارادی یــا قهــری صــورت گیــرد .بــر
ایــن اســاس ،بســته بــه نــوع ورود ثالــث ،قوانیــن و مقــررات مختلفــی بــر موضــوع حاکــم خواهــد بــود.
 .1همان ،ص .99
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بند اول ـ ورود ارادی در اجرای احکام مدنی و دیوان عدالت اداری

مــاده  57قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،ورود ارادی ثالــث را چنیــن
پیشبینــی کــرده اســت« :آرای شــعب دیــوان کــه بــدون دخالــت فــرد ثالــث ذینفــع در مرحلــه
دادرســی صــادر شــده ،در صورتــی کــه بــه حقــوق شــخص ثالــث خلــل وارد نمــوده باشــد ،ظــرف دو
مــاه از تاریــخ اطــاع حکــم قابــل اعتــراض اســت .ایــن اعتــراض در شــعبه رســیدگیکننده بــه پرونــده
مطــرح میشــود و شــعبه مزبــور بــا بررســی دالیــل ارائهشــده ،مبــادرت بــه صــدور رأی مینمایــد».

بند دوم ـ ورود قهری در اجرای احکام مدنی

همــان گونــه کــه گفتــه شــد ،دخالــت ثالــث در اجــرای احــکام مدنــی و اجــرای اســناد همــواره بــه
طــور ارادی صــورت نمیپذیــرد ،بلکــه در برخــی مــوارد ،ورود ثالــث بــه طــور قهــری یــا بــه حکــم
قانــون تحقــق مییابــد .بــرای مثــال ،هــر گاه محکــو ٌم علیــه بعــد از صــدور حکــم قطعــی و در مرحلــه
اجــرای حکــم فــوت کنــد ،ایــن امــر مانــع از اجــرای حکــم نخواهــد شــد و در صــورت فــوت متعهــد
ســند نیــز بــه همیــن روال ،مــال یــا وجــه مــورد تعهــد از ترکــه متوفــی پرداخــت خواهــد شــد .در هــر
دو صــورت ،محکــو ٌم بــه بایــد از ترکــه متوفــی اخــذ شــود (مگــر اینکــه اجــرای حکــم و موضــوع
ســند ،قائــم بــه شــخص محکــوم یــا متعهــد باشــد کــه از ایــن مــورد در محــل خــود بحــث میشــود).
در ایــن صــورت ،دخالــت ورثــه بــرای اجــرای حکــم و موضــوع ســند را میتــوان بــه صــورت قهــری و
1
بــه حکــم قانــون دانســت.
شــاید گفتــه شــود کــه چــون اراده ورثــه در قبــول ترکــه موجــب میشــود بعــد از فــوت محکــو ٌم
علیــه و متعهــد ســند ،ورثــه در اجــرای حکــم دخالــت کننــد ،دخالــت آنــان بــه طــور قهــری نیســت،
بلکــه بــه اراده آنــان وابســته اســت و نوعــی ایقــاع اســت .بــا اندکــی تأمــل ،خــاف ایــن ادعــا قابــل
اثبــات اســت؛ چــون آنچــه بــر عهــده وارثــان پــس از قبــول ترکــه بــرای اجــرای حکــم یــا مدلــول
ترکــه قــرار میگیــرد ،بــه تبعیــت از تملــک دارایــی اســت و ورود آنــان ارادی نیســت .در مــاده 10
ق.ا.ا.م مقــرر شــده اســت« :اگــر محکــو ٌم علیــه قبــل از ابــاغ اجراییــه ،محجــور یــا فــوت شــود ،اجراییــه
حســب مــورد بــه ولــی ،قیــم ،امیــن ،وصــی ،ورثــه یــا مدیــر ترکــه او ابــاغ میگــردد و هــر گاه حجــر
یــا فــوت محکــو ٌم علیــه بعــد از ابــاغ اجراییــه باشــد؛ مفــاد اجراییــه و عملیــات انجامشــده بــه وســیله
ابــاغ اخطاریــه بــه آنهــا اطــاع داده خواهــد شــد».
بنــا بــر ایــن ،ابــاغ اجراییــه یــا مفــاد اجراییــه و عملیــات انجامشــده بــه ورثــه نشــان میدهــد
کــه ورود ورثــه در اجــرای احــکام بــه حکــم قانــون اســت کــه بیشتــر جنبــه قهــری دارد تــا ارادی.
همچنیــن بــر اســاس مــواد  119 ،60 ،19 ،3و  120آییننامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی ،چگونگــی
 .1مدنی ،سید جاللالدین ،آیین دادرسی مدنی ،تهران :میزان ،1392 ،ص .405
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حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام

در محاکــم حقوقــی و دیوان عدالت اداری

دخالــت ورثــه متعهــد ســند در مراحــل مختلــف اجــرای ســند بیــان شــده اســت کــه بــه ترتیــب نقــل
میشــود:
ماده  3ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم میشود و باید شامل نکات زیر باشد:
الــف) نــام ،نــام خانوادگــی ،شــماره شــناسنامه ،محــل صــدور آن ،نــام پــدر ،تاریــخ تولــد ،کــد
ملــی ،محــل اقامــت درخواسـتکننده اجراییــه یــا نماینــده قانونــی او و شــماره دفترخانـهای کــه ســند
در آن ثبــت شــده و یــا قبــوض اقســاطی صــادر گردیــده اســت.
ب) نــام ،نــام خانوادگــی ،شــماره شــناسنامه ،محــل صــدور ،نــام پــدر ،تاریــخ تولــد ،کــد ملــی،
محــل اقامــت متعهــد و در صــورت فــوت متعهــد ،نــام و مشــخصات ورثــه او .هــر گاه بیــن ورثــه،
محجــور یــا غایــب وجــود داشــته باشــد ،بایــد نــام و مشــخصات نماینــده قانونــی محجــور یــا غایــب
ـد لــه یــا نماینــده قانونــی او موظــف اســت ورثــه متعهــد را معرفــی و در ایــن مورد،
معیــن گــردد و متعهـ ٌ
ـد لــه از معرفــی ورثــه،
احتیاجــی بــه تســلیم گواهــی حصــر وراثــت نیســت .در صــورت عجــز متعهـ ٌ
1
دفترخانــه و اجــرای ثبــت تکلیفــی نخواهــد داشــت.
مــاده 19ـ هــر گاه متعهــد قبــل از صــدور اجراییــه فــوت شــود و درخواســت صــدور اجراییــه علیــه
ورثــه بــه عمــل آیــد ،اجراییــه در اقامتــگاه مــورث بــه آنــان ابــاغ واقعــی میگــردد. ...
تبصــره ـ در صورتــی کــه متعهــد پــس از صــدور اجراییــه و قبــل از ابــاغ فــوت کنــد ،طــرز ابــاغ
بــه ورثــه بــه ترتیــب مزبــور خواهــد بــود».
مــاده  60ـ در اجــرای اســناد ذمـهای علیــه ورثــه متوفــی ،بازداشــت امــوال ورثــه بــا رعایــت مــاده
 226قانــون امــور حســبی جایــز اســت ،مگــر اینکــه وارث ترکــه را رد کــرده باشــد و رد ترکــه بــا
رعایــت مادتیــن  249و  250قانــون امــور حســبی محــرز و انجــام شــده باشــد.
همیــن امــر را در مراحــل دادرســی بــدوی و تجدیدنظــر هــم میتوانیــم مالحظــه کنیــم .مــواد
 337 2 ،105و  338ق.آ.د.م بــر ورود قهــری ورثــه در مراحــل دادرســی و طــرف دعــوا قــرار گرفتــن
آنهــا داللــت دارد .مــاده  31ق.ا.ا.م نیــز مقــرر م ـیدارد« :هــر گاه محکــو ٌم علیــه فــوت یــا محجــور
شــود ،عملیــات اجرایــی حســب مــورد تــا زمــان معرفــی ورثــه ،ولــی ،وصــی ،قیــم محجــور یــا امیــن و
مدیــر ترکــه متوقــف میگــردد و قســمت اجــرا بــه محکــو ٌم لــه اخطــار میکنــد تــا اشــخاص مذکــور را
 .1احمــدی ،خلیــل« ،تأملــی در دعــوای جلــب شــخص ثالــث در حقــوق ایــران و قواعــد آییــن دادرســی مدنــی
فــدرال امریــکا» ،فصلنامــه پژوهشهــای حقــوق تطبیقــی ،دوره بیســت و دوم ،1398 ،شــماره  ،3ص .48

 .2مــاده  105قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی« :هــر گاه یکــی از اصحــاب دعــوا فــوت نمایــد
یــا محجــور شــود یــا ســمت یکــی از آنــان کــه بــه موجــب آن ســمت ،داخــل دادرســی شــده ،زایــل گــردد ،دادگاه ،رســیدگی را
بــه طــور موقــت ،متوقــف و مراتــب را بــه طــرف دیگــر اعــام مـیدارد .پــس از تعییــن جانشــین و درخواســت ذینفــع ،جریــان
دادرســی ادامــه مییابــد ،مگــر اینکــه فــوت یــا حجــر یــا زوال ســمت یکــی از اصحــاب دعــوا تأثیــری در دادرســی نســبت بــه
دیگــران نداشــته باشــد کــه در ایــن صــورت ،دادرســی نســبت بــه دیگــران ادامــه خواهــد یافــت».
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بــا ذکــر نشــانی و مشــخصات کامــل معرفــی نمایــد و اگــر مالــی توقیــف نشــده باشــد ،دادورز (مأمــور
اجــرا) میتوانــد بــه درخواســت محکــو ٌم لــه ،معــادل محکــو ٌم بــه از ترکــه متوفــی یــا امــوال محجــور
توقیــف کنــد».
حــال بــا ایــن فــرض ،ســؤالی کــه مطــرح میشــود ،ایــن اســت کــه آیــا ورود قهــری ثالــث در
اجــرای احــکام و اســناد را بایــد محــدود بــه ورثــه کــرد یــا میتوانیــم مصادیقــی دیگــر بــرای آن پیــدا
کنیــم؟ بــرای مثــال ،آیــا میتــوان موضــوع مــاده  44ق.ا.ا.م را مصداقــی از دخالــت قهــری ثالــث در
اجــرای حکــم دانســت؟ مــاده  44ق.ا.ا.م مقــرر مـیدارد« :اگــر عیــن محکــو ٌمبــه در تصــرف کســی غیــر
از محکــو ٌم علیــه باشــد ،ایــن امــر مانــع اقدامــات اجرایــی نیســت ،مگــر اینکــه متصــرف ،مدعــی حقــی
از عیــن یــا منافــع بــوده و دالیلــی هــم ارائــه نمایــد .در ایــن صــورت ،دادورز (مأمــور اجــرا) یــک هفتــه
بــه او مهلــت میدهــد تــا بــه دادگاه صالحیـتدار مراجعــه کنــد و در صورتــی کــه ظــرف پانــزده روز از
تاریــخ مهلــت مذکــور ،قــراری دایــر بــر تأخیــر اجــرای حکــم بــه قســمت اجــرا ارائــه نگــردد ،عملیــات
اجرایــی ادامــه خواهــد یافــت».
ـد لــه
مــواد  74تــا  78آییننامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی مقــرر کــرده اســت« :هــر گاه متعهـ ٌ
اظهــار نمایــد کــه وجــه نقــد یــا امــوال منقــول متعهــد نــزد شــخص ثالثــی اســت ،آن امــوال و وجــوه
تــا انــدازهای کــه بــا دیــن متعهــد و ســایر هزینههــای اجرایــی برابــری کنــد ،بازداشــت میشــود و
بازداش ـتنامه بــه شــخص ثالــث ،ابــاغ واقعــی و نیــز بــه متعهــد هــم طبــق مقــررات ابــاغ میشــود،
اعــم از اینکــه شــخص ثالــث ،شــخصی حقیقــی یــا حقوقــی و اعــم از اینکــه دیــن او حــال باشــد
یــا مؤجــل».
بیشــک ،ایــن فــرض و فرضهــای مختلــف دخالــت ثالــث را کــه در مــواد  87بــه بعــد ق.ا.ا.م و
مــواد  78بــه بعــد آییننامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی آمــده اســت ،نمیتــوان جــزو هیــچ یــک از
مــوارد ورود ارادی یــا قهــری ثالــث در اجــرای حکــم دانســت .فرضهــای مطرحشــده ،ناظــر بــه اجــرای
حکــم و اجــرای تعهــد از امــوال محکــو ٌم علیــه و متعهــدی اســت کــه ایــن امــوال بــه نامهــای مختلــف
در یــد اشــخاص ثالــث قــرار دارد و واحــد اجــرای احــکام و اجــرای ثبــت بــرای اجــرای حکــم یــا مفــاد
ـد لــه ،امــوال محکــو ٌم
ـد بــه بــه متعهـ ٌ
ســند و پرداخــت محکــو ٌم ب ـ ه بــه محکــو ٌم لــه و پرداخــت متعهـ ٌ
علیــه و متعهــد را از اشــخاص ثالــث میگیــرد .پــس در ایــن فرضهــا نمیتــوان شــخص ثالــث را
1
مجــری حکــم یــا ســند دانســت تــا نوبــت بــه بحــث قهــری یــا ارادی بــودن دخالــت او برســد.
در مــواردی کــه حکــم غیابــی دایــر بــر محکومیــت محکــو ٌمٌ علیــه غایــب صــادر میشــود و در
مــورد حکــم حضــوری کــه محکــو ٌمٌ علیــه بــرای اجــرای موضــوع حکــم حاضــر نشــود ،دادگاه ،نمایندهای
بــرای اجــرای حکــم بــه جــای محکــو ٌم علیــه ممتنــع تعییــن میکنــد .در ایــن مــورد نیــز نمیتــوان
نماینــده دادگاه را شــخص ثالثــی دانســت کــه بــرای اجــرای حکــم اقــدام میکنــد ،بلکــه نماینــده
 .1نوکندهای ،عزیز ،تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ،تهران :نگار ،1390 ،ص .109
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دادگاه بــه جانشــینی از محکــو ٌم علیــه ممتنــع ،حکــم را اجــرا میکنــد .پــس فــرض میشــود کــه
محکــو ٌم علیــه حکــم را اجــرا کــرده اســت .بــرای مثــال ،میتــوان مــوردی را نــام بــرد کــه شــخصیبــه
تنظیــم ســند بــه طــور غیابــی یــا حضــوری محکــوم شــده اســت .در ایــن مــورد ،اگــر محکــو ٌم علیــه
از حضــور در دفتــر اســناد رســمی بــرای انتقــال ســند خــودداری کنــد ،دادگاه ،نماینــدهای بــه جــای
ـی
محکــو ٌم علیــه امتناعکننــده بــرای امضــای ســند انتقــال بــه دفترخانــه از بــاب قاعــده «الحاکــم ،ولـ ّ
الممتنــع» معرفــی میکنــد.

گفتــار ســوم ـ حقــوق ثالــث در مرحلــه اجــرای احــکام مدنــی و
دیــوان عدالــت اداری
هنگامــی کــه ثالــث بــرای خــود حقــی قائــل اســت و وارد دعــوا میشــود ،خواهــان محســوب
میگــردد و ماننــد وی دارای حقوقــی اســت .مهمتریــن ایــن حقــوق عبارتنــد از:

بند نخست ـ اعتراض به حکم در اجرای احکام مدنی

منظــور از اجــرا ،همــه اقداماتــی اســت کــه از تاریــخ صــدور دســتور اجــرا ،شــروع و تــا پایــان
عملیــات اجرایــی انجــام میگیــرد .بــدون شــک ،ایــن اقدامــات قانونــی نبایــد بــه کســی ضــرر و زیانــی
برســاند .گاهــی دیــده شــده اســت کــه بــه دالیــل گوناگــون از جملــه نداشــتن حســن نیــت و اشــتباه،
اشــخاصی کــه هیــچ گونــه تقصیــری ندارنــد ،متضــرر میشــوند .ایــن جاســت کــه قانونگــذار بــرای
اشــخاص ثالــث زیاندیــده ،راهــی بــرای دفــاع و جلوگیــری از تضییــع حقــوق خــود و مراجعــه بــه
1
دادگســتری پیشبینــی کــرده اســت.
از دیگــر حقوقــی کــه بــرای ثالــث پیشبینــی شــده ،اعتــراض بــه حکــم اســت .در تعریــف اعتــراض
ثالــث آمــده اســت« :هــر گاه در حیــن اجــرای یــک اجراییــه دادگاه یــا اجراییــه ثبتــی و ماننــد آنهــا،
مالــی بــه عنــوان مــال متعهــد یــا محکــو ٌم علیــه یــا مدیــون توقیــف شــود و شــخص ثالثــی ،آن را مــال
خــود یــا متعلــق بــه حــق خــود دانســته و بــه عمــل اجــرا معتــرض باشــد ،ایــن اعتــراض را اعتــراض
ثالــث اجرایــی مینامنــد و اختصــاص بــه امــوال غیــر منقــول یــا اجــرای حکــم نــدارد ،بلکــه شــامل
امــوال منقــول و اجــرای قــرار هــم میباشــد».
بــر اســاس مــواد  ۱46و  ۱47قانــون اجــرای احــکام مدنــی ،پــس از صــدور حکــم قطعــی و آغــاز
مراحــل اجرایــی مدلــول حکــم و اجراییــه آن یــا در زمــان اجــرای قرارهایــی ماننــد تأمیــن خواســته،
 .1پرویــن ،رســول ،امیــن پاهکیــده و الهــه اعتمــادی« ،اعتــراض ثالــث اجرایــی در قانــون اجــرای احــکام مدنــی»،
مجلــه پژوهشهــای حقوقــی ،دوره شــانزدهم ،1396 ،شــماره  ،31ص .142
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ـی علیــه توقیــف
مــال منقــول یــا غیــر منقــول یــا وجــه نقــدی بــه عنــوان امــوال محکــومٌ علیــه یــا مدعـ ٌ
میشــود .در ایــن میــان ،اگــر شــخص ثالــث کــه خــارج از طرفیــن پرونــده اســت ،بــه هــر دلیــل،
آن مــال را متعلــق بــه خــود بدانــد و توقیــف امــوال را معــارض بــا مالکیــت یــا حقــوق مالــی خــود
بشــمارد ،بــه توقیــف انجامشــده ،معتــرض میشــود و از آن شــاکی میگــردد .وی بــا اظهــار خواســته
و اعتــراض ،ادعــای حقــوق خــود را مطــرح میســازد و دالیــل و مســتندات ادعــای حــق خــود را ارائــه
میکنــد تــا واحــد اجــرای احــکام و دادگاهــی کــه حکــم زیــر نظــر آن اجــرا میشــود ،بــا بررســی
آن ،در خصــوص ادعــای طرحشــده تعییــن تکلیــف کنــد .حــال اگــر اظهــار حــق و ادعــای شــخص
ثالــث ،مســتند بــه حکــم قطعــی یــا ســند رســمی باشــد کــه تاریــخ آن ،مقــدم بــر توقیــف مــال مــورد
ادعــا باشــد ،توقیــف رفــع میشــود .در غیــر ایــن صــورت ،بــه شــکایت شــخص ثالــث بــدون رعایــت
1
تشــریفات آییــن دادرســی مدنــی و هزینــه دادرســی رســیدگی میشــود.
از خــواص روشهــای فوقالعــاده شــکایت از احــکام ایــن اســت کــه اصــوالً اجــرای حکــم قطعــی
را بــه تأخیــر نمیانــدازد .ایــن خاصیــت در اعتــراض ثالــث محفــوظ اســت .در نهایــت ،مــواردی پیــش
میآیــد کــه ممکــن اســت از اجــرای حکــم معتـ ٌ
ـرض علیــه ،خطــر یــا ضــرری واقــع شــود کــه جبــران
ٌ
معتــرض
آن در آینــده امــکان نداشــته باشــد .قانــون بــه صــورت اســتثنایی اجــازه داده اســت اگــر
علیــه چنیــن امــری را ثابــت کنــد ،دادگاهــی کــه دعــوای اعتــراض در آن اقامــه شــده اســت ،بعــد از
تحصیــل تأمیــن از شــخص معتــرض ،مطابــق بــا مقــررات راجــع بــه تأمیــن خواســته ،در تأخیــر اجــرای
حکــم معتـ ٌ
ـرض علیــه ،بــه قــراری بــه مــدت معینــی حکــم دهــد .تشــخیص وجــود خطــر یــا ضــرر و
همچنیــن تعییــن مــدت تأخیــر اجــرا بــه نظــر قضایــی دادگاه وابســته اســت( .مــاده  ۵۸9قانــون آییــن
دادرســی مدنــی)
بند دوم ـ اعتراض ثالث اجرایی در دیوان عدالت اداری
طبــق مــاده  ۱۱۶قانــون دیــوان عدالــت اداری« :در مــواردی کــه اجــرای حکــم قطعــی از اختیــار
محکــو ٌم علیــه ،خــارج یــا موکــول بــه تمهیــد مقدماتــی از ســوی مرجــع دیگــری غیــر از محکــو ٌم علیــه
باشــد و مرجــع اخیــر در جریــان دادرســی وارد نشــده باشــد ،ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعــام مرجــع
یادشــده میتوانــد بــه رأی صــادره اعتــراض کنــد ».بنــا بــر ایــن ،ایــن اعتــراض در مرحلــه اجــرای
حکــم قطعــی شــعب دیــوان موضوعیــت دارد کــه از نظــر ظاهــری شــبیه اعتــراض ثالــث دادرســی
مدنــی موضــوع بنــد «ب» مــاده  ۴۱۹قانــون آییــن دادرســی مدنــی اســت.

 .1یوســفی ،احمــد و ســعید مجیدیفــر« ،تفــاوت اعتــراض ثالــث اجرایــی بــا عناویــن مشــابه» ،فصلنامــه تحقیقــات
حقــوق خصوصــی و کیفــری ،دوره ســیزدهم ،1396 ،شــماره  ،3ص .38
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محکوم علیه
الف .خارج شدن اجرای حکم از اختیار
ٌ
نمونــه جالبــی کــه در ایــن خصــوص میتــوان مثــال زد ،ایــن اســتکــه بــا طــرح دعــوای شــخصی
در دیــوان عدالــت اداری ،علیــه شــهرداری مبنــی بــر الــزام بــه صــدور پروانــه ســاختمانی در ملــک وی
حکــم صــادر شــده باشــد .در مرحلــه اجــرا ،شــهرداری اعــام مـیدارد کــه ایــن ملــک پــس از صــدور
حکــم ،طبــق تشــخیص ســازمان میــراث فرهنگــی جــزو میــراث فرهنگــی محســوب میشــود و صــدور
پروانــه بــرای ایــن ملــک از عهــده شــهرداری خــارج اســت .ممکــن اســت حکــم علیــه شــهرداری در
خصــوص صــدور پروانــه ســاختمانی مســکونی در خصــوص یــک ملــک صــادر شــود ،ولــی شــهرداری
در مقــام اجــرا مدعــی شــود کاربــری ملــک ،بــاغ اســت و تغییــر کاربــری ملــک بــه تصویــب کمیســیون
1
مــاده  ۵قانــون تأســیس شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری وابســته اســت.
در مثــال اول ،ســازمان میــراث فرهنگــی و در مثــال دوم ،کمیســیون مــاده  ۵قانــون تأســیس
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعــام شــهرداری ،اعتــراض
خــود را بــه شــعبه صادرکننــده رأی قطعــی تســلیم کننــد .نکتــه ایــن جاســت کــه آیــا در مثــال دوم،
شــهرداری نبایــد رضایــت کمیســیون مــاده  5را در جریــان رســیدگی بــه دعــوا جلــب میکــرد یــا ایــن
اســتدالل را در مرحلــه بــدوی مطــرح میکــرد تــا شــعبه از مراجــع ذیربــط اســتعالم و ســپس رأی
مقتضــی را صــادر کنــد؟
در برخــی مــوارد ،نتیجــه و آثــار عملیــات اجرایــی حکــم متوجــه شــخص حقوقــی یــا ســازمانی غیــر
از طــرف شــکایت اســت .بــرای مثــال ،شــاکی ،الــزام اداره ثبــت را بــه صــدور ســند مالکیــت در خصــوص
پــاک ثبتــی مشــخصی تقاضــا میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن پــاک قبـ ً
ا ملــی اعــام شــده
و اداره منابــع طبیعــی آن را بــه عنــوان اراضــی ملــی تصــرف کــرده اســت .بــا صــدور حکــم بــه ورود
شــکایت ،اداره ثبــت ،مکلــف بــه صــدور ســند مالکیــت اســت و در عمــل ،اداره منابــع طبیعــی بایــد از
ملــک موصــوف رفــع یــد کنــد .چــون اجــرای ایــن رأی ،مســتلزم عملیــات اجرایــی از ناحیــه ادارهای بــه
غیــر از طــرف شــکایت اســت ،اداره یادشــده بــه عنــوان ثالــث ،ظــرف مهلــت یــک مــاه از تاریــخ اعــام
2
اجــرای رأی ،حــق اعتــراض خواهــد داشــت.
ب .لزوم انجام تمهیداتی از سوی ثالث در خصوص اجرای حکم
در مثالهــای قبلــی ماننــد صــدور حکــم علیــه شــهرداری در خصــوص پروانــه ســاختمانی مســکونی
در ملکــی کــه شــهرداری ،مدعــی بــاغ بــودن آن اســت ،اجــرای حکــم توســط شــهرداری بــا صــدور
پروانــه بــرای احــداث ســاختمان مســکونی در یــک بــاغ از اختیــار شــهرداری خــارج اســت .بــا ایــن
 .1دالوری ،محمدرضا ،شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری ،تهران :جنگل ،1394 ،ص .594

 .2موالبیگی ،غالمرضا ،صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،تهران :جنگل ،1393 ،ص .280
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حــال ،در مــواردی ،نفــس اجــرای حکــم توســط محکــو ٌم علیــه بــه انجــام تمهیداتــی از ســوی مرجــع
دیگــری وابســته اســت .بــرای مثــال ،ممکــن اســت شــهرداری بــه پرداخــت برخــی مزایــای نقــدی بــه
کارمنــدان خــود محکــوم شــود ،ولــی شــورای شــهر ،بودجـهای در ایــن خصــوص تصویــب نکــرده باشــد.
ممکــن اســت اداره آمــوزش و پــرورش بــه پرداخــت مزایــای خاصــی بــه یــک معلــم محکــوم شــده
باشــد ،امــا ســازمان برنامــه و بودجــه ،اعتبــاری در ایــن خصــوص در اختیــار آمــوزش و پــرورش قــرار
نــداده باشــد .ممکــن اســت ادارهای بــه اســتخدام رســمی شــخصی ملــزم شــده باشــد ،ولــی ســازمان
امــور اداری و اســتخدامی ،پســت ســازمانی بــرای تخصــص شــخص محکــو ٌم لــه در تشــکیالت و ســاختار
ســازمانی دســتگاه محکــو ٌم علیــه تصویــب نکــرده باشــد .در ایــن مــوارد ،شــورای شــهر ،ســازمان برنامــه
و بودجــه یــا ســازمان امــور اداری و اســتخدامی بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعــام (از طــرف محکــو ٌم
1
علیــه یــا اجــرای احــکام دیــوان) ،اعتــراض خــود را بــه دیــوان تقدیــم کننــد.

بند سوم ـ شرایط اعتراض ثالث اجرایی در دیوان عدالت اداری

قانونگــذار بــا توجــه بــه تفــاوت میــان مــواد  57و  116قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان
عدالــت اداری ،شــرایط متفاوتــی را بــرای اعتــراض ثالــث اصلــی و اعتــراض ثالــث اجرایــی در نظــر
گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه تمرکــز ایــن پژوهــش بــر اعتــراض ثالــث در مرحلــه اجــرای حکــم ،بــه
شــرایط مقــرر در همیــن مــورد میپردازیــم.
الف .رعایت مهلت یکماهه
تاریــخ مهلــت یــک مــاه از تاریــخ اعــام رأی بــرای اجــرا بــه دســتگاه اجرایــی یــا ســازمانی کــه
طــرف شــکایت نبــوده ،ولــی اجــرای رأی بــه تمهیداتــی از ســوی آن اداره موکــول اســت ،آغــاز میشــود.
قانونگــذار در مــاده  ،57اعتــراض ثالــث را در مــدت  2مــاه از تاریــخ اطــاع شــخص ثالــث از صــدور
رأی دانســته کــه بــه حقــوق وی خللــی وارد آورده ،ولــی در مــاده  116ایــن مــدت را بــه یــک مــاه
تقلیــل داده اســت .علــت ایــن کار هــم آن اســت کــه ایــن رأی طبــق مــاده  116بــه دســتگاه ثالــث
بــرای اجــرا اعــام میشــود .پــس اطــاع آن اداره از تاریــخ اعــام ،قطعــی و یقینــی اســت و ظــرف
مهلــت یــک مــاه از ایــن تاریــخ حــق اعتــراض دارد.
ب .لزوم ثبت اعتراض در قالب دادخواست
اعتــراض موضــوع مــاده  116بایــد در قالــب دادخواســت و بــا رعایــت شــرایط اعتراض ثالــث موضوع
مــاده  57قانــون دیــوان باشــد .بنــا بــر ایــن ،صــرف تقاضــا از شــعبه صادرکننــده رأی قطعــی ،وافــی
 .1همان ،ص .282
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در محاکــم حقوقــی و دیوان عدالت اداری

بــه مقصــود نیســت .در حــال حاضــر ،در رویــه کنونــی شــعب دیــوان ،برخــی اقدامــات در قالــب یــک
تقاضــا از شــعبه صادرکننــده رأی صــورت میگیــرد ،ماننــد تقاضــای اجــرای حکــم توســط محکــو ٌم
لــه و نیــز تقاضــای اعمــال مــاده  75قانــون دیــوان بــا موضــوع اعــام اشــتباه قاضــی صادرکننــده رأی.
چــون قانونگــذار در مــاده  ،57بــه صراحــت ،اعتــراض ثالــث را در قالــب دادخواســت پذیرفتــه و میــان
اعتــراض ثالــث اجرایــی و اعتــراض ثالــث اصلــی تفکیکــی قائــل نشــده و بــا توجــه بــه اینکــه اصــل
بــر رعایــت تشــریفات شــکلی در فرآینــد دادرســی اســت ،اعتــراض ثالــث اجرایــی در قالــب دادخواســت
قابــل طــرح اســت.
ج .توقف عملیات اجرایی
اعتــراض ثالــث یادشــده موجــب توقــف اجــرای رأی میشــود؛ زیــرا دســتگاهی کــه بایــد مقدمــات
اجــرای رأی را فراهــم آورد ،بــه موضــوع اعتــراض کــرده اســت .قبــل از رســیدگی و صــدور رأی ،تکلیــف
1
دســتگاه یادشــده بــه تمهیــد مقدمــات اجرایــی رأی امــکان نــدارد.

گفتار چهارم ـ تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام مدنی
در ادامــه بحــث شــناخت شــیوه همکاریهــای ثالــث ،در خصــوص نقــش ســلبی و ایجابــی ثالــث
در مرحلــه دادرســی تــا مرحلــه اجــرا بایــد مشــخص شــود کــه آیــا ثالــث در مرحلــه دادرســی نیــز
میتوانــد مانعــی ایجــاد کنــد؟ آیــا امــکان دارد وی بــرای بهبــود رونــد دادرســی همــکاری کنــد؟ ایــن
2
بررســی میتوانــد بــه شــناخت بهتــر مفهــوم ثالــث و جایــگاه آن بــه مــا یــاری برســاند.
موضــوع مــا صرف ـاً بررســی نقــش مثبــت و همــکاری شــخص ثالــث اســت .بــا ایــن حــال ،چــون
قصــد مقایســه دو مرحلــه دادرســی و اجــرای احــکام را داریــم ،بهتــر دیدیــم کــه ایــن مقایســه نســبت
بــه نقــش ســلبی نیــز انجــام شــود تــا مطلــب ناقــص نباشــد .اکنــون ایــن بحــث را در دو قســمت
بررســی میکنیــم.

بند اول ـ نقش (تکلیف) سلبی شخص ثالث در فرآیند دادرسی

در نــگاه نخســت ،شــاید ایــن گونــه بــه نظــر برســد کــه در مرحلــه دادرســی ،نقــش ســلبی بــرای
ثالــث قابــل تصــور نیســت ،بــه ایــن معنــا کــه اگــر ثالثــی بــه دعــوا جلــب یــا وارد دعــوا شــود ،مانــع
از ادامــه رســیدگی نیســت و دادگاه بــا رســیدگی بــه دعــوای طــاری ،در هــر صــورت بــر قبــول یــا
رد دعــوای اصلــی تصمیمگیــری میکنــد ،همــان طــور کــه اگــر دعــوای طــاری عــارض نشــده بــود،
 .1همان ،ص .281
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ایــن نتیجــه در پایــان دادرســی اتفــاق میافتــاد .افــزون بــر ایــن ،تعییــن مهلــت بــرای طــرح برخــی از
دعــاوی طــاری نیــز فرصــت اخــال در دادرســی را از خواهــان دعــوای طــاری میگیــرد.
ایــن ادعــا پذیرفتــه شــده اســت کــه شــخص ثالــث اعــم از مجلــوب یــا وارد ،در رونــد دادرســی
خللــی ایجــاد نمیکنــد .بــا ایــن حــال ،قانونگــذار ،فرضــی را در نظــر گرفتــه اســت کــه طــرح
دعــوای طــاری بــه منظــور تبانــی یــا تأخیــر در رســیدگی باشــد .از ایــن رو ،در مــاده  133قانــون آییــن
دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی در خصــوص ورود ثالــث مقــرر داشــته اســت:
«هــر گاه دادگاه احــراز نمایــد کــه دعــوای ثالــث بــه منظــور تبانــی و یــا تأخیــر رســیدگی اســت و یــا
رســیدگی بــه دعــوای اصلــی ،منــوط بــه رســیدگی بــه دعــوای ثالــث نمیباشــد ،دعــوای ثالــث را از
دعــوای اصلــی تفکیــک نمــوده ،بــه هــر یــک جداگانــه رســیدگی میکنــد ».همچنیــن مــاده 139
همیــن قانــون در مــورد جلــب ثالــث حکــم مشــابهی دارد و مقــرر میکنــد« :هــر گاه دادگاه احــراز
نمایــد کــه جلــب شــخص ثالــث بــه منظــور تأخیــر رســیدگی اســت ،میتوانــد دادخواســت جلــب را از
دادخواســت اصلــی تفکیــک نمــوده ،بــه هــر یــک جداگانــه رســیدگی کنــد».
نقــش شــخص ثالــث در دعــاوی طــاری را میتــوان از ایــن زاویــه بــا اثــر ســلبی نقــش ثالــث در
اجــرای احــکام مدنــی مقایســه کــرد کــه در فــرض جلــب یــا ورود ثالــث بــا ادعــای حقــی مســتقل از
ســوی اصحــاب دعــوا بــه نفــع خــود و علیــه شــخص ثالــث یــا ادعــای ثالــث بــه داشــتن حقــی مســتقل
بــرای خــود را بــه لحــاظ تعارضــی کــه بــا دعــوای اصلــی دارد ،بــا اثــر ســلبی نقــش ثالــث در اجــرای
احــکام مدنــی میتــوان تطبیــق داد.

بند دوم ـ نقش (تکلیف) ایجابی شخص ثالث در فرآیند دادرسی

شــخص ثالــث در دعــاوی طــاری را از ایــن نظــر بــا اثــر ایجابــی نقــش ثالــث در اجــرای احــکام
مدنــی میتــوان مقایســه کــرد کــه جلــب یــا ورود ثالــث بــرای حمایــت از یکــی از طرفیــن دعــوا باشــد.
در واقــع ،در ایــن نــوع دعــوای طــاری ،دخالــت شــخص ثالــث ،جریــان دعــوا را تغییــر نمیدهــد و
دادرســی در مســیر خــود مطابــق خواســته اصلــی پیــش مـیرود ،بــا ایــن تفــاوت کــه شــخص ثالثــی
بــرای تقویــت یکــی از طرفیــن بــه دعــوا جلــب یــا وارد میشــود .در ایــن شــکل از دخالــت ثالــث بــر
خــاف نــوع ســلبی آنکــه ادعــای مســتقلی در ارتبــاط بــا دعــوای اصلــی مطــرح میشــود ،همــان
دعــوای اصلــی اســت کــه بــه جریــان خــود ادامــه میدهــد و بــا دعــوای طــاری تعارضــی نــدارد.
وجــه اشــتراک دیگــر شــخص ثالــث در فرآیند دادرســی بــا اجــرای احکام ،نقــش دارنــدگان اطالعات
اســت .در هــر دو فرآینــد ،ایــن اشــخاص در مســیر اقدامــات مراجــع قضایــی و اجرایــی همــکاری
میکننــد .البتــه بیــن اطالعــات مربــوط بــه امــوال یــا اســتفاده از ســامانه هوشــمند اســتعالمات مالــی
بــا اطالعــات موضــوع مرکــز ملــی دادههــای قــوه قضاییــه تفاوتــی ظاهــری وجــود دارد ،بــه ایــن صــورت
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در محاکــم حقوقــی و دیوان عدالت اداری

کــه از بنــد «الــف» مــاده  117قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
جمهــوری اســامی ایــران چنیــن برداشــت میشــود کــه اســتعالم اطالعــات امــوال محکــو ٌمٌ علیهــم
صرفـاً در مرحلــه اجــرای احــکام و از ســوی قضــات واحــد اجــرای احــکام انجــام میشــود .بــه همیــن
دلیــل ،برخــی صاحبنظــران معتقدنــد کــه منظــور از مراجــع قضایــی صالــح در ایــن بنــد فقــط قضــات
اجــرای احــکام اســت .ایــن تفســیر ناشــی از محــدود شــدن ذهــن مفســر در ایــن بنــد اســت؛ زیــرا بنــد
«ت» همــان مــاده و مــواد  650تــا  652قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــر اســتعالمات الکترونیکــی
1
تأکیــد و آن را تکلیــف کــرده اســت.
بــا ایــن وصــف ،مــاده  19قانــون نحــوه اجــرای محکومیتهــای مالــی (مصــوب  )1394مقــرر
داشــته اســت« :همچنیــن دادگاه بایــد بــه درخواســت محکــو ٌم لــه یــا خوانــده دعــوای اعســار بــه
مراجــع ذیربــط از قبیــل ادارات ثبــت محــل و شــهرداریها دســتور دهــد کــه بــر اســاس نشــانی
کامــل ملــک یــا نــام مالــک پــاک ثبتــی ملکــی را کــه احتمــال تعلــق آن بــه محکــو ٌم علیــه وجــود
دارد ،بــرای توقیــف بــه دادگاه اعــام کنــد .ایــن حکــم در مــورد تمامــی مراجعــی کــه بــه هــر نحــو،
اطالعاتــی در مــورد امــوال اشــخاص دارنــد ،نیــز مجــری اســت».
بایــد پذیرفــت کــه دادگاههــا نیــز در صــورت لــزوم میتواننــد از مراجــع دارنــده اطالعــات امــوال
اشــخاص اســتعالم کننــد .بــا ایــن نــگاه ،در دســتورالعمل نحــوه بهرهبــرداری از ســامانه هوشــمند
اســتعالمات مالــی قــوه قضاییــه (مصــوب  )1400/1/24در تعریــف مراجــع صالــح گفتــه شــده اســت:
«قضــات رســیدگیکننده بــه پرونــده ،قضــات اجــرای احــکام ،قضــات شــوراهای حــل اختــاف ،رؤســای
واحدهــای ثبتــی و رؤســا و معاونــان ادارات اجــرا در حــدود مقــررات قانونــی و ضوابــط مذکــور در ایــن
دســتورالعمل جهــت دسترســی بــه ســهام» .بــا ایــن وصــف ،در دادرســی و رســیدگی بــه دعوای اعســار،
ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــا اســتعالم از بانکهــای اطالعــات امــوال در مــورد اعســار یــا ایســار
خواهــان تصمیمگیــری کنــد.
در پایــان بایــد گفــت کــه شــخص ارزیــاب را نیــز بـه عنــوان ثالثــی کــه در مرحلــه اجــرا همــکاری
دارد ،بــا کارشــناس رســمی در مرحلــه دادرســی میتــوان مقایســه کــرد .نقــش کارشناســان رســمی
در فرآینــد دادرســی و ارزیــاب در اجــرای احــکام مدنــی از ایــن نظــر بــا یکدیگــر شــباهت دارد کــه در
هــر دو ،امــری تخصصــی بــه آنــان ارجــاع میشــود .نقــش ایجابــی کارشــناس و ارزیــاب در راســتای
حرکــت مراجــع قضایــی و اجرایــی بــرای بــه پایــان رســاندن فرآیندهــای الزم بــرای انجــام دادرســی
یــا اجــرای تصمیمهــای الزماالجراســت .البتــه اگــر هــر کــدام از آنهــا اقدامــی بــر خــاف وظایــف
محولــه از نظــر ماهیتــی و شــکلی انجــام دهنــد ،ممکــن اســت موجــب اطالــه دادرســی یــا اجــرا شــوند
یــا حتــی ایــن امــکان وجــود دارد کــه مســیر دادرســی یــا اجــرای حکــم را بــهطــور ناصحیــح تغییــر
دهنــد و مانعــی بــرای آن شــوند.
 .1متین دفتری ،پیشین ،ص .149
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نتیجهگیری
در مقالــه پیــش رو هــدف اصلــی مطالعــه تطبیقــی نقــش ثالــث در اجــرای احــکام در دو مرجــع
دیــوان عدالــت اداری و دادگاه حقوقــی میباشــد .کــه بــا توجــه بــه مختصــر بــودن مقــررات اجــرای
احــکام دیــوان عدالــت و رجــوع بــه قانــون اجــرای احــکام مدنــی آشــنایی بــا نقــاط اشــتراک و افتــراق
هــردو قانــون میتوانــد منشــا آثــار نظــری و کاربــردی باشــد.
بــه صــورت خالصــه میتــوان گفــت :منظــور از شــخص ثالــث ،همــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی
هســتند کــه در دادخواســت اصلــی ،عنوانــی از خواهــان و خوانــده ندارنــد .بــا ایــن توضیــح کــه از نظــر
مقــررات مربــوط بــه آییــن دادرســی مدنــی ،افــراد بــه ســه دســته تقســیم میشــوند :گــروه اول و دوم،
خواهــان و خوانــده اصحــاب دعــوا را تشــکیل میدهنــد .گــروه ســوم کــه خــارج از شــمول اصحــاب
دعــوا هســتند ،در برابــر دو گــروه قبلــی ،عنــوان شــخص ثالــث را دارنــد .بنــا بــر ایــن ،در مقــررات
مربــوط بــه آییــن دادرســی مدنــی ،جایگاهــی نیــز بــرای شــخص ثالــث ،بــه جــز اصحــاب اصلــی دعــوا
در نظــر گرفتــه شــده اســت ،بــه گون ـهای کــه وی بــا جمــع شــدن شــرایطی میتوانــد در دادرســی
دخالــت کنــد .قواعــد حضــور ثالــث در دعــاوی دیــوان عدالــت اداری و محاکــم عمومــی متفــاوت اســت.
در خصــوص اجــرای احــکام دیــوان عدالــت اداری بــا توجــه بــه ماهیــت ســازمان و عمومــی بــودن
محکــوم علیــه نقــش ثالــث بــا توجــه بــه تقســیم وظایــف درون و بیــن ســازمانی دســتگاههای اجرایــی
 ،تفکیــک صالحیــت هــا و سلســله مراتــب اداری حضــور پررنــگ تــر و نقــش پیچیــده تــری بــه خــود
میگیــرد .کــه اجــرای رای بــدون حضــور ثالــث را ســخت یــا گاه غیــر ممکــن میســازد.
درهــردو مرجــع گاهــی دخالــت شــخص ثالــث در دادرســی بــه صــورت اختیــاری اســت و آن در
جایــی اســت کــه مطابــق مــاده  ۱۳۰قانــون آییــن دادرســی مدنــی (مصــوب  ،)۱۳۷۹شــخص ثالــث
قبــل از ختــم دادرســی در مرحلــه بــدوی یــا در مرحلــه تجدیــد نظــر ،اگــر بــرای خــود مســتق ً
ال حقــی
قائــل باشــد یــا خــود را در محــق شــدن یکــی از اصحــاب دعــوای اصلــی ،ذینفــع بدانــد ،میتوانــد
دخالــت کنــد .همچنیــن طبــق مــاده  417همــان قانــون ،اگــر پــس از صــدور رأی قطعــی از دادگاه
بــدوی یــا تجدیــد نظــر ،شــخص ثالــث از رأی صادرشــده متضــرر شــود و در جریــان دادرســی دخالــت
نداشــته باشــد ،میتوانــد بــه عنــوان ثالــث نســبت بــه آن رأی اعتــراض کنــد .بــا توجــه بــه ســکوت
قانــون دیــوان عدالــت اداری تســری ایــن مــاده بــه اجــرای احــکام دیــوان از حیــث نظــری تصــور
میباشــد
گاهــی نیــز دخالــت شــخص ثالــث اجبــاری اســت و آن زمانــی اســت کــه مطابــق مــاده  ۱۳۵قانــون
یادشــده ،یکــی از طرفیــن دعــوا ،شــخص ثالثــی را بــه دادرســی جلــب کنــد .بــه طــور کلــی ،بــا توجــه
بــه مرحلــه دخالــت شــخص ثالــث در دعــوا و شــیوه آن بــه لحــاظ ارادی یــا اجبــاری بــودن ایــن
دخالــت ،مــوارد و صورتهــای متعــددی میتوانــد داشــته باشــد؛ چــون همــان دخالــت شــخص ثالــث
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در دادرســی میتوانــد در جریــان دادرســی و قبــل از صــدور حکــم یــا پــس از ختــم دادرســی و حتــی
صــدور حکــم باشــد .در صــورت نخســت ،ایــن دخالــت میتوانــد بــه ابتــکار و اراده خــود شــخص ثالــث
باشــد یــا بــه خواســت یکــی از دو طــرف دعــوا و بــا جلــب ثالــث .دخالــت ارادی در جریــان دادرســی نیز
یــا بــه عنــوان ادعــای حــق و نفعــی اســت یــا بــه صــورت حمایــت از یکــی از طرفیــن کــه شــخص ثالــث
در صــدور حکــم بــه نفــع او ذینفــع اســت .بــا توجــه بــه مــاده  ۱۳۵قانــون آییــن دادرســی مدنــی کــه
جلــب شــخص ثالــث را هــم در مرحلــه رســیدگی بــدوی و هــم در مرحلــه تجدیــد نظــر تجویــز کــرده
اســت ،معلــوم میشــود کــه بعــد از صــدور حکــم و قبــل از قطعیــت یافتــن آن ،دخالــت قهــری شــخص
ثالــث تجویــز شــده اســت.
مطابــق مقــررات آییــن دادرســی مدنــی ،بعــد از مرحلــه صــدور حکــم ،دخالــت ارادی شــخص ثالــث
عنــوان خــاص دارد و بــه دو صــورت بــه عمــل میآیــد:
الــف) تجدیــد نظرخواهــی (شــامل تجدیــد نظرخواهــی و فرجامخواهــی) در صورتــی کــه شــخص
ثالــث در دادرســی بــدوی بــه عنــوان وارد یــا مجلــوب حضــور داشــته و حکــم ک ً
ال یــا بعض ـاً علیــه او
صــادر شــده اســت.
ب) اعتــراض بــه حکــم یــا قــرار در جایــی کــه شــخص ثالــث در دادرســی حضــور و دخالتی نداشــته
اســت کــه ایــن مــورد هــم دو صــورت دارد :یــا ابتدائــا توســط شــخص ثالــث مطــرح میشــود (اصلــی)
یــا در واکنــش بــه اســتناد طــرف او در یــک دعــوا بــه حکمــی کــه در گذشــته در خصــوص دعوایــی
دیگــر از دادگاه صــادر شــده اســت ،بــه عمــل میآیــد (طــاری) .مطابــق بــا مقــررات منــدرج در قانــون
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،اعتــراض ثالــث بــه دو صـ ِ
ـورت اعتــراض ثالــث اصلــی
و اعتــراض ثالــث اجرایــی پیشبینــی شــده اســت .چــون مــواد منــدرج در قانــون دیــوان در خصــوص
اجــرای احــکام مختصــر اســت ،در فــرض ســکوت و اجمــال و ابهــام میتــوان بــه قواعــد عــام دادرســی
مدنــی مراجعــه کــرد.
بــه صــورت کلــی مباحــث راجــع بــه اجــرای احــکام در قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان
عدالــت اداری ناقــص بــوده و بــه صــورت مختصــر بیــان شــده قاعدتــا در چنیــن مــواردی میبایســت
قانــون آییــن دادرســی مدنــی و قانــون اجــرای احــکام مدنــی بــه عنــوان قوانیــن مــادر مــورد اســتناد
قــرار گیرنــد لکــن نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه موضــوع اجــرای احــکام در دیــوان عدالــت اداری
بــه لحــاظ ماهیــت دعــاوی و نیــز شــخصیت عمومــی و ســازمانی محکــوم علیــه پیچیدگــی مضاعفــی
بــه خــود میگیــرد .حضــور ثالــث در مرحلــه اجــرای احــکام دیــوان از طــرق مختلفــی امــکان پذیــر
اســت نخســت آنکــه ماهیــت ســازمانی محکــوم علیــه و اصــل رعایــت سسلســله مراتــب ســازمانی
یــا تقســیمات داخلــی ادارات اجــرای حکــم را بــه انحــای مختلــف محتــاج دخالــت ثالــث مینمایــد
کــه ایــن ثالــث میتوانــد اعــم از شــخص حقیقــی یــا واحــدی از اداره باشــد .بــه عنــوان مثــال در
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دعــاوی اســتخدامی کــه ادارهای از یــک وزارتخانــه محکــوم علیــه رای میباشــد امــکان اجــرای رای
بــدون تاییــد واحدهــای دیگــر اعــم از مالــی ،حراســت یــا گزینــش مقــدور نمیباشــد بیآنکــه در
جریــان دادرســی واقــع شــده باشــند دوم :اجــرای بســیاری از آرا نیازمنــد دخالــت دو یــا چنــد ارگان
مختلــف اســت موضوعــی کــه در مــاده  116قانــون دیــوان مــورد توجــه واقــع شــده اســت بــه عنــوان
مثــال تبدیــل وضعیــت یــا اســتخدام یــک کارمنــد بــدون دخالــت ســازمان اداری اســتخدامی در صــدور
شناســه کارمنــدی و دخالــت ســازمان برنامــه و بودجــه در تخصیــص ردیــف بودجــه ممکــن نیســت لــذا
بــه نظــر میرســد قانــون فعلــی توجــه چندانــی بــه چنیــن مشــکالت عملــی نداشــته و پیچیدگیهــای
نظــام اداری ایــران را مدنظــر قــرار نــداده اســت کــه رفــع ایــن مشــکل مســتلزم تدویــن مقــررات
مفصــل اجــرای احــکام دیــوان عدالــت اداری میباشــد .گرچــه مــاده  116قانــون تشــکیالت تــاش
نمــوده تــا تکلیــف ادارات ثالــث در اجــرای حکــم را مشــخص نمایــد لکــن توجــه بــه تقســیم وظایــف
درون ســازمانی و بیــن ســازمانی و نیــز سلســله مراتــب اداری در ســازمانها توجــه نشــده اســت ایــن
موضــوع در خصــوص واحدهــای ســازمانی نیروهــای مســلح پیچیدگــی دو چندانــی بــه خــود میگیــرد.
نکتــه دیگــر کــه در خصــوص اجــرای احــکام مالــی مصــداق پیــدا میکنــد موضــوع توجــه بــه
تفکیــک ردیــف اعتبــارات مالــی ادارات و عــدم جــواز اختصــاص در محــل دیگــر اســت ایــن امــر در
کنــار تشــریفات پرداخــت بودجــه دســتگاههای اجرایــی میتوانــد اشــخاصی را بــه عنــوان ذی نفــع و
اشــخاصی را بــه عنــوان طــرف تکلیــف بــه عنــوان ثالــث وارد مرحلــه اجــرای حکــم نمایــد .بــه عنــوان
مثــال برداشــت وجــه محکــوم بــه از محــل اعتبــارات عمرانــی یــا حقــوق کارکنــان یــک اداره میتوانــد
ایــن اشــخاص را بــه عنــوان صاحــب حــق وارد پرونــده نمایــد یــا دســتگاههایی همپــون ســازمان برنامــه
و بودجــه را مکلــف بــه مشــارکت در فرآینــد اجــرای حکــم نمایــد .عــدم توجــه بــه ماهیــت اعتبــارات
دولتــی و آییــن تخصیــص آن نکتــه مغفــول در قانــون تشــکیالت اســت کــه از طریــق اســتناد بــه
قوانیــن اجــرای احــکام مدنــی مرتفــع نخواهــد شــد.
تشــریفات خــاص و گاه بــدون مبنــای قانــون احضــار و اجــرای احــکام در برخــی دســتگاهها از
جملــه نهادهــای نظامــی موضــوع اســت کــه اجــرای احــکام راجــه بــه اشــخاص و اماکــن نظامــی را
مســتلزم دخالــت ســتادکل نیروهــای مســلح و یــا ردههــای فرماندهــی دیگــر بــه عنــوان ثالــث نمــوده
اســت ایــن مســاله یکــی از مهــم تریــن دالیــل اطالــه اجــرای احکامــی از ایــن دســت در دیــوان عدالــت
اداری اســت بــه آنکــه دارای مســتند قانونــی بــوده و یــا تشــریفاتی واضــح و روشــن در خصــوص آن
انتشــار یافتــه باشــد .لــذا تدویــن و انتشــار مقــررات اجــای احــکام اینچنینــی از ضروریــات اصــاح
قانــون تشــکیالت دیــوان عدالــت اداری میباشــد .شــایان ذکــر اســت هیــچ یــک از ایــن مــوارد در
طــرح اصــاح قانــون دیــوان عدالــت اداری مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.
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دادگســتری.1386 ،
 .8مالــوری ،فیلیــپ ،اندیشــههای حقوقــی ،ترجمــه :مرتضــی کالنتریــان ،تهــران :آگاه ،چــاپ
اول.1383 ،
 .9متین دفتری ،احمد ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ،تهران :مجد.1387 ،
 .10محمودی ،جواد ،بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران ،تهران :جنگل.1393 ،
 .11مدنی ،سید جاللالدین ،آیین دادرسی مدنی ،تهران :میزان.1392 ،
 .12موالبیگــی ،غالمرضــا ،صالحیــت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،تهــران:
جنــگل.1393 ،
 .13مهاجــری ،علــی ،شــرح جامــع قانــون اجــرای احــکام مدنــی (جلــد  ،)2تهــران:
فکرســازان ،چــاپ دوم.1386 ،
 .14مهرپور ،حسین ،نظام بینالمللی حقوق بشر ،تهران :اطالعات ،چاپ ششم.1394 ،
 .15نوکندهای ،عزیز ،تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ،تهران :نگار.1390 ،
 .16واحدی ،قدرتالله ،آیین دادرسی مدنی ،تهران :میزان.1388 ،
 .17هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی و آزادیهای اساسی ،تهران :میزان.1384 ،
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ب) مقاله
 .1احمــدی ،خلیــل« ،تأملــی در دعــوای جلــب شــخص ثالــث در حقــوق ایــران و قواعــد
آییــن دادرســی مدنــی فــدرال امریــکا» ،فصلنامــه پژوهشهــای حقــوق تطبیقــی ،دوره بیســت
و دوم ،1398 ،شــماره .3
 .2آگاه ،وحیــد« ،تأملــی انتقــادی بــر الیحــه آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری»،
مجلــه پژوهشهــای حقوقــی ،دوره هشــتم ،1388 ،شــماره .16
 .3باغبــان ،روحاللــه« ،تحلیلــی بــر اجــرای احــکام مدنــی و قانــون دیــوان عدالــت اداری
از منظــر عدالــت اجرایــی» ،فصلنامــه جســتارهای حقــوق عمومــی ،ســال دوم ،1397 ،شــماره .4
 .4پرویــن ،رســول ،امیــن پاهکیــده و الهــه اعتمــادی« ،اعتــراض ثالــث اجرایــی در قانــون
اجــرای احــکام مدنــی» ،مجلــه پژوهشهــای حقوقــی ،دوره شــانزدهم ،1396 ،شــماره .31
 .5پوراســتاد ،مجیــد و اعظــم ایمانیــان« ،مالکیــت خواهــان بــر دعــوای مدنــی» ،فصلنامــه
تحقیقــات حقوقــی تطبیقــی ایــران و بینالملــل ،دوره چهــارم ،1390 ،شــماره .14
 .6دهقــان منشــادی ،محســن و ولــی رســتمی« ،قواعــد حقوقــی حاکــم بــر وصــول مطالبــات
دولــت از اشــخاص؛ تحلیــل مــواد  47و  48قانــون محاســبات عمومــی کشــور» ،مجلــه
حقوقــی دادگســتری ،دوره هشــتاد و ســوم ،1398 ،شــماره .108
 .7رســتمی ،ولــی و حســن خســروی« ،الگــوی مناســب بــرای تدویــن قانون آیین دادرســی
اداری در ایــران و ضــرورت آن؛ نظــام فرانســوی یــا انگلیســی؟» ،مجلــه پژوهشهــای حقــوق
تطبیقی ،ســال هفدهــم ،1392 ،شــماره .2
 .8ســوادکوهی ،ســام« ،آییــن دادرســی اداری در تشــکیالت قضایــی جمهــوری اســامی
ایــران» ،پژوهشنامــه حقــوق خصوصــی ،ســال اول ،1391 ،شــماره .1
 .9صالحــی ذهابــی ،جمــال« ،اصــل نســبی بــودن رأی حقوقــی» ،مجلــه حقوقــی دادگســتری،
دوره هفتــاد و چهــارم ،1389 ،شــماره .71
 .10محســنی ،حســن و محمــد پورطهماســبی فــرد« ،اصــل تســلط طرفیــن دعــوا بــر جهــات
و موضوعــات دعــوا» ،نشــریه کانــون وکالی دادگســتری مرکــز ،دوره بیســت و یکــم ،1384 ،شــماره
.190
 .11محســنی ،حســن و همایــون رضایینــژاد« ،شــکایت ثالــث از عملیــات اجرایــی در
مقایســه بــا اعتــراض ثالــث بــه رأی» ،مجلــه حقــوق خصوصــی ،دوره هشــتم ،1390 ،شــماره .1
 .12مقــدادی ،محمدمهــدی و نســرین نکوجــوی« ،راهکارهــای مؤثــر اجــرای احــکام مدنــی
در ایــران و فرانســه» ،مجلــه حقــوق تطبیقــی ،دوره ســیزدهم ،1396 ،شــماره .108
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حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام

در محاکــم حقوقــی و دیوان عدالت اداری

 .13یوســفی ،احمــد و ســعید مجیدیفــر« ،تفــاوت اعتــراض ثالــث اجرایــی بــا عناویــن
مشــابه» ،فصلنامــه تحقیقــات حقــوق خصوصــی و کیفــری ،دوره ســیزدهم ،1396 ،شــماره .3
ج) پایاننامه
 .1بابایــی ،محمــود« ،حقــوق و تکالیــف دارنــده چــک در حقــوق ایــران و کنوانســیون
ژنــو» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،رشــته حقــوق عمومــی ،دانشــکده معــارف اســامی و حقــوق،
دانشــگاه امــام صــادق (ع).1388 ،
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Transparency in political financing of parties in Iran
Faraz Chiniforosh*
Seyed Mohammad Hashemi**
Abstract:
While political funding is a necessary component for political parties to play their role
in the democratic process, transparency and openness in financing of political parties
is the cornerstone of a well-functioning democracy. Absence of disclosure of sources
of party funds facilitates corruption and gives rise to quid pro quo between big donors and politicians. Countries where parties or political leadership are overly reliant
on funding from a chosen few donors, policy decisions are co-opted. The equitable
playing field gets eroded when one party has indomitable access to excess campaign
finance. Therefore, the transparency of political finance is important because parties
are the source of money entering politics, so the integrity of democracy depends on
the transparency of political finance of party. So the question is, how transparent are
the expenses of political parties in Iran? In this descriptive-analytical study, we will
examine this question regarding the financing of political activities of parties as well
as their electoral campaign.
Keywords:Political party, transparency, political finance, electoral campaign.
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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.
Keywords: Separation of powers, legislation, liberalism, parliament, parallelism.
*.PhD Student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz Azad University, Shiraz, Iran
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introduction on the model contract with legal origin
Mansor Faraji *
Akbar Merzanejad Joybari**
Abstract:
A type of model contracts is prevalent in the Iranian legal system, and its validity is
directly or indirectly derived from legal text and can be called the model contract with
legal origin. This type of contracts, which is typically formulated and approved as a
model contract, is itself legal regulation or has derived from legislator order or permission. this character gives a special feature to this contract and necessitate separate
examining of legal dimensions and effects of it In this article with aim of specifying
domaine of mentioned contract and its differences and similarities upon similar contracrs , is tried to be survey and analyze concept, types and important examples of the
model contracts with legal origin and its nature, moreover, the limits of free will of the
parties to conclude a model contract based on this form and especially the sanction
of violation of terms of the model contract committed by the parties and the effect of
violating the regulations on the process of the approval of the text of the model contract.the result of survey proves that the modle contract with legal origin , despite its
similarities with standard, adhesion and regulated contracts, are different from them in
some of dimensions and has special effects and rules.
Keywords: Violation, Standard contract, Adhesion contract, Regulated contract, Model
contract, Legal origin.
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British perception of decentralization
Amir Asgaridehabadi*
Erfan Shams**
Abstract:
In recent decades, many nation-states have sought to plan or reform the system of
devolution and delegation of authority to their local units. Given France’s long history
of decentralization, many nation-states follow the French model of decentralization. In
Britain, however, a different perception of decentralization has made its legal-political
structure different from other countries. In this study, we study the decentralization
system in the UK. Given the various dimensions of the issue, decentralization in Britain can be seen as the transfer of political and legislative powers, or more accurately,
the “devolution” in many local affairs to the constituent units of the United Kingdom.
This means that in Britain a different and specific view of decentralization prevails
compared to the French model, and the decentralization system in this country goes
beyond giving mere administrative and executive decision-making authority to local
units and reach to devolving legislative competence in local affairs to constituent units.
Accordingly, asymmetry, the granting of a high degree of freedom of action to local
units, a unique financing system and a bottom-up design are among the most important
features of the decentralization system in the UK.
Keywords: : Decentralization, The legal form of the nation-state, Devolution, Local units.
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An approach to the structure and act of computing organizations in Iran, Iraq and the Kurdistan Region
Ali Hajipor Kandrod*
Rizgar Abdulrahman Yousif **
Abstract:
The structure of financial oversight of government bodies is a key factor not only
in ensuring the proper conduct of the administrative process, but also in the optimal
use and protection of public assets. These regulatory bodies, which must necessarily
have administrative and financial independence, have an effective role to play in
combating corruption and adhering to the principles of transparency and honesty. As
a result, it becomes clear why the constitutions of the Kurdistan Region, Iraq, and
Iran specifically address computational oversight bodies. In this regard, in the present article, in a descriptive-analytical method, the laws of Kurdistan, Iran and Iraq
on the structure of financial oversight institutions and the functioning of these institutions are examined and while analyzing the structural differences and behavioral
similarities of the institutions in question, The weakness and strength of financial
regulatory institutions in the countries in question and the climate of Iraqi Kurdistan
have been analyzed. Findings show that despite the significant similarities between
the structure and function of the institutions in question, there are several differences
in terms of organizational affiliation, the form of work and the type of tasks between
the institutions in the above drawers.
Keywords: Court of Audit, Court of Supervision, the budget, Government, Corruption
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Challenges and Barriers to Electronic and Traditional
Auction Operations in Iran’s Law System
Fatah Salimi Khorshidi*
Salman ValiZadeh **
Abstract:
In public law, and especially in administrative law, auction is one of the types of
administrative contracts. Due to the presence of public interest element in administrative contracts, the auction as one of the examples of these contracts is subject
to special procedures that have been considered by the legislator in order to prevent
abuse and corruption. Electronic auctions in the field of administrative contracts
have been considered in recent years and its mechanism is provided in a regulation.
In private law and in the discussion of the enforcement of judicial rulings, one of the
most important stages of enforcement is the auction and sale of movable property of
the convicted or liable (debtor). Although the purpose of obtaining a final judgment
or preparing a binding document for the convicted person or the beneficiary of the
document is to obtain claims or fulfill obligations, but such a goal is not achieved
simply by issuing a sentence or preparing a document. In fact, enforcement, which is
a continuation of the litigation process and the issuance of the document, is not easily
carried out in the judiciary and registration authorities. Due to numerous obstacles
and problems, the path of executive operations, especially in relation to property
auctions, faces serious challenges. Many of these obstacles and gaps are due to the
Keywords: Administrative Contract, Property Identification, Auction, Electronic Auction Obstacles and challenges.
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legislator’s silence in stating some auction rules and regulations, including electronic
auctions or auctions, lack of property identification system, ambiguity at the time
of electronic auctions, cancellation of third parties, complaints about the execution
order and others. Cases. Resolving it depends on amending and revising the relevant
laws and regulations. n administrative law, the stage of selling property is also very
important, and due to the possibility of abuse, the legislature has provided for many
formalities for concluding auctions, and according to one view, formalities are a
condition for the validity of government contracts.
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Transparency of Administration and its Justifying Principles and Resources; A Case Study of the United States Government under Sunshine Act
Mehdi Hadavand*
Javad Yahyazadeh**

Abstract:The transparency of the administration as a principle and the exception to its
limitation have such a prominent place in the rule of law that the legitimacy of the administration’s actions can be sought on the basis of its transparency and openness. The
Government under Sunshine Act of the United States is an inspiring and accurate example of such an idea. Therefore, the main question of the present article is what are the
principles and justifying sources for limiting transparency in the law of “ Government
under Sunshine Act”? In response to the question in this study, by descriptive-analytical
method and scrutiny of official legal texts and documents and collection of information
through libraries, it was concluded that the law is based on transparency in all collegial
body organizations and a profound explanation of its exceptions such as National security, Law on Personnel, Privacy, Information Classified by Law, and Criminal Charges
seeks to protect the rights of individuals to free access to information and the ability of
the government to exercise its responsibilities by providing a platform for public access
to information.
Key Words: Administration, Transparency, The principles and justifying sources for
limiting transparency, The Government under Sunshine Act, The United States.
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Factors affecting public trust in promoting the health of
the Iranian administrative system
Mahdi Shaikh movahed*
Mohammad Javad Azadi**
Abstract:
One of the most important challenges of any government is to maintain and promote
public trust in order to achieve legal order and security and ultimately good governance. On the one hand, public trust is one of the important indicators of measuring
the degree of democracy in a society. Accordingly, public trust in the agents of the
political system and the administrative system will ultimately lead to an improvement in the overall performance of these systems. On the other hand, administrative
health is one of the basic concepts in the issues of modern government management
and administrative law, according to which the administrative system in order to be
considered healthy must have a series of features and principles to be considered a
proper administrative system. There are several factors that cause the administrative
system to perform its functions properly and as a result, public trust in the administrative system is achieved. These factors that have been studied in this study are: accountability, participation, transparency and e-government. The results of this study
show that in the Iranian administrative system, although some of these indicators are
provided for in government laws, regulations and bylaws, there is a gap until the full
realization of the elements of a healthy administrative system.
Keywords: public trust, good governance, administrative law, administrative system, administrative health.
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Criminal policy approach of the bill “How to manage
conflicts of interest in performing legal duties and providing public services”
Amir Hassan Niyazpour*
Abstract:
Several meetings are played by corruption.Some of them are individualistic and
some of them are rooted in situations. The lack of transparency and action in conflict situations is one of the pre-criminal situations that can affect corruption. Tthe
management of conflict conflict has been considered by criminal policy makers as
a mechanism for preventing the occurrence of this phenomenon. Because,action, in
conflictful conditions, provides the basis for challenging order and administrative
justice, guaranteeing the principles of equality and inequality in all management and
administrative areas and general distrust. In Iranian criminal policy, despite the foundation of conflict management in principle 140 constitution has been scattered in
other non-normative zones, and through criminalization, attention has been paid to a
number of its effects. But, the most fundamental step in this area has been removed
in the bill “How to manage conflicts of interest in conducting legal duties and public
services.” In the bill, identifying use of preventive methods, as well as the criminalization of a bunch of behaviors in violation of these mechanisms, including projected
policies in the bill for administrative reign. However, it seems that acceleration in
the law of the bill, the preparation and compilation of macro policies and systematic
programs in the management of conflict conflict, as well as training brokers to comply with the set of norms related to this mechanism, can reduce the level of effect
Conflict conflicts in the emergence corruption.
Keywords: Corruption, Conflict interest management, Criminal policy, Good governence,Prevention
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Scope and exceptions of the act of State Service and Labor act: Challenges and solutions
Mojtaba Hemati *
Abstract:
In Iran’s employment system, in addition to the rule of two general act of service
management (for the public sector) and labor acts (for the private sector), we are
faced with a variety of specific employment systems which raises several questions:
What is the scope of these two general acts and their exceptions? And what is the
relationship between them in terms of inclusiveness? What is the relationship of
these two acts with excluded areas? And in terms of justice and efficiency, what
challenges do we have in our employment system? The purpose of this article is to
address these questions descriptively-analytically. Conclusion of this essay is that
First, special employment systems that are not subject to the Service Management
act should be specified in Article 117 of this law, taking into account justified and
rational reasons and not be excluded from this act according to internal regulations;
Second, the exclusion of small workshops less than ten people from the labor act
should be abolished ; Third, in order to realization of social justice and solving of
the challenges of pension funds, the basis and rate of premiums/ pension deductions,
minimum wages and benefits subject to deduction of premiums/ pension deductions
and minimum wages in all types of general and special employment systems should
be determined equally; Fourth, it is necessary to update the employment regulations
of the employment act- which is not contrary to the management law-, and to include
them in the service management act.
Keywords: Inclusion and exceptions to the law of service management, scope and
exceptions to labor law, social justice, efficiency, effectiveness.

1-Assistant Professor, Department of Public Law, University of Judicial Sciences and Justice Services, Tehran, Iran.
mhemmati1358@yahoo.com

312

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

Examining the rights and duties of third parties in the
execution phase of judgments in general courts and the
Court of Administrative Justice
Abdolhossein Jokar *
Mohammadmehdi Meghdadi**
Abstract:
Execution of the sentence is the last step in a trial process in which the result of the
verdict will be realized for the convict. In other words, all other steps will be ineffective
if the execution step is not carried out well. The third party refers to all natural or legal
persons who do not have the title of plaintiff and defendant in the main petition. A third
party can intervene before the end of the trial in the preliminary or appellate stage if
he / she considers himself / herself to have an independent right or considers himself /
herself a beneficiary in the right of one of the main litigants. In the stage of execution
of the sentence in the proceedings, including criminal, legal and administrative, the
third party also has the right to enter and intervene, so that sometimes the third party
has rights in this stage and sometimes it is forcibly the subject and addressee. That the
third party has duties in the neighborhood of execution of the sentence. Existing rules
and jurisprudence in our legal system show that in legal courts, issues related to the
rights and duties of third parties are less ambiguous, but regarding the role of third parties in the implementation of judgments in the Court of Administrative Justice, Articles
107 to 109 The Law on the Organization and Procedure of the Administrative Court
of Justice has addressed issues sporadically. The research method in this research is
descriptive-analytical and library method has been used in collecting resources.
Keywords: Rights, Duties, Third Party, Enforcement of Civil Judgments, Court of
Administrative Justice, Objection.
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