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مفهوم الیحه قضایی

1جواد کاشانی

)24/6/1395: تاریخ پذیرش-27/10/1394: تاریخ دریافت(

چکیده
تهیه لوایح قضایی «قوه قضاییه یسقانون اساسی یکی از وظایف رئ158اصل 2در بند 

همان قانون، ابتکار 74تعیین شده است؛ اما در اصل »متناسب با جمهوري اسالمی
تن از 15وزیران و طرح قانونی، به پیشنهاد یئتگذاري به ارائه الیحه قانونی وسیله هقانون

الیحه قضایی در قانون اساسی و قوانین . نمایندگان مجلس شوراي اسالمی منحصر شده
ه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت قویسعادي تعریف نشده و امکان ارائه آن از سوي رئ

شوراي نگهبان با ارائه نظریات تفسیري و مجلس شوراي اسالمی با تصویب قانون . است
ها اند، پاسخی درخور این پرسشقوه قضاییه هریک به سهم خود کوشیدهیساختیارات رئ

بطور اندتوقوه قضاییه مییسارائه دهند که مفهوم و محتواي الیحه قضایی چیست؟ آیا رئ
وزیران مجاز یئتنسبت به تقدیم الیحه قضایی به مجلس مبادرت کند؟ و آیا همستقیم 

ی و تغییر دهد؟ و باالخره آیا قوه قضاییه را بررسیساست لوایح ارسالی از سوي رئ
تواند لوایحی را که از نظر قوه قضاییه جنبه قضایی دارد، بدون موافقت رئیس قوه می

کوشش شده نوشتارمجلس شوراي اسالمی تقدیم کند؟ در این قضاییه تصویب و به
مسائل فوق تا حد امکان بازنمایی و میزان قوت و ضعف آنها بررسی شود و مدخلی براي 

.هاي بعدي در جوامع علمی تمهید کندبحث

الیحه قانونی، طرح قانونی، الیحه قضایی، اختیارات رئیس قوه :واژگان کلیدي
قضاییه

kashani.lawyer@gmail.comدانشگاه عالمه طباطبائیخصوصی و اقتصاديحقوق گروه دانشیار . 1
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مقدمه.1
ش نهادهاي سیاسی در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تا حدي منحصر به فرد چین

هاي کشورهاي گیري از تجربهبندي نهایی این منشور ملی ضمن بهرهدر تدوین و صورت. است
در قانون . هاي نظام سیاسی برآمده از انقالب اسالمی هم درنظرگرفته شده استدیگر، ویژگی

گذاري از وظایف ذاتی مجلس شوراي یران در کنار نظارت، قانوناساسی جمهوري اسالمی ا
شود و نهادهاي دیگري هم به این در عمل محدود به این نهاد نمییول. اسالمی تعیین شده است

گذاري در مجلس شوراي اسالمی دو طبق قانون اساسی، براي ابتکار قانون. مهم اهتمام دارند
:مسیر انحصاري مشخص شده است

تقدیم الیحه قانونی از سوي رئیس جمهور که باید از قبل به تصویب هیئت وزیران اول،
غیر. شودتن از نمایندگان تقدیم مجلس می15حداقل رسیده و دوم، طرح قانونی که به پیشنهاد

ها اختیار داده که در حدود وظایف به شوراي عالی استان102، اصل ذکر شدهاز این دو مورد
اصل 2چنین در بند تهیه و مستقیم و یا از طریق دولت به مجلس ارائه کند، همهاییخود طرح

نیز به عنوان یکی از وظایف »تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوري اسالمی«قانون اساسی 158
دارد و با چه دربرکه این قبیل لوایح چه موضوعاتی را رئیس قوه قضاییه تعیین شده است؛ اما این

.شود، نامشخص استبه مجلس تقدیم میسازوکاري 
در عمل لوایح تهیه شده توسط شوراي عالی قضایی و نهاد جانشین آن 1379تا پیش از سال 

یعنی رئیس قوه قضاییه پس از طرح و تصویب در هیئت وزیران، بدون مجادله در مفهوم و دایره 
یحه قانونی، با امضاي رئیس موضوعات قضایی، با اعمال تغییرات یا بدون تغییر، به عنوان ال

شد؛ اما از آن تاریخ به بعد و با تصویب قانون جمهور تقدیم مجلس شوراي اسالمی می
اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه به آرامی زمزمه ضرورت تقدیم لوایح قضایی بدون 

م و بررسی و تغییرات احتمالی در هیئت وزیران و تقدیم آن به مجلس و تعیین دایره مفهو
موضوعات مشمول عنوان قضایی مطرح شد و زمینه استفسار از دو مسئله گفته شده از شوراي 

شوراي نگهبان با ارائه نظریه تفسیري از اصول مرتبط قانون اساسی و . دگردینگهبان فراهم 
مجلس با اصالح قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه کوشیدند تا حدودي ابهامات 

این مسائل هنوز تا روشن شدن مفهوم دقیق الیحه یول،مسئله فوق را برطرف کنندپیرامون دو 
قضایی و حدود اختیارات هیئت وزیران در مورد بررسی این قبیل لوایح و اعمال تغییرات در 

توسط هیئت وزیران تهیه و بطور مستقیمچنین نقش رئیس قوه قضاییه در لوایحی که آنها و هم
تواند زعم برخی قضایی است، راه درازي در پیش دارد و میت که بهمتضمن موضوعاتی اس



11مفهوم الیحه قضایی

دون ورود تخصصی در مباحث و کوشد باین مقاله می. موضوع تحقیقات اهل نظر باشد
هاي حقوق عمومی و اساسی با توجه به مباحث مقدماتی و عمومی حقوق با شرح مفهوم نظریه

الیحه قضایی و موضوعات مشمول این دهنده آن، به دركقاعده حقوقی و عناصر تشکیل
.عنوان کمک کند

پیشینه الیحه قضایی.2
.1شتچیزي به نام الیحه قضایی وجود ندا1358سال تاو حقوقی ایرانیدر ادبیات قانون

درج 158اصل 2را در بند این ترکیب، ابتکار قانونگذار اساسی جمهوري اسالمی است که آن
در مشروح . قضایی در کنار الیحه قانونی و طرح قانونی قرار گرفتبا این اقدام، الیحه. نمود

در اصالحات . مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، پیرامون آن، مطلبی گفته نشده است
آن بدون تغییر باقی ماند و بحثی 2، بند 158اصالح اصل باوجودنیز 1368قانون اساسی در سال 

.هم در مورد آن صورت نگرفت
شود که توسط قوه نویس قانون گفته میالیحه قانونی در ساحت قانونگذاري به پیشتعریف

نویس قانون است که طرح قانونی هم پیش. گرددمجریه براي تصویب به مجلس تقدیم می
شود، الیحه و طرح، هر دو براي مطلق قانون توسط تعدادي از نمایندگان به مجلس ارائه می

الیحه قضایی هم . دیابمیشود و موجودیت مجلس تصویب میاست که طبق تشریفاتی در 
.قانون و قاعده حقوقی از نوع قضایی استیول،نویس قانونپیش

آیا . مهمترین مسئله براي ما در این مقاله، یافتن معیارهایی براي شناسایی الیحه قضایی است
به مجلس؟ با فرض کننده آنمالك قضایی بودن الیحه، محتواي آن است؟ یا مرجع تسلیم

دانان پذیرفته پذیرش ویژگی قضایی براي محتواي الیحه، آیا این محتوا معلوم و در میان حقوق
است؟ آیا امکان تفکیک لوایح و قوانین به قضایی و غیرقضایی وجود دارد؟ پرسش مهم شده 

که تواند طرحی بدهد دیگر این است که آیا مجلس با توجه به صالحیت گسترده خود می
تواند آیا مداخله یا اعالم موافقت رئیس قوه قضاییه الزم ویژگی قضایی داشته باشد؟ اگر می

است؟ آیا الیحه قضایی فقط باید توسط رئیس قوه قضاییه تهیه شود؟ آیا چنین لوایحی باید به 
به مجلس پس از تصویب در هیئت وزیران باید ازطریق و طور مستقیم به مجلس تقدیم شود؟ یا 

تواند در آن لوایح دخل و تصرف کند؟ اگر هیئت وزیران رائه شود؟ آیا هیئت وزیران میا
برلیان با نظارت دکتر حسن وکیلیان اي که توسط آقاي مهدي مراديانهپژوهش عالمی بیشتر مراجعه شود به آگاهبراي .1

آن توسط 1394صفحه در اسفند 66در و تهیه »مفهوم الیحه قضایی و آثار حقوقی آن«در پژوهشگاه قوه قضاییه با عنوان 
.منتشر شده استو به تعداد محدود پژوهشگاه چاپ 
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یا آمعتقد باشد که تفکیک امور به قضایی و غیر قضایی شفاف نیست یا در اساس ممتنع است، 
تواند لوایحی را تهیه کند که در آنها انواع ضمانت اجراها از قبیل مجازات، ابطال، فسخ خود می

رسد کانون بینی شده باشد؟ بنابراین به نظر میه وضع به حال سابق و جبران خسارت پیشو اعاد
مسئله، تعیین مفهوم و مصادیق امور قضایی و شناسایی معیارهایی براي تمییز آنها از امور 

.غیرقضایی است
در رأس قوه قضاییه صورت گرفت و طرح عناوین 1378با تغییر و تحوالتی که در مرداد 

تهیه و «، »بهداشت قضایی مقدم بر درمان«، »توسعه قضایی«ید در ادبیات حقوقی کشور نظیر جد
قوه قضاییه بیشتر در کانون ی، مسئله استقالل نهادي یا سازمان»ساله قضاییهاي پنجتنظیم برنامه

هاي عمومی و انقالب در امورکیفري و امور قوانین پرحجم آیین دادرسی دادگاه. توجهات بود
تصویب شدند و شوراهاي حل اختالف در سال 1379و 1378هاي مدنی به ترتیب در سال

تحوالت ساختاري، هنجاري و کارکردي تا جایی که آشکارا نیازمند . استقرار یافتند1379
سرعت در انجام .1هاي پرتعداد رئیس قوه قضاییه اجرا شدنامهقانون نبود، با صدور بخش

یه، با روال عادي بررسی لوایح مورد نظر آن قوه، در هیئت وزیران که تغییرات در قوه قضای
همین امر باعث شد در اسفند . نمودمیناسازگار شد، همراه میگاهی طوالنی و با تغییراتی 

د شآن دولت موظف 3قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه تصویب و در ماده 1378
مدت سه ماه به مجلس تقدیم درشود، قوه قضاییه ارائه میکه لوایح قضایی را که توسط رئیس 

، تبصره نمایندگانطرحی از سويبراساسبا استمرار این معضل، مجلس شوراي اسالمی.2کند
نامه اجباري شدن وکالت در دعاوي حقوقی مصوب آیین-1. توان به شرح زیر نشان داداي از این دسته اسناد را مینمونه.1
صدور «-3، »ممنوعیت اعدام اطفال درمألعام«-2گانه حقوق شهرونديهاي سهنامهبخشقوه قضاییه؛ ویسرئ5/2/1384

دانان در مورد این اسناد، برخی حقوق. »احضار، جلب و نیابت قضایی«نامه بخش-4و »بازداشتمینی جایگزین أقرارهاي ت
مدیره کانون وکالي یئتاز جمله آنان، دکتر علی نجفی توانا عضو ه. قوه قضاییه به نکاتی توجه کردندیسضمن تحسین رئ

با وصف داشتن ریاست عالیه بر نظام قضایی، فاقد هر چند معتقدم ریاست قوه قضاییه : دادگستري مرکز در این باره گفت
مراتب تقنینی تواند تلقی شود و در سلسلههاي صادره بر خالف قوانین موضوعه میگذاري است و چون بخشنامهاقتدار قانون

د اما کناي براي قضات ایجاد نمیتواند موجب نسخ قوانین و عدم اجراي مقررات موضوعه شود و از این حیث وظیفهنمی
این . استنباید انکار کرد که داعیه و صبغه منطقی و علمی این نوع رویکردها، قابل توجه و در نفس و ماهیت خود پسندیده

هایی از نظر قانونی قابل اجرا در حقیقت معتقدم با این که روش و چگونگی صدور چنین بخشنامه: حقوقدان خاطر نشان کرد
دان و متخصص حقوق جزا نیز با مثبت قکوشکی، حقو. یکردهایی بسیار مثبت استنیست؛ اما از لحاظ علمی چنین رو

عام خاطرنشان کرد که ما نیازمند تصویب قانون در قوه قضاییه درباره ممنوعیت اعدام در مألیسخواندن صدور بخشنامه رئ
نظر قضات در این ویب برسد و اختالفنویس قانون آیین دادرسی کیفري به تصاین زمینه هستیم و امیدوارم این ماده در پیش

عام قطعا اثرات مطلوبی نامه ممنوعیت اعدام در مألهمچنین عبدالصمد خرمشاهی، با بیان اینکه بخش. زمینه برطرف شود
تر کنیم و از اختیار یک قاضی خارج شود تا سلیقه اي ها را قانونی و روشنباید نحوه اعمال مجازات: گذارد، تصریح کردمی

)20/1/1387مورخ 1768ساالري، شماره روزنامه مردم(.مل نشودع
)9/12/1378قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب (. 2

رئیس قوه قضائیه عالوه بر وظایف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب -1ماده 
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مدت سه درتصویب و مقرر کرد چنانچه 30/7/1392را در تاریخآن قانون3الحاقی به ماده 
را تصویب و براي مجلس ارسال کند، رئیس قوه ماه هیئت وزیران نتواند الیحه قوه قضاییه 

.تواند خود این الیحه را به مجلس تقدیم کندقضاییه می
که مفهوم و حدود آن مشخص باشد، نه بدون آن»لوایح قضایی«استفاده مکرر از عبارت 

اگر بخواهیم نظرات موجود پیرامون این . تنها مشکلی را مرتفع نکرد که بر اختالفات افزود
ها را در دو نظریه مضیق و موسع به توان آنبندي و بیان کنیم، میله را بطور خالصه دستهمسئ

.شرح زیر تقسیم کرد

)دیدگاه محدود(نظریه نخست .3
شود و مصادیق قانون اساسی به نحو مضیق تفسیر و توجیه می158اصل 2در این نظریه بند 

یئت وزیران باید الیحه را به مجلس تقدیم قابل انعکاس بعنوان الیحه قضایی محدود است و ه
.کند

لوایح پس از تصویب با توجه به اطالق و عموم اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، کلیه«- 1
در اصل ) تصویب(ضمن اینکه مفهوم . هیئت وزیران قابل طرح در مجلس شوراي اسالمی است

رسان غیر این صورت دولت به حد نامهرساند، درمذکور، داللت بر امکان تغییر در مفاد آن را می
.یابدتنزل می

از آنجا که دولت بیشترین نقش را در امور اجرایی بر عهده دارد، لذا از این طریق تعامل - 2
.شودمحسوسی بین سه قوه فراهم می

ي نهایی همه لوایح، با هر محتوایی، مجلس است و با فرض کنندهگیرنده و تصویبتصمیم- 3
:در این قانون نیز به شرح زیر است، داراي وظایف و اختیارات مصرح 9/12/1371

قانون اساسی ) 156(ایجاد تشکیالت قضائی و اداري الزم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم -الف
.در دادگستري

اند در صورت مصلحت و بدون رعایت هایی که با کمبود شدید قاضی مواجهقضات داوطلب به تهران و سایر شهرستان-ب
.نون نقل و انتقال قضات انتقال یابندقا
.هاي وابسته آن به هیات وزیرانپیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمان-ج

ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است و هرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی، راي دادگاهی را خالف بین شرع -2ماده 
.ارجاع دهدتشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالحه 

دهد، حداکثر ظرف مدت دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می-3ماده 
.سه ماه تقدیم مجلس شوراي اسالمی کند

در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال الیحه به مجلس اقدام -تبصره) 30/7/1392الحاقی (
.تواند مستقیما الیحه را به مجلس ارسال کندماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه قضائیه می3د و کن

تواند صالحیت قضات را به سه درجه تقسیم و با در نظر گرفتن سوابق علمی و تجربی، درجه رئیس قوه قضائیه می-4ماده 
.صالحیت هر قاضی را تعیین کند

.رسداجراي این قانون توسط وزیر دادگستري تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه مینامه آئین-5ماده 
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حه، توسط دولت، به لحاظ آن که در کمیسیون امور قضایی مجلس، از کارشناسان تغییر مفاد الی
ترین شود، بنابراین نظرات قوه قضاییه نیز منعکس شده و با تعامل نظرات، مناسبمطلع، استفاده می

.)30: 1394، برلیانمرادي (»رسدآن به تصویب مجلس می
و خود به مثابۀ قانون نانوشته چنین بودهه قضاییه و قوه مجریهرؤساي قوجاریه میانرویه - 4

مستقیم اقدام به ارائه الیحه قضائی به مجلس بطور یک از رؤساي قوة قضاییه تاکنون درآمده که هیچ
.اندنکرده

که به فرض روشن بودن گستره شودفهمیده نمیبیش از این »تهیه لوایح قضایی«عبارت از - 5
چیزي که . ، جزء وظایف رئیس قوه قضاییه استايچنین الیحهشمول مفاد آن، آماده و ارائه نمودن 

تصویب و تقدیم به مجلس قانونگذاري، در ،در گذشته هم توسط وزیر دادگستري براي بررسی
.شدقالب الیحه قانونی، توسط هیئت وزیران انجام می

)دیدگاه موسع(نظریه دوم .4
صویب و ارائه الیحه قضایی گسترده در این دیدگاه اختیار رئیس قوه قضاییه در تهیه، ت

توجیه و تفسیر شده است و مفاد الیحه قضایی تمام موضوعات مندرج در فصل یازدهم قانون 
.گیرداساسی را در بر می

ي لوایح قضایی بر عهده رئیس قوه قضاییه است؛ دولت ، تهیه158بر اساس اصل «)الف
آنچه توسط رئیس قوه قضاییه ارائه شده، معناي تواند آن را تغییر دهد و در صورت تغییر، نمی
.دهدنویس الیحه را میپیش

و تهیه لوایح آن نیز به عهده قوه قضاییه است و ) امور با ماهیت محض قضایی(امر قضا )ب
شود؛ زیرا اگر لوایح تنظیمی قوه و مفهوم تفکیک قوا مخدوش می57صورت اصل در غیر این

غییر کند، به این معناست که این قوه در تصمیم و اقدامات قوه قضاییه قضاییه توسط قوه مجریه ت
رسد که این امر با مداخله کرده و با تغییر و اصالح آن، به نوعی برتري نسبت به این قوه می

.مغایر است57اصل 
به دلیل تفاوت در مرجع تهیه نسبت به سایر (اي خاص است الیحه"الیحه قضایی؛ )پ

ي تشریفاتی و اطالعی دارد تا اي دارد و تصویب دولت درآن نیز جنبهشرایط ویژهلذا،) لوایح
به آن در کمیسیون مربوط در مجلس مطرح کند و از این طریق نسبت بتواند نظرات خود را 

گذار نباید از عبارت لوایح صورت قانونتعامل و همکاري سه قوه فراهم شود و در غیر این
ي الیحه قضایی یرا با این فرض، اقدامات رئیس قوه قضاییه در تهیهقضایی استفاده کند؛ ز

تواند با هاي فوق دولت مینظرها و بحثو در عمل با وجود اختالفخواهد شدتأثیر تلقی بی
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.)180- 179: 1384، فی و محسنیجن(»کل الیحه و حتی ارسال آن به مجلس مخالفت کند
به شوراي نگهبان، به تفصیل طی دو نامهدر چنین شرایطی، رئیس وقت قوه قضاییه

اولین .1هایی را مطرح و در مورد آن از شوراي نگهبان درخواست نظریه تفسیري کردپرسش
تعریف الیحه قضایی چیست؟ چه تفاوتی با الیحه قانونی دارد؟ این بود کهپرسش کلیدي

، سه مورد را پسکرده بودرئیس وقت قوه قضاییه با هوشمندي از هفت پرسشی که مطرح 
گرفت و درضمن، نظرِ خود را در مورد پرسش اول بازگو کرد و با ذکر مصادیقی به احصاي 

شوراي نگهبان، طبق رویه معمول خود، پاسخ .2لوایحی که ماهیت قضایی دارند، پرداخت

:رییس وقت قوه قضاییه خطاب به شوراي نگهبان17/7/1379مورخ 10470/79/1نامه شماره .1
"برکاتهمدامت"نگهبان شوراياعضاء محترمحضراتخدمت

کهاساسیقانون158اصل2با بند استدعا دارد در رابطهمحترمشورايآنزانو عزیبزرگوارانهمهخدمتسالمبا عرض
و مزید امتنان. کنیدزیر را روشن، جهاتو تفسیر قرار گرفتیک بار مورد بحثبودیمخدمتتانکهدر گذشته نیز در زمانی

.تشکر است
؟چیستقانونی دربا الیحهو فرق آنقضائی را تعریف کنیدالیحه_الف

آناستالزم) استآمده2در بند کههمانطوري(قوهریاستتوسطقضائیالیحهکردناز تهیهپسقضائیهآیا قوه_ب
قضائیهقوهشود و یا خود شورا ارسالمجلسبهدولتاز طریقکند و سپسارسالتصویبجهتدولتهیأترا ابتدا به

نماید؟شورا ارسالمجلسرا بهتواند رأساً آنمی
نهاییتصویبجهتاسالمیشورايمجلسرا بهکند و آنتنظیمقضائیتواند مستقالً الیحهمیدولتآیا هیأت_پ

فرستاده یا خیر؟
و یا اضافهنحو حذفبه(تغییر محتوائیاستشدهآمادهائیهقضقوهتوسطکهقضائیتواند در الیحهمیدولتآیا هیأت_ت

کند یا خیر؟شورا ارسالمجلسرا بهآنو سپسدادهانجام) و یا تغییر مفاد مادهمواديکردن
ممکنکهمواد قضائیرود و یا شاملمیمجلسبهو مستقلجداگانهکهاستتنها لوایحیقضائیآیا مقصود از الیحه_ث

شود؟شود نیز میگنجاندهقانونیدر لوایحاست
بار دارايالیحهآنکهکند در صورتیشورا ارسالمجلسرا ابتدا بهقضائیبتواند الیحۀقضائیهقوهاگرکهبنابراین_ج

د یا خیر؟شومی75اصلباشد آیا مخالفاضافیبودجهو مستلزممالی
قوهاز طریقاسترساند یا الزمتصویببهو پیشنهاد نمایندگانطرحرا از طریققضائیتواند قوانینشورا میآیا مجلس_چ

شود؟تقدیمقضائینحو الیحهو بهقضائیه
قضائیهقوهشاهرودي رئیسسید محمود هاشمی

26/7/1379مورخ 5048/1شماره .2
اهللا جنتیآیتحضرت

)عزهدام(نگهبانشورايدبیر محترم
علیکمسالم

بود نظر مباركشدهنگهبانمحترماز شورايدر آنکهو سواالتی17/7/1379مورخ10470/79/1شمارهپیرو نامه
:دارممیمعطوفذیلدو مطلبرا بهحضرات

حذفرا از لیستسوالسهلذا ایننبودهقضائیهمورد نیاز قوه7و 6شمارهسئوالآنتبعو به2شمارهفعالً سئوال-الف
.کنید

نظر بهکهاستو مواد قضائیمسائلماهیتکردنمشخصمنظور از سوال) قضائیالیحهتعریف(اولدر مورد سوال-ب
:شودیمرا شاملموارد ذیلکلیهاینجانب

آنو مجازاتجرمتعیینهر گونه-الف
قضاوتشکلیجنبهبهمربوطدادرسیهايو آئینقضائیتشریفاتکلیه-ب
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وي از ارائه تعریف براي الیحه قضایی خودداري کرد و تفاوت میان لوایح قانونی. کوتاهی داد
به اصولی از قانون اساسی، و قضایی را به محتواي آن مربوط دانست و با اشاره کلی

جاي برحسب ظاهر شورا با این پاسخ، به. گذاري در محدوده آن را، قضایی دانستقانون
هم به صورت کلی بسنده کرد ، به ذکر مصادیق، آنآنتعریف الیحه و قانون قضایی، به ماهیت 

.1نیاز دانستقیق معیار براي فرق میان لوایح قضایی و قانونی بیو خود را از بیان د
هاي چهارم و پنجم اي از مشکالت نگشود و از طرفی پرسشارائه این تفسیر چندان گره

جواب ماند، از طرف دیگر هم فصل یازدهم قانون اساسی کلی بیرئیس وقت قوه قضاییه نیز به
غیرقضایی است که تفکیک مصادیق آن به آسانی میسر آن، به کلی آمیخته با امور156و اصل 

که نظریه شوراي نگهبان تنها مالك رسمی براي تعیین در هرحال، با عنایت به این«. نیست
توان نکات زیر را از آن استخراج شود، میمفهوم لوایح قضایی و آثار حقوقی آن محسوب می

:کرد

لوایح تفاوت قائل است و این تفاوت نه تنها شوراي نگهبان میان الیحه قضایی و سایر)الف
بلکه از جهت ماهیت ) که رئیس قوه قضاییه است نه هیئت وزیران(کننده آن به لحاظ مقام تهیه

.اي براي این لوایح در نظر داردآن است؛ چرا که محتواي ویژه
کند، اما گر به تفاوت میان الیحه قضایی و الیحه قانونی اشاره میدرحالی که پرسش)ب

گوید؛ این امر بیانگر آن شوراي نگهبان در پاسخ از تفاوت میان لوایح قضایی و غیرقضایی می
است که شوراي نگهبان با اشراف به این مسئله که لوایح قضایی نیز باید به تصویب هیئت 

.شوداساسی تنظیمقانونیازدهمفصلاز اصولیکیبهراجععاديقانونعنوانبهکهو لوایحیقوانینکلیه-پ
.مند فرمائیدما را بهرهدر آنتغییريموارد و یا هر گونهبا اینحضراتمباركنظرمطابقتدر صورت

اهللا و برکاتهو رحمۀعلیکموالسالم
قضائیهقوهشاهرودي رئیسسید محمود هاشمی

30/7/1379تاریخ 1065/21/79شماره .1
."برکاتهدامت"شاهرودي اهللا سیدمحمود هاشمیآیتحضرت

قضائیهقوهمحترمرئیس
؛26/7/1379مورخ5048/1و 17/7/1379مورخ10470/79/1شمارههاينامهبهعطف

:شودمیشورا ذیالً اعالمو نظر تفسیريقرار گرفتو بررسیمورد بحثنگهبانشورايدر جلسهموضوع
اساسیقانونیازدهمرا فصلقضائیلوایحو محتواياستآنايمحتوبهمربوطو غیر قضائیقضائیفرق لوایح-الف

امور قضائیبهمربوطو سایر اصولیازدهمدیگر فصلآنها در اصولبهمربوطو موضوعات158و 157و 156اصولبویژه
.کندمیمعین

ارسالنهاییتصویبجهتاسالمیشورايمجلسرا بهو آنودهنمتنظیمقضائیتواند مستقالً الیحهنمیدولتهیأت-ب
.نماید

هر . گرددمیتقدیماسالمیشورايمجلسشود، بهمیارسالدولتو بهتهیهقضائیهقوهرئیستوسطکهقضائیلوایح-پ
.باشدمجاز میقضائیهقوهرئیسموافقتبا جلبفقطلوایحگونهدر اینامور قضائیبهتغییر مربوطگونه

احمد جنتی_نگهبان دبیر شوراي
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در وزیران برسند، آن را خارج از لوایح قانونی ندانسته و وجود لوایح قضایی و غیرقضایی را 
.داندشمار کلی لوایح قانونی می

تواند در تنها مقام صالح براي تهیه لوایح قضایی، رئیس قوه قضاییه است و دولت نمی)پ
گونه لوایح تنها با که تغییر در امور قضایی در اینضمن آن. اي را تهیه کندامور قضایی، الیحه

.)33: 1394ن، مرادي برلیا(» پذیر استموافقت رئیس قوه قضاییه امکان
لوایحمحتواي. بردتوان به مفهوم آن پیاز طریق بررسی محتواي لوایح قضایی می)ت
بهمربوطو موضوعات158و 157و 156اصولبه ویژهاساسیقانونیازدهمرا فصلقضائی

.کندمیتعیینامور قضائیبهمربوطو سایر اصولدیگر همان فصلآنها در اصول
مطابق این نظریه؛ گستره وصف قضایی فراتر از وظایف ذاتی قوه قضاییه در حل و فصل «

اختالفات و رسیدگی به شکایات بوده و امور اداري و استخدامی مربوط به قوه قضاییه را نیز 
هرگونه تغییر مربوط به امور"از سوي دیگر، شوراي نگهبان با بیان این عبارت که . گیرددربرمی

تغییر در امور "قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضاییه مجاز است
شمارد؛ اما پرسش آن است که با توجه به غیرقضایی لوایح را از سوي هیئت دولت مجاز می

شود، چه گستره وصف قضایی در این نظریه که شامل امور غیرقضایی مثل امور اداري نیز می
: 1394برلیان، مرادي(»گذارد؟اعمال تغییرات مستقل براي هیئت وزیران باقی میاي برايحوزه

در "قضایی"عبارت دیگر شوراي نگهبان با درنظر گرفتن گستره وسیعی از وصف به) 34
که تمام مسائل مربوط به قوه قضاییه در فصل یازدهم قانون اساسی و "لوایح قضایی"عبارت 

، ابتکار گیرددربرمیهاي قانون اساسی را صل در سایر بخشحتی اصول مربوط به این ف
.1داندگذاري در این موارد را در صالحیت انحصاري ریاست قوه قضاییه میقانون

شوراي نگهبان با توجه به اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی که ضرورت تصویب لوایح 
:توان از نظر شوراي نگهبان قلمروهاي زیر را قضایی دانستبنابراین می.1

هاي مندرج در قانون اساسی به ویژه ذیل فصل بر این اساس حقوق و آزادي(هاي عمومی صیانت از حقوق و آزادي-الف
از طریق الیحه ... ق ملت، حدود و ثغور آنها، چگونگی تضمین و نحوه برخورداري، شرایط محدودسازي آنها و حقو

؛.)شودقضایی تعیین می
)156اصل 1بند (امور حسبی -ب
)156اصل 1بند (آیین دادرسی مدنی، کیفري و اداري -پ
)156اصل (استقالل قضایی -ت
)156اصل 5بند (انگاري، کشف جرم و مجازات مجرمین ح مجرمین، جرمپیشگیري از وقوع جرم و اصال-ث
)158اصل 1بند (ایجاد و تعیین حدود صالحیت تشکیالت اداري و قضایی قوه قضاییه -ج
)158اصل 3بند (ضوابط استخدام قضات و سایر مستخدمین قوه قضاییه -چ
)160اصل (دگستري حدود وظایف و اختیارات ریاست قوه قضاییه و وزیر دا-ح
)174اصل (نظارت بر اجراي قوانین -خ
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ئه دهد که ضمن رعایت ضرورت اي اراد، کوشید تا نظریهنکمیتوسط هیئت وزیران را مطرح 
جانبه در مشارکت و همکاري قوا و تأمین بودجه و پشتیبانی مالی لوایح، از امکان تغییرات یک

امور قضایی لوایح که به لحاظ تخصص قوه قضاییه با دقت بیشتري تهیه شده، جلوگیري کند، به 
لوایح فقط با جلب گونهنیهرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در ا": همین دلیل مقرر کرد

البته با تحلیلی که پیشتر از نظریه تفسیري شوراي نگهبان "موافقت رئیس قوه قضاییه مجاز است
اثر و منفعالنه بوده و هرگونه د، مشخص شد که مشارکت قوه مجریه تا حد زیادي بیدیرگارائه 

کوشش شوراي بنابراین؛تغییر در لوایح قضایی مستلزم جلب موافقت رئیس قوه قضاییه است
.نگهبان در تأمین ضرورت مشارکت و همکاري قوا و پشتیبانی مالی لوایح نافرجام بوده است

گستره مفهوم وصف قضایی.5
تواند در آن مفهوم بگنجد، در بررسی مفهوم وصف قضایی از طریق موضوعاتی که می

ت برخی امور، ذات قضایی طبیع.شود، میسر استگذاري تقدیم میلوایحی که به مجلس قانون
اند برخی دیگر با امر قضا مرتبط. بردها پیتوان به این ویژگیمیآن دارند و با شناسایی عناصر 

، در مفهوم 1»قضایی«در این قسمت، هدف آن است که مفهوم وصف . ولی ذات قضایی ندارند
ه قضایی واکاواي لوایح قضایی با ماهیت خالص یا ذاتی قضایی و یا امور مربوط به دستگا

.شودمی

محضامور با ماهیت قضایی. 1-5
ي لوایح قضایی وجود دارد آن است که ماهیت اموري را که یک دیدگاه که در زمینه«

را "قضایی"امر قضا به معنی اخص، مفهوم وصف . دهندقضایی است، در این مقوله جاي می
معیارهاي مختلف نهادي و سازمانی، شکلی و توان امر قضا را بر اساس اگرچه می. کندتعیین می

آیینی، مادي و ماهوي و یا بر اساس هدف و غایت تعریف کرد، اما در یک برداشت کلی 
مطابق آیین مشخص ) معیار سازمانی(توان امر قضا را تصمیم اتخاذي یک مرجع قضایی می

هاي مختلف هبه منظور رسیدگی و حل و فصل دعاوي و اختالفات در حوز) معیار شکلی(
ي مراحل مدنی، کیفري و اداري از طریق صدور تصمیمات در اشکال مختلف در کلیه

هاي لوایحی را که مربوط به بخشتوان میرسیدگی نزد مراجع قضایی تعریف کرد؛ بنابراین، 
به کار و رسیدگی و (منسوب به دادگاهی معین . 1: ي قضایی این معانی به کار رفته استشناسی براي واژهاز لحاظ واژه.1

ح در دادگاه که صفت مسایل ترافعی قابل طر. 3منسوب به صالحیت دادن حکم به استناد حق و اختیار؛ . 2؛ )هاي اوتصمیم
اي امور از حیث اینکه مرتبط با قوانین است وصف پاره. 5از القاب صاحبان قلم؛ . 4رود؛ در مقابل امور حسبی به کار می

.)1381:2936جعفري لنگرودي، (مانند زندگی قضایی 
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صالحیت مراجع قضایی، ساختار و تشکیالت آنها، (مختلف امر قضا مطابق تعریف پیشین است 
البته .)1394:44مرادي برلیان، (، قضایی دانست)ادرسی و قواعد ماهوي رسیدگیهاي دآیین

در خصوص قواعد ماهوي رسیدگی به ویژه در ارتباط با جرم و مجازات برخی اعتقاد دارند 
بینی آن نیز اند که داراي ماهیت قضایی است و بنابراین پیشجرم و مجازات از اموريمقوله"

عنوان رفتارهاي شود؛ رسیدگی به اعمال مجرمانه بهقوه قضاییه انجام میدر لوایح توسط رئیس
اند، امري است که امروزه تردیدي در برخورداري ممنوعه که داراي ضمانت اجراي کیفري

آنها از ماهیت قضایی وجود نداشته و تأکید فراوان بر رسیدگی به صدور حکم از سوي مقام 
توان دیدگاه دیگري را اما می). 41- 2: 1392تمی غازانی، جمشیدي و رس("قضایی وجود دارد

دهد چه عملی اصوالً وجدان عمومی جامعه است که تشخیص می"مطرح کرد مبنی بر اینکه 
جرم است و چه عملی جرم نیست و تبلور این وجدان، در آراي نمایندگان مردم در مجالس 

تکار تعیین جرایم و مجازات و البته نهاد صالح براي اب؛ مجلسشودقانونگذاري نمایان می
بدین ترتیب، امر تعیین جرم و مجازات، ماهیت محض قضایی ندارد و امري . تصویب آن است

بنابراین و ؛)44: 1394برلیان، مرادي ("است... با ابعاد وسیع اجتماعی، فرهنگی، روانشناسی و 
ها، صالحیت آنها و دادگاهبیشتر قواعد مربوط به تشکیالتتوان گفت که یمبطور خالصه 

اند و شایسته است ابتکار آنها توسط آیین رسیدگی این مراجع، قواعد خالص یا محض قضایی
.قوه قضاییه صورت گیرد و قواي مجریه و مقننه در حد مشاوره در آنها مداخله کنند

در مفهوم امور مرتبط با قضا"قضایی".2-5
ایح قضایی، وصف قضایی در لوایح قضایی را در دیدگاه دیگر براي تعیین مفهوم لو"

ي وسیعی فرض کرده و عالوه بر امور محض قضایی آن را شامل تمامی امور مربوط به گستره
توان به نوبه خود در دو بخش اگرچه امور مربوط به قوه قضاییه را هم می. داندقوه قضاییه می

هاي و امور مربوط به سازمان) می استکه مثال بارز آن امور استخدا(امور اداري و قضایی 
ي تفسیري شوراي نگهبان و این دیدگاه تا حدي به نظریه. وابسته به قوه قضاییه تفکیک کرد

در حقیقت، علت اعتبار . عملکرد قوه قضاییه در خصوص تهیه لوایح قضایی، نزدیک است
نظیر امور اداري (ز امور چنین مفهومی براي لوایح قضایی، این واقعیت است که اگرچه بسیاري ا

ماهیتی قضایی ندارند، اما چون به صورت غیرمستقیم بر عملکرد قضایی قوه ) و استخدامی
: 1394،مرادي برلیان(،"شوندگذارند، لذا چنین اموري نیز قضایی محسوب میقضاییه تأثیر می

174تا 156اگرچه فصل یازدهم قانون اساسی شامل اصول"با این حال برخی معتقدند ) 45
وظایف مقرر در این وظایف و ساختار نظام قضایی ایران را مشخص کرده است، لیکن همه
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توان به اصول، هرچند در ارتباط با قوه قضاییه است اما در ارتباط با قضا نیست که ازجمله می
قانون اساسی براي قوه قضاییه در قالب سازمان بازرسی174وظایف نظارتی مذکور در اصل 

این دیدگاه، لوایح قضایی را .)41: 1392جمشیدي و رستمی غازانی، ("کل کشور اشاره کرد
البته چنین . شوددر مفهومی عام در نظر دارد که تمام لوایح مربوط به قوه قضاییه را شامل می

استداللی در خصوص امور اداري قضایی شاید صحیح باشد، اما در خصوص امور مربوط به 
تمییز (وابسته به قوه قضاییه که تأثیر عملکرد آنها بر انجام وظایف ذاتی قوه قضاییه هاي سازمان

محل تردید بوده و یا حداقل داراي اثرگذاري ) هاحق و تعیین تکلیف برخی امور و وضعیت
توان قضایی دانست و مانند امور اداري و استخدامی نبوده و لذا لوایح مربوط به این امور را نمی

)46: 1394برلیان، مرادي (است خارجهاي رئیس قوه قضاییهن از زمره صالحیتتهیه آ
هاي مطرح شده یک موضوع در تعیین و تشخیص یک الیحه به رسد در دیدگاهبه نظر می

است و آن این که الیحه به نوعی دربردارنده بطور موکد مورد توجه عنوان الیحه قضایی 
نواع مجازات، بطالن عمل، فسخ و انواع جبران از جمله ا(ضمانت اجراهاي کیفري یا حقوقی 

پذیرفته به ترتیب فوق باشد، حال اگر مفهوم الیحه قضایی ...) اعاده وضع، پرداخت خسارت و 
باشد و از آثار حقوقی مرتبط بر شناسایی الیحه پیشگفتهشود و یکی از مصادیق آن نیز موارد 

تکار الیحه در آن خصوص نیست، در این صورت قضایی نیز این باشد که دولت مجاز به اب
سایر . شوداش میرعایت نکته اخیر مانع حرکت طبیعی قوه مجریه در اجراي وظایف ذاتی

هاي دادرسی کیفري، مدنی و اداري مصادیق الیحه قضایی مثل امور استخدامی قضات یا آیین
هاي دولت جامعه و تنظیم نقشبه اندازه مسئله ضمانت اجرا در قواعد حقوقی براي اداره امور

اهمیت ندارد، بنابراین، ما در بخش سوم و پایانی این نوشته به رابطه میان موارد گفته شده و 
.پردازیمتأثیر آن بر وصف قضایی می

انگاري، تعیین مجازات و ضمانت اجراهاي مدنی در تشکیل رابطه میان جرم.6
محتوا و جوهر لوایح قضایی

انونی، هر محتوایی که داشته باشد چنانچه به تصویب مجلس برسد و تأیید الیحه یا طرح ق
غ و گذشت مدتی معین از آن، شوراي نگهبان را بدست آورد، قانون است و پس از ابال

هر قاعده حقوقی که در شکل یک ماده قانون ظهور یابد متضمن حداقل یک . االجرا استالزم
طور معمول هر قانونی از تعدادي ماده تشکیل شده که به. حکم، اعم از تکلیفی یا وضعی است

اي از روابط میان افراد و دولت و مند کردن مجموعهموضوعی واحد دارند و به دنبال نظام
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منافع زیست جمعی را تنظیم، اداره و مراجع عمومی است تا بتواند به بهترین صورت ممکن 
.کندینعمومی را تأم

از سایر قواعد اجتماعی از جمله قواعد آنو بازشناسی حقوقی قاعدهدانشمندان حقوق براي
اند که بارزترین وصف ممیزِ قاعده حقوقی از دیگر مذهبی، اخالقی و سنتی اوصافی را برشمرده

.)55-1372:5کاتوزیان، (قواعد اجتماعی، ضمانت اجراي دنیوي داشتن این قواعد است 
آثار احکام حاصل از هر یک از این قواعد آنها را به بندي همچنین براي تفهیم، تفهم و دسته

ترین تقسیم بندي در قواعد حقوقی، تقسیم آن به شایع. اندهاي گوناگون تقسیم کردهصورت
.)162-1372:9کاتوزیان، (قواعد ماهوي، شکلی و قواعد امري و تکمیلی است 

از نظر او قواعد . کندتقسیم میقواعد حقوق را به دو دسته بزرگ قواعد اولیه و ثانویه هارت
، حق و تکلیف اشخاصاولیه قواعد ماهوي و ایجادکننده حق است که به موجب آنها براي 

دسته دوم . بسیاري از قوانین واجد این قبیل قواعداند. کندیا زایل میداده ایجاد یا آن را تغییر 
روند که قواعد اولیه نادیده گرفته شده کننده است که هنگامی به کار میقواعد ثانویه یا تضمین

البته، بدیهی . ندنها را جبران کآیند تا این نقضاند و قواعد ثانویه بکار میو یا نقض گردیده
است که طیف جبران نقض قواعد اولیه بسیار گسترده است و هدف از وضع آن هم ایجاد 

شایسته نتایج نقض استبازدارندگی از نقض قواعد اولیه و در صورت تحقق آن، جبران
(Hart, 1961: 77-96).

توان پیدا کرد که تنها به قواعد اولیه یا ثانویه اختصاص حقوق، کمتر قانونی را میعلمدر 
چه اینکه یک نظام حقوقی . علت این پیوند یا وابستگی هم تا حدي آشکار است. باشدیافته

عنوان مثال اگر قانونی در به. کنار هم استبینی این دو دسته قواعد درکارآمد ناگزیر از پیش
تصویب شود و براي تامین مخارج دولت و اهداف عدالت توزیعی، تکالیفی را چندین ماده

براي شهروندان دایر به پرداخت مالیات وضع کند، کسانی که از این تکلیف سرپیچی کنند باید 
و حقوق فردي دیگران، استقرار نظم شده در حفظ انسجام اجتماعی به تناسب اهمیت قانون ذکر

. در جامعه و دیگر اهداف و منافع عمومی و خصوصی با واکنش مناسب در قانون مواجه شوند
تواند اقدام شود، میاین واکنش که با هدف بازدارندگی از نقض در مفاد همان قانون درج می

هاي شدید نواعی از مجازاتانگاري فعل و یا ترك فعل مشموالن قانون کند و براي آن ابه جرم
اعتباري معامالت انجام شده بدون پرداخت مالیات هاي اجتماعی و بییا خفیف و یا محدودیت

کننده یا ثانوي عنوان قواعد تضمیناي از قواعد، بهبنابراین چنین طیف گسترده؛در نظر گیرند
م وضع آنها را براي آبادانی و در نظر دارد تا حمایت الزم از قواعد اولیه را که نمایندگان مرد
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اگر . اند، فراهم کندبهبود فضاي زندگی جمعی و سایر اهداف فردي و جمعی الزم دانسته
کننده نباشند، قواعد اولیه یا ایجادکننده حق و تکلیف بیشتر در حد قواعد قواعد ثانویه یا تضمین

.ماننداخالقی باقی می

واقع، حاجتی به اعمال و اجراي قواعد ثانویه یا نکته قابل توجه آن است که در بیشتر م
ست و با در رفتارشان عقالنیها انسانکننده نیست، چه اینکه در یک جامعه رشد یافته،تضمین

کنند و داوطلبانه به قواعد اولیه عمل میبنابراصل بصورتنظر گرفتن هزینه و فایده اعمال خود، 
.قواعد ثانویه نیستدر این صورت دیگر هیچ حاجتی به اجراي 

شود که بسیاري از قوانین ماهوي جزایی اعم از اینکه در قانونی با توضیحات فوق آشکار می
بینی شوند یا در اثناي دیگر قوانین پیش) مثل قانون مجازات اسالمی(باشندمستقل درج شده 

و بسیاري از و اصالحات بعدي آن1354در قانون تأمین اجتماعی مصوب 102تا 97مثل مواد (
مقررات مربوط به همچنین است . کننده استجزو قواعد ثانویه و تضمین) 1قوانین دیگر

در تمام این موارد اگر کسی . 1339مسئولیت در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مصوب 
مرتکب فعل یا ترك فعل مجرمانه که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است، نشود و همه 

وانین اولیه تمکین کنند، کسی حیات و آزادي فعالیت دیگري را سلب نکند، اموال دیگري به ق
اگر کسی مال . را نرباید، در امانت خیانت نکند، دیگر نیازي به تمسک به قوانین ثانویه نیست

را تلف یا معیوب نسازد و از مال و کار دیگري بدون رضایت و دیگري را غصب نکند، آن
وجود ) قهري(استفاده نکند، حاجتی به رجوع به قواعد مسئولیت مدنی پرداخت عوض آن

نیاز به جبران یا تحمیل مجازات تاصورت نگرفته استنقضی از قوانین اولیه ، چرا کهندارد
.باشد

ي جمله. تحلیل فوق در روابط قراردادي میان افراد و اشخاص خصوصی هم وجود دارد
اگر دقت شود در . »اد؛ قانون خصوصی میان اطراف آن استقرارد«:گویدمعروفی است که می

شود که حکم قواعد اولیه یا قراردادها نیز ترکیبی از تعهدات براي طرفین در نظر گرفته می
موجد حق و تکلیف را دارد و در تعدادي مواد دیگرِ همان قرارداد، ضمانت اجراهایی براي 

طرفینِ قرارداد به مفاد تعهدات اولیه و موجد حق و اگر . شودبینی میموارد نقض قرارداد پیش
شود و هیچ ضرورتی هم به توسل به موادي که تکلیف عمل کنند، هیچ نقضی انجام نمی

آید؛ بنابراین قواعد مسئولیت قراردادي هم وجود نمیکند، بهي جبران نقض را بیان مینحوه

آن قانون، 199ماده 3و 2صره هاي هاي مستقیم و بویژه تبمالیات200تا 190مواد : براي نمونه به موارد زیر مراجعه شود.1
تا 114و 112تا 102بویژه مواد 1390، مواد مختلف قانون امور گمرکی مصوب 1369قانون کار مصوب 186تا 171مواد 
.آن قانون116
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.کننده استجزو قواعد ثانویه و تضمین

فرض، نقض ر مورد قواعد دادرسی هم تا حد زیادي وجود دارد، اگر بههمین وضعیت د
تکالیف قانونی توسط فردي رخ دهد و موجب خسارت شود و یا نقض تعهدات قراردادي انجام 

وجود آید، چنانچه مطالبه یکی از طرق جبران براي قربانی نقض بهامکان شود و به نحوي، 
کند، قربانی تامینگذار را مورد نظر قانونجبرانیا ناقض، رضایت قربانی نقض را جلب کند 

شود تا آیینی براي رسیدگی به آن کند و دعوایی مطرح نمینقض، به دادگستري مراجعه نمی
.الزم باشد

آنچه از مطالب فوق مورد نظر است توجه به این نکته دقیق است که نظام حقوقی، کلیتی در 
داراي توازن و تعادل باشد و در خدمت هدف اجتماعی هم تنیده است که باید همه اجزاي آن

تجزیه قواعد حقوقی به دو قسمت ) 122- 4: 1391کاشانی، . (مورد نظر کشور به کار گرفته شود
گذاري در هر یک به و ابتکار تدوین لوایح و قانون) کننده حققواعد ایجادکننده حق و تضمین(

ه در هر بخش آن به تمامیت نظام حقوقی لطمه دست یک قوه و منع کردن قوه دیگر از مداخل
این مهم به ویژه با مجموعه وظایف ذاتی تعیین شده براي قوه مجریه ناسازگار است و . زندمی

چه اینکه، هدف اولیه از . شوداصرار بر عمل کردن به آن موجب قفل شدن کار قوه مجریه می
یابی به اهداف از پیش تعیین دستوضع قاعده حقوقی، تنظیم روابط زندگی جمعی در مسیر 

البته . بینی قواعدي براي هنگام نقض این قواعد، جزو اهداف ثانوي استشده است و پیش
اذعان داریم که اهمیت قواعد ثانویه به هیچ وجه از قواعد اولیه کمتر نیست، بلکه ضامن اجراي 

ي از این قواعد با اصحیح و دقیق آن است؛ بنابراین در مواردي که بخش قابل مالحظه
اي قوه قضاییه در ارتباط است باید متناسب با افزایش کار صالحیت، ماموریت و فعالیت هسته

قوه قضاییه، ناشی از وضع قواعد جدید، نیروي انسانی، بودجه، امکانات و تسهیالت اجراي بهینه 
.بینی شودقانون پیش

در تحقق قانون اساسی بر عهده دارد در کارهاي روزمره قوه مجریه که بیشترین وظایف را 
است و بیشترین کارکنان را در اختیار دارد، بطور مستمر باید کشورو بزرگترین سازمان اجرایی

هاي متنوع فرهنگی، هاي خود و اجراي برنامهها و فعالیتها، ماموریتدر اجراي صالحیت
و حفظ و صیانت از منابع طبیعی اجتماعی، سیاسی و اقتصادي اعم از تولیدي، تجاري و خدماتی 

کشور و توزیع بهینه ثروت و امکانات ملی اقدام به تنظیم و تصویب لوایح قانونی کرده و به 
در تمامی این لوایح ترکیبی از قواعد اولیه و ثانویه در قالب مواد الیحه . مجلس تقدیم کند

شده که وظایف تعیینتیدر صور. شودقانونی در هیئت وزیران تصویب و به مجلس تقدیم می
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- در هر ماده از الیحه به نحوي که مقرر شده است، رعایت نشود، در مواد دیگر نوعی ضمانت

ها، ابطال عمل، حق فسخ، شود که ممکن است یکی از انواع مجازاتبینی میاجرا براي آن پیش
ان قانون، از در صورتی که مخاطب. تکلیف به اعاده وضع به حال سابق یا جبران خسارت باشد

هاي قوه مجریه یا اشخاص نفعان اعم از دستگاهامر و نهی مندرج در آن سرپیچی کنند، ذي
ها و احقاق حق خود در مراجع توانند براي جبران نقضحقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می

.قضایی طرح دعوا یا شکایت کنند

زدهم قانون اساسی جاري همین مسئله در مورد برخی از بندهاي اصول مندرج در فصل یا
تحت باشددر خصوص پیشگیري از جرم، اگر قرار باشد قوه قضاییه مجاز : عنوان مثالبه. است

عنوان گفته شده در بسیاري از قواعد اولیه که در صالحیت قوه مجریه بودن آنها هیچ تردیدي 
تباط آن با فصل تهیه کند و دولت نیز به علت قضایی بودن الیحه و اروجود ندارد، الیحه

و یا در همین زمینه هیئت وزیران نداشته باشدیازدهم قانون اساسی حق مداخله و تغییر آنها را 
بخواهد لوایحی را تنظیم، تصویب و به مجلس تقدیم کند ولی قوه قضاییه به همان علت مدعی 

ي رئیس قوه گنجد و نیازمند ابتکار الیحه از سوباشد که مسئله در مفهوم لوایح قضایی می
اي باقی توان ادعا کرد که کمتر الیحهقضاییه است یا حداقل موافقت ایشان را الزم دارد، می

رسد گره زدن ابتکار ماند که مداخله قوه قضاییه را نیاز نداشته باشد؛ بنابراین به نظر میمی
نوعی ضمانت قانونگذاري از طریق تهیه و تنظیم لوایح قانونی توسط هیئت وزیران که متضمن 

و روح 74باشد به موافقت رئیس قوه قضاییه با صراحت اصل ) اعم از کیفري یا مدنی(اجرا 
.حاکم بر قانون اساسی و وظایف و اختیارات قوه مجریه در تنافی است

گیرينتیجه.7
بینی قوه قضاییه به عنوان نهادي مستقل در کنار قواي مجریه و مقننه و اعطاي خودسامانی پیش

هاي کم نظیري است که قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران زمانی به آن قوه از جمله دگرگونیسا
با قطع وابستگی اداري و اجرایی قوه قضاییه به قوه مجریه و واگذاري مدیریت آن . استایجاد کرده

در به خود این نهاد، وظایف و اختیاراتی نیز جهت اعمال این مدیریت براي ریاست قوه قضاییه 
.نظرگرفته شد

اینکه . بینی شدهپیش158اصل 2تهیه لوایح قضایی از این دست اختیارات است که در بند 
و اینکه در چنین مواردي دولت حق ابتکار تهیه گیردیهایی را در برماین اختیار چه حوزه

یئت وزیران تواند بدون بررسی و تغییر احتمالی در هالیحه را ندارد و این که الیحه قضایی می
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د با ارائه دونظریه تفسیري و یکوشبه مجلس تقدیم شود، محل اختالف بوده که شوراي نگهبان 
تایید دو قانون مربوط به اختیارات رئیس قوه قضاییه به آن پاسخ دهد، اما در این راه چندان 

رئیس قوه خالصه تحلیل همه اسناد فوق این است که هر الیحه قضایی باید از سوي . موفق نبود
قضاییه ابتکار شود، تشخیص قضایی بودن الیحه نیز آن است که محتواي آن کلی یا جزئی به 

ها راستا با آن در سایر بخشمسائل مندرج در فصل یازدهم قانون اساسی و سایر اصول هم
ماه بررسی و به مجلس بفرستد واال رئیس قوه 3مرتبط است، هیئت وزیران هم باید آنرا ظرف 

تواند سه ماه بعد از آن الیحه را بطور مستقیم به مجلس ارسال کند، حتی اگر دولت ییه میقضا
این مفهوم. بخاطر بار مالی الیحه یا اختالل آن در سایر وظایف قوه مجریه با آن مخالف باشد

توانند در امور مربوط به فصل یازدهم قانون اساسی یا سایر است که هیئت وزیران نمیآنمسئله 
اصول مرتبط با آن، ابتکار الیحه قانونی کند مگر اینکه نظر موافق رئیس قوه قضاییه را داشته 

.باشند
نظام حقوقی یک کل در هم تنیده است تحلیلی که در بند سوم این مقاله ارائه شد؛اساس با 

حق براي توان به بهانه برقراري توازن میان قوا با انجام تفاسیر ناکارآمد که گاهی به که نمی
.دهد، ناکارایی نهادهاي سیاسی را فراهم آوردخودداري از وضع قاعده در قالب تفسیر رخ می

صالحیت اتوسط قوه قضاییه ب158اصل 2تهیه الیحه قضایی به استناد بند رسد نظر میبه
75رعایت اصل و ضرورتالیحه به مجلسو تقدیم آن تصویب ،هیئت وزیران در بررسی

هاي قوه الرعایه است و همگی حکایت از صالحیتسی که براي مجلس نیز الزمقانون اسا
همچنین . مجریه در حفظ وحدت نظام مالی و اداري و تکالیف پرشمار آن است، مغایرتی ندارد

تواند از تنش احتمالی آتی و نقض برخی در صالحیت قوه قضاییه میتفسیر مضیق از امورِ
یري کند و در نهایت، دامنه ابتکار دولت در تهیه لوایح قانونی اصول دیگر قانون اساسی جلوگ

را که به نوعی مولد ضمانت اجرا براي قواعد اولیه در نظام حقوقی است و در قالب الیحه واحد 
شود از قید و بند موافقت گسترده رئیس قوه قضاییه برهاند و قوه مجریه را در انجام تصویب می

.اسی یاري دهدرسالتش مطابق با قانون اس
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