
سبسهبًی ثز ٌّجبرگذاری هقبهبت قضبیی هزاجغ ثزٍى ًظبرت

دکتز هحوذکبظن ػوبدسادُ دکتز غالهحسيي هسؼَدکزاهت ثالغی

چکيذُ
تطیي ٍنبیف قَُ هقٌٌِ  االجطا یکی اظ هْن هسئلِ ٌّجبضگصاضی ٍ ٍؾى هقطضات الظم

ّبی قؿبیی، تطَیق یب  تَاًس پبسرگَ ثبضس ٍ هقبم تٌْبیی ًوی اهب قَُ هقٌٌِ ثِاست؛ 

اًس. ایي پژٍّص ثب ّسف هكبلًِ  هججَض ثِ ٌّجبضگصاضی زض ايوبل قَُ قؿبییِ ضسُ

ّبی قؿبیی، زض پی آى  ثط ٌّجبضگصاضی هقبم سبظهبًی ؾطٍضت ٍ ًحَُ ًهبضت ثطٍى

ّابی قؿابیی ثاِ حاَظُ تقٌایي ٍ       است تب زضیبثس زض ًهبم حقَقی ایطاى، ٍضٍز هقبم

تَاًس هَجِ ثاِ ًهاط آیاس  ٍ زض     تب چِ حس هی ّب زض اهط ٌّجبضگصاضی هطبضکت آى

سبظهبًی ثط ایي هْن چگًَاِ ثبیاس ثبضاس      غَضت تَجیِ، ضاّکبضّبی ًهبضت ثطٍى

ّاب   حقیق، کبضثطزی است ٍ اظ ًهط هبّیت ٍ ًحَُ گطزآٍضی هكبلات ٍ زازُ ضٍش ت

ی تحقیق، هطارع ضاس هطابضکت    ّب بفتِای است. ثط اسبس ی تبثى ضٍش کتبثربًِ

ای ضایج است کِ ثاب ضيبیات    ّبی قؿبیی زض اهط ٌّجبضگصاضی زض ایطاى، پسیسُ هقبم

ًْبزّابی هطزهای یاب    سابظهبًی ثاط آى، تَساف     قَاًیي ٍ ایجبز اهکبى ًهبضت ثاطٍى 

 ذَزکبهگی اظ تَاى ثِ هططٍيیت ٍ ؾطٍضت آى زض ضاستبی جلَگیطی حکَهتی هی

 قابًَى  زض هلات  افاطاز  هػاط    حقاَ   تقَیت ٍ حفم ٍ قسضت اثعاض اظ استفبزُ ثب

 اسبسی اهیسٍاض ثَز.
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 هقذهِ

ِ  ّبی هقبمّبی  سبظهبًی ثط ٌّجبضگصاضی ًهبضت هطاجى ثطٍى ای هْان   قؿبیی، هسائل

قؿابیی زض   ّابی  هقابم  ضاسُ اظ جبًات   زض اضظیبثی هططٍيیت ٌّجبضّب ٍ هقطضات ٍؾاى 

ّب است. قجق قبًَى اسبسی ٍ اغل تفکیک قَا،  ازاضی آى -ضاستبی ایفبی ٍنبیف قؿبیی

الحیت قَُ هقٌٌِ است کِ اظ قطیق هجلس ضَضای اسالهی ايوبل گصاضی زض غ اهط قبًَى

االجاطا ٍ هَجاس حاق ٍ     ضَز. لصا سبیط قَا ٍ هطاجى، هوٌاَو اظ ٍؾاى هقاطضات الظم    هی

کِ زض قبًَى ثطای آى هجَظی غبزضضسُ ثبضس. ًگابّی ثاِ قابًَى     تکلیف ّستٌس هگط آى

صاضی تَسف قَای هجطیِ ٍ گط تجَیع ٌّجبضگ اسبسی ٍ اغل ًسجیّت زض تفکیک قَا، ثیبى

قؿبییِ زض هَاضز هحسٍز است. لکي ایاي اهاط چاَى جٌجاِ اسات ٌبیی زاضز ثبیاس اٍال  ثاِ        

سابیط   غَضت هحسٍز ٍ فقف زض چبضچَة تجَیع قابًَى هحقاق ضاَز. یبًیاب  اظ قطیاق      

ٍ اثكبل زاضتِ ثبضاس   سبظهبًی قبثلیت ًهبضت ٍ هطاجى ثطٍى : 1397کسذاسا هاطازی،    )غوابهی 

قطاض است کِ زض ًهبم حقَقی ایطاى،   ضَز اظ ایي ل سؤالی کِ زض ایٌجب هكط  هیحب (.284

تب چاِ حاس    ّب زض اهط ٌّجبضگصاضی قؿبیی ثِ حَظُ تقٌیي ٍ هطبضکت آى ّبی هقبمٍضٍز 

سبظهبًی چگًَاِ ثبیاس ثبضاس  ثاب      تَاًس هَجِ ثِ ًهط آیس  ٍ ضاّکبضّبی ًهبضت ثطٍى هی

زض ضٍظگبض قسین، ظًسگی اجتوبيی ثب زستَضات حبکن  تَاى زضیبفت کِ اگط کوی تأهل هی

 ,Wade & Forsyth) گصاضی هحسٍز اکتفب کاطز  تَاى ثِ ًْبز قبًَى ضس، اکٌَى ًوی ازاضُ هی

ِ    ثَزى قَاًیي ٍ لعٍم تػوین کلی ٍ يوَهی  .(2004:85 هَقاى، ظهیٌاِ     گیاطی ساطیى ٍ ثا

قؿابیی زض حیكاِ اذتیابضات ترػػای ذاَز       ّبی هقبمایجبز ٌّجبضگصاضی ضا اظ سَی 

اهب ایي ثِ هًٌی ًفی حبکویت قبًَى ًجَزُ ٍ گطیعًبپاصیط ثاَزى ایاي اهاط      کٌس؛ فطاّن هی

 ذَز زلیل هحکوی ثط لعٍم ًهبضت است.

اًاس کاِ ثاط     ضسُ ثیٌی  سبظهبًی پیص زض ًهبم قؿبیی کطَض هب، ًْبزّبی ًهبضتی زضٍى

ّبی زضًٍی ثاِ   اهب ایي ًهبضت کٌٌس؛ ل ًهبضت هیقؿبیی ايوب ّبی هقبمّبی  ٌّجبضگصاضی

قؿابیی کابفی ًجاَزُ ٍ     ّابی  هقبمّبی  تٌْبیی ثطای ايوبل ًهبضت ٍ کٌتطل ٌّجبضگصاضی 

ًبپاصیط ثاِ ضاوبض     سابظهبًی یاک ؾاطٍضت اجتٌابة     ايوبل ًهبضت اظ قطیق هطاجى ثطٍى
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ی ٍ ّاب، پطاتیجبًی اظ حقاَ  فاطز     گًَاِ ًهابضت   ضٍز. ّسف کلی ٍ هكلاَة اظ ایاي   هی

اجتوبيی افطاز زض جبهًِ ٍ جلَگیطی اظ ذَزکبهگی ثب استفبزُ اظ اثعاض قسضت ٍ حفام ٍ  

ثٌابثطایي ؾاطٍضت ایجابة     تقَیت حقَ  هػط   افطاز هلت زض قابًَى اسبسای اسات؛   

کٌااس کااِ پااس اظ ثطضساای هفْااَم ًهاابضت ٍ ٌّجبضگااصاضی، ثااِ ثطضساای ًْبزّاابی  هاای

ٍ زض  قؿبیی زض ضطایف کًٌَی ثپاطزاظین  یّب هقبمسبظهبًی ًهبضتی ثط ٌّجبضگصاضی  ثطٍى

 هطاجاى  پی تجییي ٍؾًیت هَجَز ٍ اضائِ ضاّکبض جسیس ثطای تقَیات ٍ تحقاق ًهابضت   

ضٍش تحقیق، ثاط اسابس ّاسف،     قؿبیی ثبضین. ّبی هقبم ٌّجبضگصاضی ثط سبظهبًی ثطٍى

ّاب   ضَز ٍ اظ ًهط هبّیت ٍ ًحاَُ گاطزآٍضی هكبلات ٍ زازُ    ّوبًب کبضثطزی هحسَة هی

 ای است. ثى ضٍش کتبثربًِتب

 

 . هفَْم ٍ هجبًی ًظبرت1

 هفْاَم  اسات. زض  آهاسُ  چیاعی  زض تفکط ٍ تأهل هطبّسُ، هًٌی ثِ لغت زض ًهبضت

 ًابنط  ٍ هجطیابى  اقاساهبت  اضظیبثی ٍ سٌجص ٍ ثبظضسی اظ است ًهبضت يجبضت حقَقی

)يویس ظًجابًی   ضَز تًییي هی سٌجطی ٍ اضظیبثی ٍ ثبظضسی چٌیي هٌهَض ثِ کِ است کسی

 (.15: 1389ٍ هَسی ظازُ، 
 حبکوابى  يولکطز گًَبگَى، است کِ ثب سبذتبضّبی سبظهبًی ؾطٍضت یک ًهبضت

 ٍ ضؾابیت  حبلات  زٍ اظ ثاِ یکای   تاب  زّاس  های  قاطاض  هاطزم  اًاساظ  چطان  ٍ هٌهط زض ضا

 جلات  زض تالش ذَز، ّبی ًبذطٌَزی هلت احطاظ ثب ّب زٍلت ٍ یبثٌس زست ًبذَضٌَزی

 هطاطٍيیت  گوابى  ثای . کٌٌس تؿویي  ضا ذَز سیبسی هططٍيیت ٍ کطزُ يوَهی  ضؾبیت

 ذاَز  ازاهاِ حیابت   زض ّب لکي زٍلت. است یبفتٌی زست يوَهی آضاء ثب زض آغبظ ّب زٍلت

ِ   ضغن ثِ است هوکي ٍ زاضًس ًیبظ پبیساض هططٍيیت ثِ ِ  هطزهای،  آضای زاضاتي پطاتَاً  ثا

 تاساٍم  ٍ گیطًاس  هلت قطاض ذطن یب ٍ ًبذطٌَزی هًطؼ زض فسبز، یب ٍ ّب کَتبّی يلت

 اهکبى ایي ايوبل حکَهت ثط هساٍم ًهبضت. ضَز چبلص ٍ ذسضِ زچبض آًبى هططٍيیت

 يواَهی  جلت ضؾبیت ثطای ضا ذَز ّب، کبستی ثِ تَجِ ثب ّب زٍلت کِ سبظز هی فطاّن ضا

 ظازُ، هَسای  ٍظًجابًی   يویاس ) ثرطاٌس  تساٍم ذَز هططٍيیت ثِ قطیق ایي اظ ٍ کٌٌس  آهبزُ
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 زٍلات  اقتساضات ثب ثطذَضز زض يوَهی حقَ  ٍ ّب آظازی ثِ تجبٍظ اظ پیطگیطی (.4:1398

 اظ زٍلت اقتساض ٍ اذتیبضات ٍ سَ یک اظ هلت حقَ  ٍ ّب آظازی ثیي هَاظًِ کِ قَضی   ثِ

 قاطاض  تجابٍظ  هاَضز  زٍلت اقتساض ايوبل زض ضًٍس هلت حقَ  ثبضس ٍ زیگط ثطقطاض سَی

 .ًگیطز

 

 ّبی ٌّجبرگذاری هفَْم، آثبر ٍ ٍیژگی .2

ّابی ٌّجبضگاصاضی، تحلیال     ٍ ساپس ثاِ آیابض ٍ ٍیژگای    « ٌّجبض»ثسٍا  ثِ تًطیف 

ؾطٍضت ٍ ًْبزّبی شی هسذل ٌّجبضگصاضی زض ًهبم حقَقی جوَْضی اساالهی ایاطاى   

 ذَاّین پطزاذت.

 

 . هفَْم ٌّجبرگذاری2-1

(. 1654: 1377)زّراسا،  ٌّجبض زض لغت ثِ هًٌابی ضاُ، ضٍش، قبياسُ ٍ قابًَى اسات     

ّابیی   ٌّجبضگصاضی اظ هٌهط حقَقی ثِ هجوَيِ قَاًیي، قَايس، هقطضات ٍ زساتَضالًول 

الطوَل ذَز زاضای ؾوبًت اجطا ٍ آیبض حقاَقی   ضَز کِ ًسجت ثِ افطاز تحت اقال  هی

 است.

 

 . آثبر ٌّجبرگذاری2-2

ظتطیي ایط ٌّجبضگصاضی، ٌّجبضگصاضی سكح زٍم، یًٌی زاضتي ایط ثیطًٍای   ضبیس ثبض

ّب یب هٌبفى اضربظ، اين  يول ازاضی الجطم ثط حقَ ، آظازی»اهب  ثبضس؛ 1حقَقی  هستقین

تطتیات چاَى     ایاي  ثاِ  (. 10: 1387)ًجی لَ ٍ کبضگعاضی، گصاضز  اظ حقیقی ٍ حقَقی تأییط هی

ُ ثبیس ٍاجس ایط ثیطًٍی  حقَقی  هستقین ثبضس. زاضتي ٍؾى هقطضُ يول ازاضی است، هقطض

: 1394)ضاسد، کَضطکبض، يبهطی،  «اًس ایط، ثیطًٍی ثَزى ایط ٍ حقَقی ثَزى آى، سِ هؤلفِ هْن

قؿبیی، چٌبًچِ غاطفب  زض   ّبی هقبمّبی غَضت گطفتِ تَسف  ثٌبثطایي ٌّجبضگصاضی. (50

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 . Direct External Legal Effect 
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قَقی هستقین ثبضس، ٍلی چٌبًچِ ایاط  سبظهبًی ٍ فبقس ایط ثیطًٍی ح حس یک تػوین زضٍى

 ضاطو  تَاًس هَضز ثحث ٍاقى ضَز. اظًهاط  هستقین ثط حقَ  افطاز جبهًِ زاضتِ ثبضس، هی

 حکَهات  شاتی ٍنبیف اظ هطزم زيبٍی ٍ اذتالفبت ٍفػل حل ٍ الجیي شات اغال  اًَض،

 زض لیکي ضَز، اضائِ ضایگبى غَضت ثِ  ثبیس اسالهی حکَهت زض قؿبیی ذسهبت ٍ است

 ثطقاطاضی  ٍ هطظثابًی  ٍ پطٍضش، آهَظش  هبًٌس يوَهی ذسهبت زیگط ثطذالف هب کطَض

 ٍ زازذاَاّی  کٌاس،  ًوای  تحویال  ضْطًٍساى ثط هستقیوی ّعیٌِ ٍ ثَزُ ضایگبى کِ اهٌیت

ِ . است زازضسی ّعیٌِ پطزاذت هستلعم حق احقب  ِ  ثاب  ه ابل  قاَض  ثا ِ  تَجا  غاسٍض  ثا

ِ  سابظی  یکٌَاذات  هَؾاَو  ثب 9000/12397/100 ضوبضُ ثرطٌبهِ  زازضسای  ّابی  ّعیٌا

 ایي ايكبی ٍ قبًَى تجَیع ضغن يلی قؿبییِ، قَُ ضئیس سَی اظ 1395 ذطزاز 4 هػَة

 ٍ زٍلت زضآهسّبی اظ ثطذی ٍغَل ًحَُ» قبًَى زض گصاض قبًَى سَی اظ ایطبى ثِ اذتیبض

 ثاب  ٍ قابًًَی  حق ایي ايوبل هقبم زض هعثَض هقبم الَغف هى ،«هًیي هَاضز زض آى هػطف

ِ  زض هَضز اضبضُ ّبی ّعیٌِ پطزاذت تکلیف ٌّجبضگصاضی ایجبز  ثاط  ضا یبزضاسُ  ثرطاٌبه

 ثاطای  ضا الظم هبلی توکّي ٍ تَاى ضْطًٍساى اغلت اظ آًجب کِ ٍ گصاضتِ ضْطًٍساى يْسُ

 ضاساتبی  زض ثب ٍجَز ایٌکِ زازضسی ّعیٌِ جسیس ّبی تًطفِ ًساضًس، ّب ّعیٌِ ایي پطزاذت

 حقَ  اظ ضا زازذَاّی ،اسبسی قبًَى 34 اغل ظیطا است، اًتقبز قبثل است قبًَى اجطای

 زض ضا غابلح  ّابی   زازگابُ  زاضًس حق  هلت افطاز ّوِ کِ زاضتِ هقطض ٍ زاًستِ افطاز هسلّن

 تساْیالت  هبلیابت،  زضیبفات  زض اظای است هکلف زٍلت ثٌبثطایي ثبضٌس؛ زاضتِ زستطس

 زازضسای  ّبی ّعیٌِ افعایص کِ  زض حبلی کٌس. فطاّن ضْطًٍساى حق احقب  ثطای ضا الظم

ِ  زستطسای  ٍ ضسُ حق احقب  ثطای ضْطًٍساى هسلّن حق ايوبل اظ هبًى  ّابی  زازگابُ  ثا

 اظ حاق  ایجابز  ضغان  يلای  ّاب  تًطفِ افعایص ایي. کطز ذَاّس هتًصض ایطبى ثطای ضا غبلح

ِ  ٍ ًاساضز  کطاَض  زض هَجاَز  تاَضم  ثاب  تٌبسجی ٌّجبضگصاضی، قطیق  زازذاَاّی  حاق  ثا

 کٌس. هی ٍاضز لكوِ ضْطًٍساى
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 ّبی ٌّجبرگذاری . ٍیژگی2-3

ِ  زاضز ّابیی  ٍیژگی ٌّجبضگصاضی گبُ  ازاضی ايوابل  زیگاط  یاب  گاصاضی  قابًَى  ثاب  کا

ِ  اسات  زلیال  ثاِ ایاي   اهط ایي. زاضًس پَضبًی ّن ِ  ٌّجابض  ٍؾاى  کا ِ  :زاضز زٍ ٍجا  ٍجا

تاَاى ثاِ ساِ زساتِ ٍیژگای ثاطای        ازاضی. ثط ایي اسبس، هی يول ٍجِ ٍ گصاضاًِ قبيسُ

. «ًْابزی »ٍ  «هَؾاَيی »، «هابَّی »ّبی  اًس اظ ٍیژگی ٌّجبضگصاضی قبئل ثَز کِ يجبضت

تَاًٌس  یجبت ثِ لحبل کبضکطزّبی قبًًَی، اذالقی ٍ اجتوبيی ًوی ٌّجبضّبی ًبهًتجط یب ثی

ّابی هابَّی شیال ضا     ت ٍیژگای کبضآهس ثبضٌس ٍ ثب ٍغف هًتجط ثَزى ٌّجبضّب، ثْتط اس

 ثطای ٌّجبضگصاضی ثطضوطز:

 

 . ٍیژگی هبَّی ٌّجبرگذاری2-3-1

هسئلِ حبئع اّویت ایي است کِ ٌّجبض ًجبیس جبیگعیي قبًَى ضَز ثلکِ ثبیس هَقتی 

ضاسُ ثبضاس زض غیاط     ثبضس ٍ غطفب  زض جْت تٌبست ثب ضطایف ٍ هقتؿبی اٍؾبو زگطگَى

 (.738: 1397ضساتوی ٍ سالیوی،   )ایي غَضت هب ضبّس حکَهت فطو ثط اغل ذاَاّین ضاس   

ًبپاصیط تلقای    زض ایاي اهاط جاعء اًفکاب      ثَزى ٍ زاضتي ؾاوبًت اجاطا   ّوچٌیي العاهی

ِ  ٌّجبض العاهی ثَزى ٍ جبًجِ لصا یک ضَز. هی  ٍجاَز  ؾاطٍضت  ثیابًگط  ذاَز  ذاَزی    ثا

 اجاطای  ؾاوبًت  ثاب  ضا ٌّجبض اجطای ؾوبًت ًجبیس الجتِ کِ است آى ثطای اجطا ؾوبًت

 .پٌساضت یکی قبًَى

 

 . ٍیژگی هَضَػی ٌّجبرگذاری2-3-2

حکبیات اظ   (ٌّجبضّبی ضزیف اٍل)گصاضی  هكبلًِ قبًَى اسبسی کطَض هب زض قبًَى

غالحیت هجلس ضَضای اسالهی زض يوَم هسبئل زض حسٍز هقطض زض قبًَى اسبسی زاضز 

ِ  هقاطضات، آیایي  )ّابی ساكح زٍم    اهب زض ذػَظ ٌّجبضگاصاضی  (؛71)اغل  ّاب ٍ   ًبها

ٍ سالجی زض ذػاَظ هَؾاَيبت     ّبی ایجابثی  ضسس هحسٍزیت ثِ ًهط هی (ّب ثرطٌبهِ

 ٍجَز زاضتِ ثبضس.
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 . ٍیژگی ًْبدی ٌّجبرگذاری2-3-3

ًبهِ تَسف ضئیس قَُ قؿبییِ ثب اغل ياسم   کٌٌس ٍؾى آییي هربلفیي ًیع استسالل هی

ًیع ًبنط ثط اذتیبضات هبلی  160قبًَى اسبسی تًبضؼ زاضز. اغل  138غالحیت ٍ اغل 

ازاضی است کِ ایي اهط ثبغالحیت ذبظ ٍؾى  ّبی هقبمٍ ازاضی ٍ استرساهی هتًبضف 

 .(73: 1395)اهبهی ٍ استَاض سٌگطی، تػطیح زاضز هتفبٍت است  ًبهِ کِ ًیبظ ثِ  آییي

 

 پذیزی قضبیی ٍ ًظبرت ّبی هقبم. 3

 زض «قؿبیی هقبهبت» يٌَاى غطفب  ٍ ًطسُ اضائِ قؿبیی ّبی هقبم اظ تًطیفی قبًَى زض

 آیایي  340 ،316 ،311 ،308 ،174 هَاز اسالهی، هجبظات قبًَى اظ جولِ هرتلف قَاًیي

ثِ . است ضسُ ثِ کبض گطفتِ  54 ،50 ،41 ،35 ،34 ،32 ،27 ،7 ،4 ،1 هَاز کیفطی زازضسی

 ّابی  هقابم  کِ گفت ثبیس يجبضت ایي اظ گصاض قبًَى استفبزُ گطفتي زض ًهط ًهط ًگبضًسُ، ثب

( قؿابیی  جوًی جبیگبُ ايتجبض ثِ) هطاجى یب( قؿبیی سوت ايتجبض ثِ) ضرع ثِ قؿبیی

ِ  ضيبیات  ثاب  قابًًَی  شیػاال   افاطاز  تَساف  کِ ضَز هی گفتِ  ؾاَاثف  ٍ هطاتات  سلسال

 زض قؿابیی  ّابی  ساوت  تػاسی  جْات  قَاًیي سبیط ٍ اسبسی قبًَى قجق ضسُ هطرع

ِ  ّب هقبم ایي. ضًَس هی تًییي ًهبضت قبثل ٍ هطرع ٍنبیف ثب هًیي هست ِ  ثا  زٍ زسات

 ضئایس  قؿبییِ، قَُ ضئیس هبًٌس ّب آى جبیگبُ ٍ سوت ايتجبض ثِ یکی ّستٌس: تقسین قبثل 

ِ  زیگاطی  ٍ ّاب  زازگستطی کل ضٍسبی کطَض، کل زازستبى کطَض، زیَاى يبلی  ايتجابض  ثا

 زیَاى يوَهی ّیئت کطَض، زیَاى يبلی يوَهی ّیئت هبًٌس ّب آى قؿبیی جوًی جبیگبُ

 (.4: 1392اهبهی ٍ زّقبى،) ازاضی يسالت

 

 قضبیی ّبی هقبم. ضزٍرت ًظبرت ثز ٌّجبرگذاری 4

گاصاضی ظهیٌاِ ثاطای     ثب فاطؼ ًقاع ٍ یاب اثْابم زض قاَاًیي هػاَة قاَُ قابًَى        

کاِ    ضاَز. اظ آًجابیی   ٌّجبضگصاضی اظ سَی هتػسیبى اهَض ازاضی ٍ قؿبیی فاطاّن های  

 ايكابی  ؾاطٍضت  ٍ ّاب  آى ثاَزى  ترػػای  ٍ قبًًَوٌاسی  هساتلعم  قؿبیی اهَض ک طت
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 ثطذی ثَزى اّویت است، کن  قؿبییِ قَُ ثِ قؿبیی اهَض اظ ثطذی پیطاهَى گیطی تػوین

 هاَاضز  ٍقاَو  زضًْبیات  ٍ حبکن، اغل اقتؿاب  هقطضات پصیطی اًًكبف لعٍم قؿبیی اهَض

 شکاط  ٌّجبضگاصاضی  غاالحیت  تاَجیْی  زالیل اظ تَاى هی ضا فَضیت زاضای ٍ اؾكطاضی

 هقتؿابی  اسات  گاصاضی  قابًَى  ضجِ اقسام کِ حیتغال ًَو ایي ثیٌی پیص لعٍم کطز. زلیل

ِ  ضا قاَا  تفکیاک  اغال  هٌكقی ؾطٍضیبت تًسیل کِ است اجطایی ٍ کبضکطزی يولی،  ثا

ّاب   گبًِ زض هحسٍزُ قابًَى اسبسای ٍ ٍنابیفی کاِ ثاطای آى      زاضتِ، ظیطا قَای سِ زًجبل

)لک ظایای،  زٌّس  پطزاظًس ٍ اهَض کطَض ضا سبهبى هی ضسُ است ثِ ايوبل قسضت هی تطسین 

ٍ تفکیک قَا ثِ هًٌی اًفػبل ٍ پطاکٌسگی یب حفم تسبٍی ٍ تقبضى هكلق قاَا   (24: 1383

 ٌّجبضّبی هیبى هطاتت سلسلِ ٍجَز غَضت زض زض ٍاقى،(. 113: 1391)يویس ظًجبًی، ًیست 

 اسات  ؾاطٍضی  ًیاع  هطاتت سلسلِ ایي ضيبیت تؿویي ثطای ٍجَز سبظٍکبضّبیی حقَقی،

قؿبئیِ هَضز ًهبضت زیاَاى    ّبی غیط قؿبیی قَُ اظ آًجبیی کِ تػوین(. 13:1387ّساًٍس، )

ِ    يسالت ازاضی قطاض ًوی ًهابضت ثاط     گیطًس ٍ زیَاى يبلی کطَض هطجاى فطجابهی ٍنیفا

يْسُ زاضز، ثب ٍجَز چٌیي هطجًای زذبلات زیاَاى ياسالت ازاضی      هطاجى قؿبیی ضا ثط

ضساس کاِ ًهابضت     ثب ایي ٍجَز، ثاِ ًهاط های    (.223: 1391ٍايهی، )اهبهی ٍثسٍى هجٌب است 

ثبیساتی ثاِ ضاکل     ّبی قؿبیی ایي قاَُ های   قؿبئیِ ثط تػوین  سبظهبًی قَُ هطاجى ثطٍى

 ضًَس. تطی تطسین  هٌكقی

 

 سبسهبًی هزاجغ درٍى .5

ِ  ضسایسگی  ٍ ازاضی ّبی تػوین ٍ ايوبل کٌتطل ِ  ازاضی زيابٍی  ثا ِ  ثا  غاَضت  سا

 ازاضی؛ زساتگبُ  ذاَز  تَساف  کبض ایي کِ است آى غَضت یک ضَز: اًجبم است هوکي

 کٌتاطل » زٍم ضٍش. ضاَز  های  یبز «ازاضی کٌتطل» ثِ آى اظ کِ ضَز اًجبم هجطیِ قَُ یًٌی

 ضٍش ٍ ثگیطز غَضت هقٌٌِ قَُ تَسف ازاضی زيبٍی ثِ ضسیسگی یًٌی است؛ «پبضلوبًی

هحسٍزُ ایي هجحث ذبضج کِ اظ  (419: 1388)قجبقجبیی هؤتوٌی، است  «قؿبیی کٌتطل» سَم

 است.
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 سبسهبًی . هزاجغ ثزٍى6

سابظهبًی ًهابضت ثاط     تاَاى هطاجاى ثاطٍى    گًَِ کِ سبثق ثط ایي گفتِ ضس، هی ّوبى

جوَْض، هجلس ضَضای اسالهی ٍ  ٍ هطاجًی اظجولِ ضئیس ّب هقبمقؿبیی ضا ثِ  ّبی هقبم

 ثٌسی کطز. هجوى تطریع هػلحت ًهبم تقسین

 

 جوَْر . رئيس6-1

 تطیي جوَْض يبلی ضئیس ضّجطی هقبم اظ پس: »زاضز هی هقطض اسبسی قبًَى 113اغل 

ِ  قَُ ضیبست ٍ اسبسی قبًَى اجطای هسئَلیت ٍ است کطَض ضسوی هقبم  جاع  ضا هجطیا

ِ  . زض ًتیجِ، ثاب «زاضز يْسُ ثط ضَز، هی هطثَـ ضّجطی ثِ هستقیوب  کِ اهَضی زض ِ  تَجا  ثا

 تًبضؼ زض ضا قؿبیی ّبی هقبم ٌّجبضگصاضی چٌبًچِ جوَْض ضئیس اظ ایي، حبغلِ اذتیبض

 ّابی  هقابم  ٌّجبضگاصاضی  پاصیطی  ًهابضت  پصیطش فطؼ ثب ثیبثس اسبسی قبًَى اجطای ثب

تَاًاس زض چابضچَة قابًَى ایاي اذتیابض ذاَز ضا        هی قَا تفکیک اغل ضيبیت ثب قؿبیی

 (.7: 1391)تقی ظازُ ٍ يلیکطهی، ايوبل کٌس 

 

 گستزدُ. ًظزیِ هسئَليت 6-1-1

جوَْض زض اجاطای قابًَى اسبسای     هكبثق ًهطیِ هسئَلیت گستطزُ، هسئَلیت ضئیس

ّابی حکاَهتی اسات ٍ     يبم ٍ ضبهل هطاقجت ثط اجطای قبًَى اسبسی زض توابم زساتگبُ  

ضاَز ترػایع ًراَضزُ اسات. زض      کِ هستقیوب  ثِ ضّجطی هطثَـ هی ًیع تَسف اهَضی

ًهطیابت ضاَضای    ًهطیِ ّیئت پیگیطی ٍ ًهبضت ثط اجطای قبًَى اسبسای زض ذػاَظ  

ت هفبز الیحِ اغال  قبًَى تًیایي حاسٍز ٍنابیف ٍ اذتیابضات ٍ     طًگْجبى زضثبضُ هغبی

ایاي ًهطیاِ ضا   تاَاى زلیال اغالی     ّبی ضیبست جوَْضی ثب قبًَى اسبسی های  هسئَلیت

زضیبفت. ثِ ًهط ّیئت پیگیطی ٍ ًهبضت ثط اجطای قبًَى اسبسای هغابیط زاًساتي يواَم     

قابًَى اسبسای نابّطا  هجتٌای ثاط ایاي        113ثب اغل « ّبی حکَهتی کلیِ زستگبُ»يجبضت 

زض شیال  « ضاَز  جع زض اهَضی کِ هستقیوب  ثِ ضّجطی هطثاَـ های  »ثطزاضت است کِ قیس 
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اضبضُ یبست قَُ هجطیِ ٍ ّن ثِ هسئَلیت اجطای قبًَى اسبسی يٌَاى ض  ّن ثِ 113اغل 

هتًبقات   یاسات ٌب »ضسُ زض يلن اغَل ایي است کِ   کِ اظ قَايس پصیطفتِ  حبلی ، زضزاضز

ّبی زیگط، هگط زض غَضت ٍجَز قطیٌِ ذالف کاِ   ضَز ًِ ثِ جولِ هی جولِ آذط ثبظثِ 

هًٌای   قبًَى اسبسی ٍ ثی 60غییط اغل ثلکِ ت ،ای ذالف آى ًیست تٌْب قطیٌِ  زض ایٌجب ًِ

تاطیي هقابم ضساوی کطاَض پاس اظ       ثَزى اضجبو ایي قیس ثِ جولِ اٍل اغل یًٌی يابلی 

 ای ثط لعٍم اضجبو قیس هعثَض ثِ جولِ اذیاط یًٌای ضیبسات هجطیاِ اسات      ضّجطی، قطیٌِ

ز يبلیاِ کطاَض هبًٌاس ًْاب     ّابی  هقبمکِ اظ ًبحیِ  ّبیی لصا تػوین(. 327: 1371)هْطپَض، 

یط زیاَاى يابلی   هيبلی قؿبیی ً هطاجىضّجطی، هجلس ذجطگبى ضّجطی، ضَضای ًگْجبى، 

ّساتٌس  جوْاَض   ضًَس ًیع هطوَل هسئَلیت اجطای قبًَى اسبسی ضئایس  کطَض اتربش هی
 (.328: 1371)هْطپَض، 

 

 . ًظزیِ هسئَليت هحذٍد6-1-2

ایي ایاطاز   جوَْض زض اجطای قبًَى اسبسی ثب ضئیس هحسٍز پصیطش ًهطیِ هسئَلیت

 کٌاس،  های  فبیسُ جوَْض زض قبًَى اسبسی ضا يٌَاًی لغَ ٍ ثی هَاجِ است کِ يٌَاى ضئیس

ظیطا هكبثق ایي ًهطیِ هتػسی هقبم ضیبست جوَْضی زاضای ضبًی ثبالتط اظ ضیبست قاَُ  

 قطاظ ثب ضیبست قَُ هقٌٌِ ٍ ضیبست قَُ قؿبئیِ اسات. هكابثق   هجطیِ ًیست ٍ هقبهی ّن

فبقاس   جوْاَض  تطیي هقبم ضسوی پس اظ ضّجاطی ثاطای ضئایس    بیی يبلیایي زیسگبُ ضٌبس

ضَز ٍ ساَگٌس ٍی زض پبساساضی اظ قابًَى اسبسای ٍ ًهابم جوْاَضی        ًتیجِ يولی هی

جوْاَض   کِ ٍنبیف ٍ اذتیبضات ضئایس  يالٍُ، ثب تَجِ ثِ ایي ضَز. ثِ هًٌی هی اسالهی ثی

تکاطاض   (24: 1395ٍ زیگاطاى،   )تقای ظازُ اًاس،   زض اغَل هتًسزی اظ قبًَى اسبسای شکطضاسُ  

قابًَى اسبسای کابضی     113جوَْض زض اغال   ثطای ضئیس اجطای قبًَى اسبسی هسئَلیت

کٌس. زض غَضت غحت ایي  گصاض ذطزهٌس کبض ثیَْزُ ًوی قبًَى آًکِ  ثیَْزُ است ٍ حبل

اجاطای قابًَى اسبسای تَساف سابیط       ثبیست ثط هسائَلیت  گصاض اسبسی هی قبًَى ًهطیِ،

اسبسی هبًٌس ضّجطی، ضئیس قَُ قؿبییِ، ضئایس قاَُ هقٌٌاِ، هجلاس      ٍ ًْبزّبی ّب هقبم

 ٍ ًْبزّب ًیاع هسائَل   ّب هقبمضَضای ًگْجبى ًیع تػطیح کٌس، ظیطا ایي  ذجطگبى ضّجطی ٍ
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اجطای قبًَى اسبسی زض حَظُ ٍنبیف ٍ اذتیبضات ذَیص ّستٌس. حتی هطزم يبزی ًیاع  

زلیلای ًاساضز کاِ    (. 298: 1397ٍ کسذسا هطازی،  )غوبهیهسئَل اجطای قبًَى اسبسی ّستٌس 

 تطیي هقبم ضسوی کطَض ًیع ًیست هسئَلیت گصاض اسبسی فقف ثِ یک هقبم کِ يبلی قبًَى

قابًَى اسبسای    113اجطای قبًَى اسبسی ضا تصکط زّس. ٍاقًیت ایي است هكابثق اغال   

زیگط است کِ ایي  یّب هقبمتط اظ هقبم ضّجطی ٍ ثبالتط اظ  پبییي ضأًی جوَْض زاضای ضئیس

کٌاس.   جوَْض ضا تَجیاِ های   ثطای ضئیس اجطای قبًَى اسبسی ثیٌی هسئَلیت جبیگبُ پیص

تَاًاس اظ هسائَالى    جوَْض هی ضَضای ًگْجبى، ضئیس 4214هكبثق ًهطیِ تفسیطی ضوبضُ 

ثبیاس تَؾایحبت الظم    ّب هقبماجطایی، قؿبیی ٍ ًهبهی تَؾیحبت ضسوی ثرَاّس ٍ ایي 

گاصاض   جوَْض زض هقبم هسئَل اجطای قبًَى اسبسی ثگصاضًس. اگط قبًَى ئیسضا زض اذتیبض ض

جوَْض یب ّط ًْبز ًهابضتی زیگاط هبًٌاس هجلاس ضاَضای       اسبسی هربلف ًهبضت ضئیس

ثَز، ًجبیس ثاط سابظهبى غساٍسایوب چٌایي ضایَُ       اسالهی ثط ًْبزّبی ظیط ًهط ضّجطی هی

قابًَى اسبسای    90زض قبلت اغل ًهبضتی ضا هقطض کٌس یب ًهبضت هجلس ضَضای اسالهی 

تَاًاس   جوَْض های  اهب ضئیس ،(5: 1391)تقی ظازُ ٍ يلیکطهی،  ضا ثط قَُ قؿبییِ ضٌبسبیی کٌس

ثِ ّوِ ًْبزّبیی کِ تحت ًهبضت هستقین یب غیطهستقین ضّجطی قاطاض زاضًاس هبًٌاس قاَُ     

قؿبییِ، ضَضای ًگْجبى، هجوى تطریع هػالحت ًهابم، ضاَضای يابلی اهٌیات هلای،       

ٍ ًیطٍّبی ًهبهی ٍ اًتهابهی ًهابضت    ضای يبلی اًقالة فطٌّگی، سبظهبى غساٍسیوبضَ

ضا ايوبل کٌس. ایي ًهطیاِ ثاب    اسبسی قبًَى اسبسی زاضتِ ثبضس ٍ هسئَلیت اجطای قبًَى

تاَاى زض   جوْاَض ضا های   اغل تفکیک قَا هغبیطت ًساضز، ظیطا ًهبضت ٍ هسئَلیت ضئیس

اجطای قابًَى   تَسف قسضت اضظیبثی کطز. هسئَلیتقبلت هٌكق تًبزل قَا ٍ هْبض قسضت 

ِ   تَاًس ثِ جوَْض هی اسبسی ضئیس هٌهاَض حطکات زض     تقَیت اًسجبم ٍ ّوکبضی قاَا ثا

گاصاض اسبسای ًیاع هٌجاط ضاَز. ثاب تَجاِ ثاِ ًهطیابت یبزضاسُ،            هسیط هكلاَة قابًَى  

طاجى ّبی ه سبظهبًی ًهبضت ثط ٌّجبضگصاضی يٌَاى یکی اظ هطاجى ثطٍى  جوَْض ثِ ضئیس

ثبیست اظ زٍ قطیق ايوبل ًهبضت کٌس؛ یکی اظ قطیق حق اذكبض  قؿبیی، هی ّبی هقبمٍ 

ضَضای ًگْجبى زض ضاساتبی اجاطای اغال     08/11/1359هَجت ًهطیِ هَضخ   ٍ تصکط ثِ

قبًَى اسبسی ٍ زیگاطی اظ قطیاق اذاص تَؾایحبت ضساوی ثطاثاط ًهطیاِ هاَضخ          113



 
 1398ضوبضُ چْبضم، ظهستبى زٍضُ یبظزّن، 

 

80 

ّاب   زض ضاثكِ ثب ایاي ٍنابیف ٍ هسائَلیت    کِ يٌَاى زاضتِ ضَضای ًگْجبى 01/11/1360

هسائَل اجطایای ٍ قؿابیی ٍ ًهابهی تَؾایحبت       ّابی  هقبمتَاًس اظ  جوَْض( هی )ضئیس

اًاس تَؾایحبت الظم ضا زض اذتیابض ضیبسات      هاصکَض هَناف   ّبی هقبمضسوی ثرَاّس ٍ 

 (.21: 1371)هْطپَض،  جوَْضی ثگصاضًس

 

 . هجلس ضَرای اسالهی6-2

زض قبًَى اسبسی جوَْضی اسالهی ایطاى تب حسی هٌحػاط  ّبی سیبسی چیٌص ًْبز

گیاطی اظ  ثٌسی ًْبیی ایاي هٌطاَض هلای، ؾاوي ثْاطُ      فطز است. زض تسٍیي ٍ غَضت  ثِ

ّبی ًهبم سیبسی ثطآهسُ اظ اًقالة اسالهی ّن هَضز ّبی زیگط، ٍیژگیّبی کطَضتجطثِ

کٌابض ًهابضت،   تَجِ قطاضگطفتِ است. زض قابًَى اسبسای جوْاَضی اساالهی ایاطاى زض      

ضسُ است، ٍلای زض   گصاضی اظ ٍنبیف شاتی هجلس ضَضای اسالهی زض ًهط گطفتِ  قبًَى

ّبی زیگطی ّان ثاِ ایاي هْان اّتوابم زاضًاس       ضَز ٍ ًْبزيول هحسٍز ثِ ایي ًْبز ًوی

 اسبساای قاابًَى ٍظیااطاى ٍ ضئاایس قااَُ قؿاابئیِ. زض اظ جولااِ ّیئاات(، 10: 1395کبضاابًی، )

ِ  هجطیاِ،  حبکن قَای ٍ یبفتِ تجلی ًَيی  ثِ قَا فکیکت ایطاى، اسالهی جوَْضی  ٍ هقٌٌا

 ثطذاَضزاض  ذبغای  ٍیژگای  اظ قؿبییِ قَُ استقالل اگطچِ. یکسیگطًس اظ هستقل قؿبییِ

ِ  زیگط قَای ٍ است ِ  قاَُ  اظ جولا  ٍ ًاساضز  چٌاساًی  اقتاساض  ٍ ًفاَش  آى ضٍی ثاط  هقٌٌا

ثاب   ضاَز،  ًوی هطبّسُ قؿبییِ قَُ هسئَلیي يعل ٍ استیؿب  سؤال، ثطای ضاّی گًَِ ّیچ

ِ  قاَُ  ٍنابیف  ٍ اذتیبضات اظ ثًؿی ٍجَز ایي، ِ  قاَُ  ضٍی ثاط  تَاًاس  های  هقٌٌا  قؿابیی

 قؿبیی زستگبُ پبسرگَیی ثبضس. زاضتِ زاللت ًسجی اقتساض ًَو یک ثط ٍ ثبضس تأییطگصاض

 ٍ پطاتیجبًی  هسائَلیت  زض ظهیٌِ اسبسی قبًَى 90 ٍ 76 اغَل اسبس ثط هجلس ثطاثط زض

 اظ یکای  تَاًس هی هططٍو ّبی آظازی ٍ اهٌیت گستطش ٍ پبسساضی ٍ يبهِ حقَ  احقب 

 زیٌای،  سابالضی  هاطزم  ًهبم اقتساض ٍ هبًسگبضی ثب ّسف. ضَز تلقی اقتساضی چٌیي ههبّط

ِ  ٍ استحکبم تجییي، ضاستبی زض ثبیس قؿبییِ قَُ  ثطاثاط  زض قؿابیی  ياسالت  کاطزى  ًْبزیٌا

زیگط تفکیاک قاَا، ًقكاِ ٍغال ضٍاثاف قاَا ثاِ         ثیبى  ثبضس. ثِ  پبسرگَ هطزم ٍ هجلس
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استقالل قَا است کِ ثبیس ثِ ًحَی تفسیط ضَز کِ ایي زٍ اغل ضا یکجب ثِ ّوطاُ زاضتِ 

 ّابی  ٌّجبضگاصاضی  ثاط  ًهابضت  ذػاَظ  زضضٍ  اظ ایاي  (. 94: 1384)يویس ظًجبًی، ثبضس 

 اغال  کویسایَى  قَاًیي ٍ تػَیت اّطم زٍ اظ قؿبیی، هجلس ضَضای اسالهی ّبی هقبم

 جْات  غاطاحتب   قابًَى  زض ّاب  اّاطم  ایاي  کِ ّطچٌس. است ثطذَضزاض اسبسی قبًَى ًَز

 گساتطُ  الَغاف  اسات، هاى   ًطاسُ  ثیٌای   پایص  قؿبیی ّبی هقبم ٌّجبضگصاضی ثط ًهبضت

 ثااط ًهاابضت ضاابهل غیطهسااتقین ٍ هسااتقین غااَضت ثااِ  آى يولاای ًتیجااِ ٍ اذتیاابضات

 .ضَز هی قؿبیی ّبی هقبم ٌّجبضگصاضی

 

 قَاًيي . تصَیت6-2-1

 اسات  اسالهی ضَضای هجلس گصاضی قبًَى هطجى ایطاى اسالهی جوَْضی ًهبم زض

ِ  قاَُ  ايوبل: »کٌس هی تػطیح اسبسی قبًَى 58 اغل ٍ  ضاَضای  هجلاس  قطیاق  اظ هقٌٌا

 قای  اظ پاس  آى هػَثبت ٍ ضَز هی تطکیل هطزم هٌترت ًوبیٌسگبى اظ کِ است اسالهی

ِ  قَُ ثِ اجطا ثطای آیس هی ثًس اغَل زض کِ هطاحلی ِ  ٍ هجطیا ٌ  قؿابیی  .«ضاَز  های  اثاال

 يواَم  زض اساالهی  ضاَضای  هجلاس : »است زاضتِ هقطض اسبسی قبًَى 71 اغل ّوچٌیي

 قابًَى  زض اسات ٌبئب   .«کٌاس  ٍؾاى  قبًَى تَاًس هی اسبسی قبًَى زض هقطض زض حسٍز هسبئل

 ضاَضای  هجلس غیط اظ ثِ  زیگطی هطجى هَاضز ثطذی است کِ زض ضسُ  ثیٌی پیص اسبسی

 هستقین هطاجًِ یب پطسی ّوِ هطجى ایي کٌس. قبًَى تػَیت ثِ هجبزضت تَاًس هی اسالهی

 سوت: »زاضز هی يٌَاى ًیع اسبسی قبًَى 85 اغل .(97: 1388)هجبضکی،است  يوَهی آضاء ثِ

 تَاًاس  ًوای  هجلاس . ًیسات  زیگطی ثِ ٍاگصاضی قبثل  ٍ است ضرع ثِ قبئن ًوبیٌسگی

 تَاًاس  های  ؾطٍضی هَاضز زض ٍلی کٌس. ٍاگصاض ّیئتی یب ضرع ثِ ضا گصاضی قبًَى اذتیبض

ِ  زٍم ٍ ّفتبز اغل ضيبیت ثب ضا قَاًیي اظ ثًؿی ٍؾى اذتیبض  زاذلای  ّابی  کویسایَى  ثا

ثاِ   کٌاس  های  تًیایي  هجلاس  کِ هستی زض قَاًیي ایي غَضت ایي زض کٌس، تفَیؽ ذَز

 ّوچٌایي . ثاَز  ذَاّاس  هجلس ثب ّب آى ًْبئی تػَیت ٍ ضَز هی اجطا آظهبیطی غَضت 

ِ  زائوای  تػاَیت  تَاًاس  های  اسالهی ضَضای هجلس  ّاب،  ضاطکت  ّاب،  سابظهبى  اسبساٌبه
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ِ  زٍم ٍ ّفتابز  اغل ضيبیت ثب ضا زٍلت ثِ ٍاثستِ یب زٍلتی هؤسسبت  ّابی  کویسایَى  ثا

 هػاَثبت  غاَضت  ایي ثسّس. زض زٍلت ثِ ّب آى تػَیت اجبظُ یب ٍ کٌس ٍاگصاض ضثف شی

ِ  هغابیطت  اسبسای  قابًَى  یب ٍ کطَض ضسوی هصّت احکبم ٍ اغَل ثب ًجبیس زٍلت  زاضات

. اسات  ًگْجابى  ضَضای ثب ضطن ٍ ًَز اغل زض هصکَض تطتیت ثِ اهط ایي تطریع. ثبضس

ثاِ   ٍ ثبضس کطَض يوَهی هقطضات ٍ قَاًیي هربلف ًجبیس زٍلت هػَثبت ایي، ثط يالٍُ

ِ  اجطا ثطای اثالٌ ؾوي ثبیس هعثَض قَاًیي ثب ّب آى هغبیطت يسم ايالم ٍ ثطضسی هٌهَض   ثا

 «.ثطسس اسالهی ضَضای هجلس ضئیس اقالو

 ٌّجبضگاصاضی  ثاط  ًهبضتی اّطم هجلس، گصاضی قبًَى سبظٍکبض ثِ تَجِ ثب زضًْبیت

ِ  است شکط قبثل الجتِ،. زاضز ٍجَز هجلس اذتیبض زض قؿبییِ قَُ ّبی هقبم  هَجات  ثاِ   کا

ِ  ثبیس اسالهی ضَضای هجلس هػَثبت کلیِ» اسبسی قبًَى 94 اغل  ًگْجابى  ضاَضای  ثا

 ٍغاَل  تبضید اظ ضٍظ زُ نطف حساک ط ضا آى است هَنف ًگْجبى ضَضای. ضَز فطستبزُ

ِ  ٍ زّاس  قطاض هَضز ثطضسی اسبسی قبًَى ٍ اسالم هَاظیي ثط اًكجب  اظ ًهط  ضا آى چٌبًچا

ِ  غَضت ایي غیط زض. ثبظگطزاًس هجلس ثِ تجسیسًهط ثطای ثجیٌس هغبیط  اجاطا  قبثال  هػاَث

 کبضآیی قؿبیی ّبی هقبم ٌّجبضگصاضی ثِ ًسجت هجلس ًهبضتی اّطم غَضتی زض .«است

 .کٌس پیسا قبًًَی ايتجبض ًگْجبى ضَضای تأییس ثب هػَة قَاًیي کِ زاضز

 

 . کويسيَى اصل ًَد6-2-2

 ثط يوَهی ًهبضت تَاى ًَيی هی ضا آى اظ ًبضی سبظٍکبض ٍ اسبسی قبًَى ًَز اغل 

 کویسایَى (. 87: 1387ضاساد،  ) ضاَز  هی ايوبل هطزم ٍاسكِ  ثِ کِ کطز تلقی گبًِ سِ قَای

 قابًَى  ًاَز  کِ اغل است ای ٍنیفِ اجطاکٌٌسُ هجلس، زاذلی ٍاحس يٌَاى ثِ  ًَز، اغل

ًهابضتی   اثعاضّابی  اظ یکای  ًاَز،  اغل کویسیَى. است گصاضتِ هجلس يْسُ ثط اسبسی

 اظ ضا ذاَز  هطاطٍيیت  ًْابز  ایاي . ضاَز  های  هحسَة اسالهی ضَضای هجلس زض قَی

 تَاًاس  های  هجلاس  ثٌبثطایي ٍ کٌس هی زضیبفت اسبسی، قبًَى قبًًَی کطَض، سٌس ثبالتطیي

ِ  تَاًاس  های  کویسیَى. کٌس استفبزُ آى گبًِ اظ سِ قَای ثط ًهبضت ايوبل ثطای  ًهابضت  ثا
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 ٍ کٌاس  ضسیسگی گبًِ سِ قَای قطظ کبض زض سَء يولکطز یب هسیطیت سَء يلیِ اضربظ

ِ  ضسیسگی ثب. پبسرگَیی کٌس ثِ هججَض ضا ذَز غالحیت تحت ّبی سبظهبى ٍ ًْبزّب  ثا

 زض ّاب  آى اظ تَاى هی کِ گیطز هی قطاض هجلس اذتیبض زض هفیسی ثسیبض اقاليبت ضکبیبت،

 اقاسام  هجطیِ قَُ ّبی هقبم استیؿب  ٍ سؤال قبلت زض ذَز سیبسی ًهبضت ايوبل جْت

 ٍؾاى  ثاطای  ضاطٍيی  ًقكِ هرتلف، ّبی زض ظهیٌِ هَجَز ذألّبی ثب ضٌبسبیی یب ٍ کطز

 .ضَز زض پبضلوبى هسبيس ٍ هٌبست قَاًیي

 ّابی  اقاسام  ٍ ايوابل  ثاط  قؿابیی  ًهابضت  ثاط  ياالٍُ  کطاَضهبى  حقاَقی  ًهبم زض

 1388 قجبقجابیی هاؤتوٌی،  ) اسات  ضسُ  ثیٌی پیص ًیع قؿبیی غیط ًهبضت ازاضی، ّبی زستگبُ

 اسبسی گصاض قبًَى اظ ضبّکبضّبی یکی يٌَاى ثِ  تَاى هی ضا اسبسی قبًَى ًَز اغل (.182:

 حابئع  ًکابت  اظ یکای  (.159: 1391ظازُ،  )هَسی زاًست ضْطًٍساى ٍ هلت حقَ  زض ظهیٌِ

 کِ است قؿبییِ قَُ کبض قطظ اظ ثیٌی ضکبیبت پیص ًَز، اغل غالحیت زایطُ زض اّویت

 هَسای ظازُ،  ٍ ظًجابًی  يویاس ) کاطزُ اسات   ثیٌای  ضا پایص  آى ذبغای  ثب نطافات  ًَز اغل

تاَاى اساتٌجبـ    قبًَى اسبسی زض ثبة ًهبضت های  90ًکبت هْوی کِ اظ اغل (. 1389،101

کِ هَؾَو ضکبیت زض ذػاَظ قاطظ کابض ّاط یاک اظ قَاسات یًٌای         کطز ایي است 

ساتِ ثاِ   ضثف هطاجًِ کطزُ ٍلی ثِ زالیال هرتلاف ًتَاً   ضرع ضبکی قجال  ثِ هطاجى شی

سبکي هستقیوب  حق ايالم ضکبیت ثِ کویسایَى   ضٍ، ضبکی اثتسا ثِ   ای ثطسس. اظ ایي ًتیجِ

هعثَض ضا ًساضز ٍ اظ حیث هَؾَيی ًیع ضکبیت اظ لحبل هَؾَو ًجبیس ضرػی ٍ جعئی 

شکاط اسات کاِ ّطچٌاس      ثبضس ثلکِ ثبیس هطثَـ ثِ یک قَُ ثبضس. زض ّویي ظهیٌِ، قبثال  

ّابی   ّاب ٍ تػاوین   ًبهِ ّب ٍ آییي بًَى زیَاى يسالت ازاضی ثرطٌبهِق 12تجػطُ شیل هبزُ 

ضئیس قَُ قؿبئیِ ضا اظ ضوَل ًهبضت ذبضج زاًستِ است ثب فطؼ ايالم ضکبیت ضابکی  

ٍ ايالم يسم غالحیت زیَاى يسالت ازاضی پیطاهَى ضسیسگی ثِ آى، ایي يسم غالحیت 

بًَى اسبسی ثطای ضسایسگی ثاِ   ق 90تَاًس ایجبز غالحیتی ثطای کویسیَى اغل  ذَز هی

تَاًس اّطم ًهبضتی کبضآهاسی   لصا، ایي اهط هی (.670: 1398)آقبیی قَ ، ضکبیت ضبکی ثبضس 

ِ    ّبی هقبمثط ٌّجبضگصاضی  قاَض    قؿبیی ًیع تلقی ضَز. ّطچٌس ضسیسگی ثاِ ضاکبیت ثا

کلی زاضای هبّیت حقَقی است ٍلی ضسیسگی ثِ آى ثِ هًٌی غسٍض حکن قؿبیی ًجَزُ 



 
 1398ضوبضُ چْبضم، ظهستبى زٍضُ یبظزّن، 

 

84 

ضَز. ضبیس ثتاَاى گفات اظ قطیاق     جْت زذبلت زض اهَض قؿبیی هحسَة ًوی ظ ایي ٍ ا

کٌٌاس ٍ ظهیٌاِ قابًًَی     هًطٍف ٍ ًْی اظ هٌکاط   تَاًٌس ثِ ًحَی اهط ثِ  ایي اغل هطزم هی

قاَض   تَاًٌاس ثاِ    ًَيی فطاّن ضاَز ٍ هاطزم های    اجطای اغل ّطتن قبًَى اسبسی ًیع ثِ 

طاجى هقتسض ًهبم حکَهتی ثطسابًٌس ٍ ثاب تَجاِ ثاِ     قبًًَوٌس ضکبیت ذَز ضا ثِ اقالو ه

: 1388ًجفای ٍ هحساٌی،   ) پطتَاًِ ايتقبزی هَؾَو آیبض هْوی ثط آى هتطتات ذَاّاس ثاَز   

یکی اظ هَؾَيبتی کِ زض ایي هیبى حبئع اّویت اسات هسائلِ ٌّجبضگاصاضی     .(225-226

َ  هقبم قؿبیی ثِ  ُ هجطیاِ ٍ  غَضت تْیِ لَایح قؿبیی ٍ تساذل ًهبضت ثط آى تَسف قا

تْیِ لَایح قؿبیی اظ جولِ اذتیبضاتی اسات کاِ ثاب قكاى      هجلس ضَضای اسالهی است؛

ٍاثستگی ازاضی ٍ اجطایی قَُ قؿبئیِ ثِ قَُ هجطیِ ٍ ٍاگصاضی هسیطیت آى ثِ ذَز ایي 

زض ّویي ضاستب،  (.24: 1395)کبضبًی،  ضسُ است  ًْبز ثطای ضئیس قَُ قؿبئیِ زض ًهط گطفتِ

 ثیابى   3زض هابزُ   9/12/1378اذتیابضات ضئایس قاَُ قؿابئیِ هػاَة       قبًَى ٍنبیف ٍ

 زاضز:هی

زٍلت هَنف است لَایح قؿبیی ضا کِ تَسف ضئیس قَُ قؿبئیِ تْیاِ ٍ تحَیال   »

الحبقی «. »کٌس زّس، حساک ط نطف هست سِ هبُ تقسین هجلس ضَضای اسالهیزٍلت هی

ًتَاًس ًسجت ثاِ تػاَیت ٍ   کِ زٍلت زض هست هصکَض   زض غَضتی -تجػطُ 30/7/1392

هبُ زیگط اظ هْلت قبًًَی آى ثگصضز، ضئایس قاَُ    3اضسبل الیحِ ثِ هجلس اقسام کٌس ٍ 

 «.تَاًس هستقیوب  الیحِ ضا ثِ هجلس اضسبل کٌسقؿبئیِ هی

کٌٌسُ ًْبیی ّوِ لَایح، ثب ّاط هحتاَایی، هجلاس     گیطًسُ ٍ تػَیت ثٌبثطایي تػوین

کاِ زض کویسایَى اهاَض     الیحِ، تَسف زٍلات، ثاِ لحابل آى   است ٍ ثب فطؼ تغییط هفبز 

ضَز، ثٌبثطایي ًهبضت قاَُ قؿابئیِ ًیاع    قؿبیی هجلس، اظ کبضضٌبسبى هكلى، استفبزُ هی

)هاطازی  ضساس  تطیي آى ثِ تػاَیت هجلاس های   ضسُ ٍ ثب تًبهل ًهطات، هٌبست هًٌکس 

زض غیاط ایاي غاَضت    ٍ تبئیس زٍلت جٌجاِ تطاطیفبتی ٍ اقاليای زاضز،    ( 30: 1394ثطلیبى، 

گصاض  تأییط ذَاّس هبًس ٍ قبًَى اقساهبت ضئیس قَُ قؿبئیِ يوال  زض تْیِ لَایح قؿبیی ثی

ًجبیاس اظ ایاي    اهاب  (؛180: 1388)ًجفی ٍ هحساٌی،   ًجبیس اظ يجبضت لَایح قؿبیی استفبزُ کٌس

-گیطًسُ ًْابیی ًوای   يٌَاى تػوین  ًکتِ غبفل ضس کِ زذبلت هجلس ضَضای اسالهی ثِ
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ضَز هًوَال  ایي اهط ثبضس، ظیطا لَایحی کِ تَسف قَُ قؿبئیِ تْیِ هی کٌٌسُ  َاًس تَجیِت

آٍضز. ایاي  ثسیبض فٌی ٍ پیچیسُ است ٍ زذل ٍ تػطف زض آى اضکبالتی ضا ثِ ٍجَز های 

گیطز ٍ اک طا ، ثاسٍى تغییاط   لَایح، ثِ ٌّگبم تػَیت زض هجلس، کوتط هَضز تغییط قطاض هی

ًوبیٌسگبى، ثِ يلت ترػػی ثَزى هَؾَو، اغَال  زض آى زذبلت  ضسس ٍثِ تػَیت هی

-تطتیت است کِ هٌَیبت قَُ قؿبئیِ، قَُ هقٌٌِ ضا ٍازاض های   ایي کٌس. ثِ چطوگیطی ًوی

ٍ اظ ساَی   سبظز کِ ثب تػَیت لَایح، ثِ اقساهبت قَُ قؿبئیِ ايتجبض ٍ قبًًَیت ثجرطاس 

ثیٌی کٌس ٍ قاَاًیي زض ثًؿای   بت ضا پیصزیگط قَُ هقٌٌِ قبزض ًیست توبم هسبئل ٍ جعئی

 (.12: 1389)ّبضوی، ج زٍم،  هَاضز هجول ٍ ًبضسبست

 

 . هجوغ تطخيص هصلحت ًظبم6-2-3

 ثاط  ًهبضت حق ايكبى ٍ ًهبم هػلحت تطریع هجوى جسیس ًبهِ آییي تػَیت ثب

 ٍ گیاطز  های  قطاض زیگط قَاى غسض زض يوال  حق ایي ضسى زاضا ثب گبًِ، ایي ًْبز سِ قَاى

ثاط   ثبیساتى  ًهبم ّبی زستگبُ توبم ضَز یبزآٍضى کِ ضَز هی ثطجستِ ظهبًى هَؾَو ایي

 ٍ ساٌس  ایاي  هجواى  چاَى  ٍ کٌٌاس  حطکات  اًساظ چطن سٌس ٍ تَسًِ ّبی ثطًبهِ اسبس

 کٌاس.  تاأهیي  ٍ تؿویي ضا آى اجطاى حسي ثبیس ذَز پس است کطزُ هػَة ضا ّب ثطًبهِ

ِ  زض حابلی  . گیاطز  های  قاطاض  زیگط قَاى ضأس زض تطریع هجوى يوال  تطتیت ایي  ثِ   کا

اهاب زض   اسات،  ضاسُ  تأکیاس  ّن آى  يسم ثط ثلکِ ًجَزُ ایي هجوى تأسیس اظ ّسف اسبسب 

ای اقسام کٌاس   گًَِ تَاًس ثِ  گصاضی، هجوى هی غَضت اضجبو جْت حل اذتالف ٍ قبًَى

ضٍ   قؿابیی ثبضاس. اظ ایاي    ّبی هقبمّبی  کِ قبًَى هػَة، هغبیط ٍ ًبقؽ ٌّجبضگصاضی

ضًَس. ثطضسی آضاء زیَاى يسالت ازاضی  پس اظ تػَیت، ٌّجبضّبی هغبیط ثب آى ًقؽ هی

حبکی اظ ایي است کِ ًهطیِ يسم غالحیت ًسجت ثِ ّط ًَو تػاوین ٍلاَ تػاویوبت    

ضاسُ زض    ّابیی هكاط    ازاضی هجوى، پیص اظ قبًَى جسیس ًیع ٍجَز زاضتِ ٍ زض پطًٍاسُ 

ثاِ   17یک ضسایسگی ًکاطزُ اسات. زازًبهاِ      ازاضی، ّیئت يوَهی ثِ ّیچزیَاى يسالت 

اظ هػابزیق ثابضظ ایاي گفتاِ      13/10/1383ثِ تبضید  530ٍ زازًبهِ  17/12/1382تبضید 
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ثٌبثطایي، ًهابضت هجواى ثاط ٌّجبضگاصاضی     . (223: 1391)اهبهی ٍ ٍايهی،آیٌس  حسبة هی ثِ

َز آى ٌّجبضّب ًیاع تحات ًهابضت    ّبی قؿبیی زض غَضتی قبثل تَجیِ است کِ ذ هقبم

 ّبی قبًًَی ثبضٌس. سبیط ًهبضت

ای کِ حبئع اّویت است ایي اسات کاِ ًجبیاس ًهابضت ثیطًٍای ضا تٌْاب اظ آى        ًکتِ

ظیاطا   هطاجى حکَهتی زاًست ثلکِ ثرطی اظ ایي ًهبضت هتًلق ثِ آحبز هطزهای اسات،  

زض ذاسهت تاأهیي    ثبضاس  اثاعاضی ثبیس  حکَهت اغل ٍ ّسف ًیست یب ًجبیس ثبضس، ثلکِ

ِ  ثٌبثطایي الظم است ایاي اهاط  ز ٍ جبهًِ؛ افطاسًبزت ٍ ضفبُ ٍ آضاهص  غاَضت پایص     ثا

قاَض کاِ زض اغال     ّوبىگصاضی سیبسی ٍ حقَقی جبهًِ هسًهط ثبضس.  اغل، زض سبظهبى

يٌاَاى یاک اغال هْان هاَضز       هًطٍف ٍ ًْای اظ هٌکاط ثاِ     ّطتن قبًَى اسبسی اهط ثِ 

ثطزاضت یب ًگطش کلی ضْطًٍساى اظ اّساف ًهبضت کِ  ضٌبسبیی قطاضگطفتِ است کوب ایي

ّوگبًی زض کبض آیی آى تأییطگصاض است، یًٌی اگط ضْطًٍساى، ّسف ًهبضت ّوگابًی ضا  

ثابٍض  ضا  سالهت ٍ کبض آیی سبظهبى ًهبضت ضاًَسُ ٍ ّوچٌیي آى است گًَِ کِ شات  آى

( Kavanagah,2009:233تط ٍ هؤیطتط ذَاّس ثاَز )  کٌٌس، هطبضکت آًبى زض ایي اهط فًبالًِ

یک ثبظی سبظهبًی ثطای سابکت کاطزى    ه بثِ ثِ  ٍلی اگط ًگطش آًبى ثِ ًهبضت ّوگبًی

 ًبى زض ًهبضت ّوگبًی ذَاّس ضس.هطزم ثبضس، قجیًتب  ثبيث کبّص ضسیس هطبضکت آ

ّب ثب هقبٍهت ٍ ياسم پاصیطش ضٍثاطٍ     ًهبضت افطاز ثط زستگبُ ،زض ثسیبضی اظ هَاضز

کِ ًقص هطزم ٍ هطبضکت آًبى زض حل هطکالت کطاَض ثسایبض حابئع      حبلی ضَز. زض هی

 ّابی  هقابم کِ ًهابضت ثاط    ای زاضز. اهط ًهبضت ّوگبًی کٌٌسُ اّویت است ٍ ًقص تًییي

یکای اظ آى اسات ًیبظهٌاس ّوکابضی ٍ ّوطاّای هاطزم اسات ٍ زض جابیی کاِ          قؿبیی 

قؿبیی ایط هستقین ثط حقَ  افطاز جبهًِ زاضتِ ثبضاس   ّبی هقبمٌّجبضگصاضی تَسف ایي 

ًهبضتی پَیب ٍ فًابل  تَاًس ٍضٍز افطاز زض اهط ًهبضت ضا هَجِ ٍ يقالًی جلَُ زّس ٍ  هی

ّاب   هطزم ضا اظ غحٌِ ذبضج کٌین، ثلکِ ثبیاس آى  ضا زض پیص ضٍ زاضتِ ثبضس؛ ثٌبثطایي ًجبیس

ّبی ًهبضتی هَجَز آضٌبیی ثاِ يوال    ضا تحت آهَظش فطآیٌس ًهبضت قطاضزاز ٍ ثب ضٍش

پاصیط ضا ضٌبسابیی    زضستی اًحطافبت ضا تطریع زٌّس ٍ ًقابـ آسایت    آٍضز تب ثتَاًٌس ثِ

ٍ ایي اهاط ضا زض يطغاِ    قَض کِ ثبیس فطاّن ًطسُ اهب هتأسفبًِ ثستط ایي فطآیٌس آى کٌٌس؛ 
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 يول زچبض هطکالتی کطزُ است کِ ایي هطکالت اظ قطاض شیل است:

ثِ زلیل ًجَز تًطیف جبهى ٍ هطرع اظ فقذاى تؼزیف ثبثت اس هفَْم ًظبرت:  -

ّبی ًهبضتی فبقس استبًساضز است ٍ هوکي اسات تطاریع ًابنط     هفَْم ًهبضت، فًبلیت

ّیچ اًسبًی ذبلی اظ سالیقِ ًیسات ثبیاس ّاط آى      کِ  آًجبیی تطزیس قطاض گیطز ٍ اظ هَضز

ظیطا فقساى تًطیف جبهى ٍ قكًای اظ ایاي    ،ذكط ايوبل سالیق هتفبٍت ضا احسبس کٌین

ضَز ٍ اهکبى ایجبز ضجْبت ظیبزی ضا فاطاّن   هفَْم ثبيث ًسجی ضسى تًطیف ًهبضت هی

 کٌس. هی

ٍ ثػایطت  هطزم ثِ زلیل ياسم آگابّی    فقذاى آهَسش ّوگبًی در اهز ًظبرت: -

کٌٌاس. زض ًگابُ    طی ضا ایفب ؤیاًس ًهبضت ه ّبی ازاضی ٍ حکَهتی ًتَاًستِ کبفی اظ زستگبُ

ّابی   ضبیس ًْبزیٌِ کطزى ایي فطآیٌس تػَضی زٍض اظ شّي ثبضس اهب ثسٍى اضائِ ثطًبهِ ،اٍل

 ضَز. آضهبًی تجسیل هیشّي گطا ٍ ای  آهَظش ًهبضت، ًهبضت ّوگبًی ّن ثِ پسیسُ

حجن قَاًیي ٍ اًجَُ هَاز قبًًَی، تؿبز، تًبضؼ، : اس هقَلِ قبًَى هَاًغ حبصل -

تَاى تػاَض کاطز کاِ     اًکبض ٍ ًوی  قبثل ای است غیط تٌبقؽ، اثْبم ٍ اجوبل قَاًیي هقَلِ

کٌٌسُ هٌبفى يوَهی ضا  تَاى اًتهبض ًهبم سیبسی يبزالًِ ٍ تأهیي غطف ٍجَز قبًَى، هی  ثِ

قبًَى اسبسی جوَْضی اسالهی ایطاى زض (. 737: 1397)ضستوی ٍ سلیوی،  زض پی زاضت

ای ّوگبًی ٍ هتقبثل هطزم ًسجت ثِ یکسیگط، زٍلت ًسجت  ًهبضت ضا ٍنیفِ ،اغل ّطتن

ثِ هطزم ٍ هطزم ًسجت ثِ زٍلت زاًستِ است اهب زض اجطای ایي اغل ّیچ ًاَو تاساثیط ٍ   

اسات. ًجاَز قابًَى    هبًاسُ    ًطسُ است ٍ ثیطتط زض حس یک ًَضتِ ثبقی  ثیٌی قبًًَی پیص

جبهى زض اجطای ایي اغل ثبيث يسم تطقی ایي اغل قبًًَی ٍ ضطيی ضسُ است ٍ ایاي  

 هیي کٌس.أتٌْبیی ًتَاًستِ ضؾبیت ضْطًٍساى ضا ت اغل ثِ

قبًَى اسبسی جوَْضی اساالهی ایاطاى    90ّبی قبًًَی اغل  یکی زیگط اظ ًبضسبئی

لس یب قَُ هجطیِ یب قاَُ قؿابئیِ   زاضز ّط کس ضکبیتی اظ قطظ کبض هج است کِ ثیبى هی

تَاًس ضکبیت ذَز ضا کتجب  ثِ هجلس ضَضای اسالهی يطؾِ کٌس. هجلاس   زاضتِ ثبضس هی

هَنف است ثِ ایي ضکبیبت ضسیسگی کٌس ٍ پبسد کبفی زّس ٍ زض هَاضزی کِ ضکبیت 
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ّاب ثرَاّاس ٍ زض    هجطیِ ٍ یب قؿبئیِ هطثَـ است ضسیسگی ٍ پبساد کابفی اظ آى    ثِ قَُ

هٌبست ًتیجِ ضا ايالم کٌس ٍ زض هَاضزی کِ هطثَـ ثِ يوَم است ثِ اقالو يبهاِ  هست 

تسٍیي ایي اغل زض قبًَى اسبسی جوَْضی اسالهی ایطاى ثیبًگط پطضًا  ًطابى    ثطسبًس.

 ّبی حکَهتی اسات  زازى ٍ اّویت فطاٍاى قبئل ضسى اهط ًهبضت تَسف هطزم ثط زستگبُ

ز ایي اغل زض ضاستبی اجطای ایي فطآیٌس جعئیابتص ضا  اهب ثْتط ثَ (؛671: 1398)آقبیی قَ ، 

ّبی اجطایی آى ثبياث فلاج ضاسى ایاي      کطز ظیطا تسٍیي ایي اغل ثسٍى ضاُ هطرع هی

غَضت  ظیطا قبًَى ثبیس ضفبف ٍ جبهى ٍ کبهل ثبضس، چَى زض غیط ایي ،اغل ضسُ است

 آیبض سَیی ضا زض پی ذَاّس زاضت. قجًب ثِ ؾس ًهن تجسیل ذَاّس ضس ٍ 

 

 گيزی ًتيجِ

 ٍ قبًًَوٌاسی  هساتلعم  ّاب  آى ثاَزى  ترػػای  ٍ قؿبیی اهَض ک طت کِ  اظ آًجبیی

ِ  قؿابیی  اهاَض  اظ ثطذای  پیطاهَى گیطی تػوین ايكبی ؾطٍضت ِ  قاَُ  ثا  اسات،  قؿابیی

 ؾاطٍضت  ایاي  اهاب  ضٍز؛ های  ضوبض ثِ ًبپصیط اجتٌبة اهطی قؿبیی ّبی هقبم ٌّجبضگصاضی

 قاَاًیي  ٍؾاى  زض ًیاع  هجلس ظیطا ثجطز، ثیي اظ ضا ّب ٌّجبضگصاضی ثط ًهبضت اهکبى ًجبیس

ِ  افاطاز  اظ ٍسایًی  قطط کِ اظ آًجبیی  ٍ زاضز قطاض ًگْجبى ضَضای ًهبضت هَضز  ثاب  جبهًا

ِ  ًبزیاسُ  ّاب  ٌّجبضگصاضی ایي ًجبیس زاضًس سطٍکبض قؿبیی اهَض  زایاطُ  اظ ٍ ضاَز  اًگبضات

ِ  قؿبئیِ قَُ سبظهبًی  ثطٍى ًوًَِ هطاجى اظ .ضًَس  ذبضج ًهبضت  ثاط  ًهابضت  اهکابى  کا

ِ   هقبلِ زض کِ قَض ّوبى است زاضا ضا قؿبیی ّبی هقبم ّبی ٌّجبضگصاضی  ّاب  آى حبؾاط ثا

 ٍی هسئَلیت ٍ اسبسی قبًَى 113 اغل ضاستبی زض جوَْض، ضئیس ثِ تَاى هی ضس اضبضُ

ِ  کِ قَاًیٌی تػَیت قطیق اظ اسالهی ضَضای هجلس اسبسی، قبًَى اجطای زض  آى ًتیجا

ٍ ثًؿب  اظ ثیي ثطزى ٌّجبضّب ثب تػاَیت   قؿبیی ّبی هقبم ٌّجبضگصاضی کٌتطل ٍ ًهبضت

ِ  ٍ ّب است قَاًیي هًبضؼ ثب آى ِ  ضسایسگی  سابظٍکبض  آى تجاى   ثا  قطیاق  اظ ضاکبیبت  ثا

ِ ) ًهابم  هػالحت  تطاریع  هجواى  ٍ اسبسای  قابًَى  ًاَز  اغال  کویسیَى  غاَضت  ثا

 قابًَى  اظ هستٌجف ٍ فًلی ٍؾًیت ٍ ضطایف ثِ ثٌب ّب ًهبضت ایي .کطز اضبضُ( غیطهستقین

ّب، فبقس  است ٍ يوال  کبفی ٍ ٍافی ثِ هقػَز ًیستٌس ٍ ثِ لحبل تطکیک زض قلوطٍی آى



 
 سبظهبًی ثط ٌّجبضگصاضی هقبهبت قؿبییهطاجى ثطٍى ًهبضت 89

ِ    ایاي  ٍ ضاًَس  ؾوبًت اجطایی هطرع ٍ هسئَالًِ تلقی هی ِ  ذاالء ثاب تَجا  ياسم  ثا

 زاضز. ٍجَز ظهیٌِ ایي زض قبًَى غطاحت

 :کطز اضبضُ ظیط ضاّکبضّبی ثِ تَاى هی هطکل ایي حل زض تالش ثطای 

قؿابیی، تَساف    ّابی  هقبمّبی  ضَضای ًهبضت ثط ٌّجبضگصاضی ضَز هی . پیطٌْبز1

هقبم ضّجطی اظ ثبة ٍالیت تقٌیٌی ٍ ًهبضتی ثط کلیِ اهاَض کطاَض، تأسایس ضاَز تاب زض      

قؿابیی   ّابی  هقابم ّابی   ٍّلِ ًرست ًهبضت استػَاثی یب استكاليی ثط ٌّجبضگاصاضی 

ّاب   گًَِ ٌّجبضگصاضی ثبضس ٍ زض هطحلِ زٍم قبثلیت ضکبیت ٍ اثكبل ًسجت ثِ ایيزاضتِ 

 ضا ایجبز کٌس؛

 قَُ ضئیس هػَثبت ثط هجلس فًبل ٍ غیط هٌفًل ضئیس ًهبضت پصیطش . پیطٌْبز2

 اسبسی؛ قبًَى 138 ٍ 85 اغَل اظ هال  ٍحست ثب قؿبییِ

 ٍ ازاضی غابلح  ّابی  هقبم تکلیف آى ؾوي کِ ازاضی حقَ  جبهى قبًَى . تسٍیي3

 کٌس؛ هطرع ٌّجبضگصاضی ضا ثطای قؿبیی ّبی هقبم ثكي آى زض

ّب؛ هبًٌس سبظهبى ّبی  هطزهی ٍ آهَظش آى هترػع ًْبزّبی . تطکیل یب تقَیت4

ثبضاس ٍ هبًٌاس    تجطثاِ اظ هیابى هاطزم    هتطکل اظ افطاز کبضزاى ٍ ًرجِ ٍ ثاب کِ ) ًْبز هطزم

 ثاط  ًهابضت  جْات  کابًَى ٍکاالی زازگساتطی    ،کٌٌاس(  زکتطیي زض اهاط ًهابضت يوال    

يبهِ ٍ ايكبی اذتیبض هساذلِ، پیگیطی ٍ هطبضکت زض  حقَ  ثِ هطثَـ ّبی ٌّجبضگصاضی

هًطٍف ٍ ًْای   قؿبیی ثِ استٌبز فطیؿِ اهط ثِ  ّبی هقبمّبی  اهط ًهبضت ثط ٌّجبضگصاضی

ًْابز زض   ّابی هاطزم   قبًَى اسبسی ٍ هطبثِ ایجبز حق هساذلاِ سابظهبى   8اظ هٌکط، اغل 

قبًَى آیایي زازضسای کیفاطی     66اجطای يسالت ٍ حفم حقَ  ضْطًٍساى هَؾَو هبزُ 

 ؛1392هػَة 

قؿبت هحبکن ٍ  ّبی ذالف قبًَى، ثطای . ايكبی اذتیبض ايتطاؼ ثِ ٌّجبضگصاضی5

االجطا زض هقبم ضفى تًابضؼ یاب    ّب هستٌس ثِ ًع قَاًیي هًتجط ٍ الظم حق اجطا ًکطزى آى

 ّب ٍ قَاًیي هٌكجق ثب ضطو ٍ قبًَى اسبسی. تعاحن هیبى ٌّجبضگصاضی
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 هٌبثغ

 الف. فبرسی

ًهبضت قؿبیی ثط ياسم ٍؾاى هقاطضات زض ایاطاى زض پطتاَ      ( »1398آقبیی قَ ، هسلن )

-674، غاع  3، ضوبضُ فصلٌبهِ هطبلؼبت حقَق ػوَهی، «حقَ  ازاضی تكجیقی

654. 

ِ  زضًٍی ًهبضت( »1392اهبهی، هحوس ٍ زّقبى، فطضتِ )  ّابی  زساتگبُ  ثاط  هطاتجای  سلسال

 پاٌجن،  ، زٍضُضيزاس داًطگبُ حقَقی هطبلؼبت هجلِ، «ایطاى حقَقی ًهبم زض ازاضی

 .1-23غع  اٍل، ضوبضُ

 تْاطاى: ًطاط   زٍم، جلاس  ،اداری حقَق (1395) کَضش سٌگطی، استَاض هحوس ٍ اهبهی،

 هیعاى.

طاز  در دیاَاى    ضَاثط دػابٍی قبثال   (1395) هحوس ٍ ٍايهی، سیس هجتجای  اهبهی،

 هیعاى. تْطاى: ًطط ،اداری ػذالت

هفْاَم هسائَلیت اجاطای قابًَى اسبسای      » (1391) ههفاط تقی ظازُ، جَاز ٍ يلیکطهی، 

 چْابضم،  ، زٍضُضايزاس  داًطاگبُ  حقَقی هطبلؼبت هجلِ، «جوَْضی اسالهی ایطاى

 .1-30غع  اٍل، ضوبضُ

غیبًت اظ قبًَى اسبسی تَساف قؿابت هحابکن ثاب     » (1395تقی ظازُ، جَاز ٍ زیگطاى )

 داًطاگبُ  حقاَقی  ؼبتهطبل هجلِ ،«غس ٍ ّفتبزم قبًَى اسبسی تأکیس ثط اغل یک

 .1-27غع  اٍل، ضوبضُ ّطتن، ، زٍضُضيزاس

 .تْطاى زاًطگبُ تْطاى: اًتطبضات ،11 جلس ،لغبت فزٌّگ (1377) اکجط يلی زّرسا،

 ،اساالهی ایازاى   جوْاَری  اسبسی قبًَى در تؼبدل ٍ ًظبرت( 1387) هحواس  ضاسد،

 زازگستط. ًطط تْطاى:

ِ  (1394فبئعُ )ضاسد، هحوس، کَضطکبض ضیحبًِ ٍ يبهطی،  ، ٍضغ هقزرُ در قَُ قضابیي

 چبح اٍل، تْطاى: اًتطبضات زضا .

اغل تٌبست زض ًهبضت قؿابیی ثاط ايوابل    ( »1397ضستوی، ٍلی ٍ سلیوی، حویسضؾب )
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فصالٌبهِ هطبلؼابت حقاَق     ،«ّبی اذتیبضی زض حقَ  ازاضی اًگلساتبى  غالحیت

 .735-746، غع 4، ضوبضُ ػوَهی

 تْطاى: اًتطبضات سوت. ،، چبح پٌجناداری حقَق (1388) هٌَچْط قجبقجبیی هؤتوٌی،

ٍ  حکَهات  اػوابل  ثز ًظبرت( 1389) اثطاّین هَسی ظازُ، يجبسًلی ٍ ظًجبًی، يویس

 تْطاى. زاًطگبُ اًتطبضات تْطاى: اٍل، چبح ،اداری ػذالت

 اسبسای  قابًَى  هجابًی  ٍ اسبسی حقَق: سيبسی فقِ (1391) يجبسًلی ظًجبًی، يویس

 اهیطکجیط. پٌجن، تْطاى: اًتطبضات چبح جساٍل، ،ایزاى اسالهی جوَْری

ّابی  حقَق اسبسی کطاَر  -حقَق اسبسی تطجيقی( 1384) يویس ظًجبًی، يجبساًلی 

 ، تْطاى: ًطط هیعاى.غزثی ٍ کطَرّبی اسالهی

ايوبل ًهبضت ًبپصیط زض ًهبم » (1397) غوبهی، سیس هحوسهْسی ٍ کسذسا هطازی، کوبل

، فصلٌبهِ هطبلؼبت حقاَق ػواَهی  ، «وَْضی اسالهی ایطاىحقَقی هططٍقِ ٍ ج

 .284-298، غع 2ضوبضُ 

، سابل  فصلٌبهِ پژٍّص حقَق ػواَهی  ،«هفَْم الیحِ قؿبیی» (1395کبضبًی، جَاز )

 .10-24، غع 53ّجسّن، ضوبضُ 

 ، ضاوبضُ سيبسای  ًطزیِ ػلَم ،«ایطاى زض قَا تفکیک هفَْم( »1383) ضطیف ظایی، لک

 .23-48، غع 27

هطاْس:   ،گذاری در ایزاى ضٌبسی تؼذد ًْبدّبی قبًَى آسيت (1388) هػكفی جبضکی،ه

 اًتطبضات آٌّ  قلن.

، «گعاضش پژٍّطی هفَْم الیحِ قؿبیی ٍ آیبض حقَقی آى» (1394) هطازی ثطلیبى، هْسی

 الولل پژٍّطگبُ قَُ قؿبئیِ.تْطاى: پژٍّطکسُ حقَ  يوَهی ٍ ثیي

ثطضسی تكجیقی کویسیَى اغل ًَز ٍ ًْبز آهجَزظهبى )ًْبز ( »1391) ، اثطاّینهَسی ظازُ

 .157-179، غع 57ضوبضُ  ،رّبی حقَقی ثْب دیذگبُهجلِ ، «ثبظضسی ٍ ًهبضت(

تْطاى: اًتطبضات  ، جلس سَم،هجوَػِ ًظزیبت ضَرای ًگْجبى(: 1371) هْطپَض، حسیي

 کیْبى.

http://ensani.ir/fa/35136/profile.aspx
http://ensani.ir/fa/35136/profile.aspx
http://ensani.ir/fa/34568/magazine.aspx
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 هقبهابت  تَساف  اذتیبضی غالحیت اجطای( »1387) جَاز کبضگعاضی، ٍ حسیي لَ، ًجی

 .7-21، غع 13 ضوبضُ ،حقَق رسبًی اطالع فصلٌبهِ، «ازاضی

، چبح حقَق اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى( 1388) ًجفی، هطتؿی ٍ هحسٌی، فطیس

 ّفتن، تْطاى: اًتطبضات زازفط.

، جلس زٍم، تْطاى: حقَق اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى (1389) ّبضوی، سیس هحوس

 اًتطبضات هیعاى.

ًطازیِ   ،«ًهبضت قؿبیی، تحلیال هفْاَهی، تحاَالت اسبسای    » (1387) ّساًٍس، هْسی

 .7-56غع  ،9 ، ضوبضُحقَق اسبسی

 

 قَاًيي

هًیي.هػاَة   هاَاضز  زض آى هػاطف  ٍ زٍلات  زضآهاسّبی  اظ ثطذی ٍغَل ًحَُ قبًَى

28/03/1373. 

 .1368قبًَى اسبسی جوَْضی اسالهی ایطاى . هػَة 

 27/06/1378هػَة  کیفطی يوَهی ٍ اًقالة زض اهَض ّبی قبًَى آییي زازضسی زازگبُ

 01/02/1392قبًَى هجبظات اسالهی هػَة 
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